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- Abre· ao- Ministerío da Guerra. o credito da 
quantia de· l5c1:030Sll9, -supplementar á Vel'ba 
}6a- Materiai-:- consignação n. 34 __..,. Tran8'porte 
de tropast etc., do art. 17 da let n. :652, de 23 de 
novembro de 1899 .................. , .......... . 

N, 3.971 -FAZENDA- Decreto de 27 de março de 
1901 - Approva, com accrescimo de tres. clau· 
sulas, os estatutos d<L Companhia de seguro3 ter~ 
restre,- maritimó, sobre vi-da e commercüll -
America .••.••.•••.••••.••. o.~~ •.• , ••••••••••••• 

N. 3.972 - FAZENDA- Decreto de 27 de março de 1901 
--Abre-ao ·Ministerio da Fazenda o credito de 
280:000$, su-pplementar á verba ;__ Màsas de 
Rendas_--:-- do exercicio de 1001. • o •••• ~., o •• o ••• 

9 

Pagso 

386 

408 

410 

415 

415 

416 

417 

417 

439 



lO INDICE DOS 4-CTOS 

N. 3.973- FAZENDA- Decreto M 27 demarco de 1901 
- Ahr'e ao Ministel'io da Fazenda. o c-redito de 
401:206$890,- para _liquidação do direito creditorio 
reconhecido a Pires Cóelho & _Irmão, por accordão 
do Supremo Tribunal Federal de 30 de janeiro do 

Pa.gs. 

corrente anno •....•......••...• ; . • • . . . . . . . . . . . 440 
N. 3.974 -FAZENDA- Decreto de 27 de março de 1901 

- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 
179:717$480, para occorrer ao pagamento devidO 
a João de A_quino Fonseca e Fonseca Irmãos 
& Comp., -em Yirtude de· sentença do juiz federal 
em Pernambuco, confirmada por accordão do 
Supremo Tribunal Federal. ...••••.•••••. ;, . . • • 440 

N. 3',975- FAZENDA -Decreto de 27 ,de marco de 
1901 -Abre ao Ministerio da Fazenda o credito 
de 485:179$824, para liquidação do direito credi
torio reconhecido a Pires Coelho & Irmão e 

· outros por' accordão_ do Supremo Tribunal Federal 
de 21 de noven:lóro dp anno passado·. . • . • • . • • . • .. 4•11 

N. 3.976- FAZENDA- Decreto de27 de marco de 1901 
- Abre ao Ministerio da Fazenda .o credito de 
429:91U$460, para liquidação do direito creditaria 
reconhectdo a Silva Guimarães & Comp. e outros 
por accordão -do Supramo Tribunal Federal de 
lO de outubro do anuo passado................ 44~ 

N. 3.977- FAZENDA -.Decreto de 27 de março de 1901 
- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 
1.797:502$320, para liquidação do diroito credi· 
torio reconhecido a Souza Filho & Comp. e outros 
po1• sentença do juiz federal nesta set!ção, con~ 
tirmada por accordão do Supremo Tribunal 
Federal ..................... , .. • .. • .. .. • .. .. .. 443 

N. 3.978- INDUSTR1A, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 28 de março de 1901 - Autoriza a 
«Amazon Steam Navigation Conipany, limited» a 
substituir a escala do porto de Macapá da. linha 
Araguary pela do porto de Chaves............. 443 

N. 3. 979 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 28 de março de 1901 -Autoriza a 
novação do contracto celebrado em virtude dos 
decretos ns. 1.835, de 10 de outubro de 1894 e 
2.015, de 25 de abril de 1895, com a Companhia de 
Navegação a Vapor do Maranhão ••••• ,·, ••••• ~.. 444 

N. 3.980- FAZENDA- Decreto de 30 de-março de 1901 
-Abre ao· Ministerio da Fazenda o credito" de 
1.923:553$314, para liquidação do direito credi
torio- reconhecido a- Theodoro· \Ville & Comp., 
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em virtude de sentença do juiz federal nesta 
secção, confirmada por accordão do. Supremo 
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Tribum>l Federal ................ o • .. .. • .. • • .. • 449 
N, 3.981 -FAZENDA- Decreto de 30 de março de !901 

--Abre ao Mlnisterio da Fazenda o. credito de 
22:842$380, para _liquidação do direito creditorio 
reconh€cido a D. Maria Constança de Gouvêa 
Soares e outros, em virtude de sentenças do Poder 
Judicial'io, passad.as em julgado ..••••••••••• , • • • 450 

N. 3.982- FAZENDA.-Decreto de 30 de março de 190! 
- Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 
3:723$200, para liquidação da indemnização de
vida ao Dr. Henrique Augusto de Albuquerque 
Milet e sua mulher, em virtude de accordão do 
Supremo Tribunal Federal ..................... o 451 

N. 3.983- JUSTIÇA E NEGOOIOSINTERIORES- De
creto de 30 de março de 1901 - Crea uma bri
gada de cavallario. de Guardas Nacionaes na 
comarca de Pirajü, no Estado de S. Paulo •••• ;.. 452 

N. 3.984 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS:_ 
Decreto de 2 de abril de 1901- Rectifica o alga
rismo do orçamento a que allude o art. 1° do 
decreto n. 3856, de 15 de -dezembro de 1900, e 
altera a disposição do art. 2° do mesmo decreto. 453 

N. 3.985- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBL!OAS
Decreto.de 9 da abril de 1901- Proroga por 
mais um anno o prazo concedido a· companhia 
Brazileira Tor_rens_ para inicio das obras do porto 
da Victoria, no Estado do Espirito Santo... . . • • . .. 453 

N. 3.986- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS'
Decreto de 9 de abril de I 901- Approva os planos 
e orçamentos para o augmento das estações de 
Viçosa, Gamalleira e Cachoeira; da Estrada de 
Ferro Central de Alagóas o...................... 454 

N. 3.986 A -INDUSTRIA, VIAQÃO E OBRAS PUBLICAS 
-Decreto de 9 de abril de 1901- Approva a 
modificação feita no art. 6° e nas tres primeiras 
alíneas do art. So dos estatutos da sociedade ano~ 
nyma Sucrerie de Cupim .••. ••.•••.••••.•..••• o 454 

N. 3. 987 - JUSTIÇA E NEGOO!OS INTERIORES - De
creto de,l3 de abril de 1901 - Approva o re· 
gulamento para_ a Escola Nacional de Bellas 
Artes ••..••.•.•• , • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • . . • • • 455 

N. 3.988- JUSTIÇA E NEGOOIOS INTERIORES- De
creto de 13 de abril de 1901 - Orea uma brigada 
de infantaria e uma de cavallaria de Guardas 
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Nacionaes na comarca de Itaporanga, no Estado 
de S. Paulo........................................ 487 

N. 3.989 ~ JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES ....... De
creto de 13 de abril de HlOl - Crea uma brigada 
de iMantaria de. Cuardas, Nacionaes na comarca 
de Coary; no Estado do A1u.azonas ••••••••••.. ,. 488 

N. 3.990 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De
creto de 13 de abril de 1901 -Crea uma brigada 
de infantaria de Guardas N a.cionaes na comarca 
do Rio Negro, no Estado do A!Jlazonas... .• • . • • 488 

N. ·3.991 ...:.... RELAÇÕES EXTERIORES-Decreto de 18 de 
abril de 1901 ~ Publica a adhesão da colonia 
britannica da Rhodesia do Sul e do protectorado 
britannico de Bechuanaland á Convenção prin-
cipal de Washington de 15 de junho de 1897... 489. 

N. 3.992- GUERRA- Decreto de 18 de abril de 1901-
Manda matricular nas escolas do Exercito, de 
accordo com a lei n. 1387, de 14 de setembro de 
1900, 800 alumnos.. • • • • . . • • • • • • • • • • • • . . • • . • . • • 492 

N. 3.993- GUERRA- Decretode.19 de abril de 1901~ 
Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial 
da quantia de 23:108$322 para occorrer ao paga
mento a. docentes, em disponibilidade, dos insti
tu.tos militares de ensino, e gratificações v-encidas 
e a vencer de 19 de abril de 1898 a 31 de de-
zembro de HJOI..... .... •. .. . .... .. .. .. .... .. .. 494 

N. 3. 994- JUSTIÇA E. NEGOClOS INTERIORES- De
creto de 20 deabriide l9Q1 -Concede ás Escolas 
Dom Bosco, 'em Cachoeira do Campo, Estado de 
Minas Geraes, as vantagens de que•go~a o Gym-
nasio Nacional. ..••...••..•.•. , •.•.•••.. , . . . . • • 494 

N. 3.995- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De
creto de 20 de abril de 1901 - Crea mais uma 
brigada de, infantaria e uma de cavallaria de 
Guardas Nacit:naes na comarca da Capital do Es-
tado de S. Paulo ................... ~.......... 495 

N. 3. 996 - JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES - De
creto de 20 de abril de 1901 -Crea uma brigada 
de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca 
do Bananal, no Estado de S. Paulo .... ;-........ 495 

N. 3. 997 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-'
Decreto de 22 de abril de 1901 - Declara caduca 
a concessão de engenhos centraes feita ao ci· 
dadão Joaquim lg.nacio Pereira, no Estado do 
Rio Grande do Norte..... . . . • • • . • • • • . • • • • • . . • .. 496 

N. 3. 998 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
- Decreto de 22 de abril de 1901 - Approva os 
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novos estatutos da. Comp1nbia The S.T_o Bento 
Gold Eshtes, Limi~ed~ • •..•.••..• o. •· ._ .... ,..... 496 

N. 3.999- !NDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto-de 22 de ·abril de 1901 -Considera ex· 
tensivãs aos de3vios, __ em geral, na Estrada de 
Ferro Central das Alag_ó:ts, as disposições con ~ 
stantesdodecreto n.3.7ll, de 23dejunho de 1900 533 

N. 4.000- INDUSTR!A, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 22 de abril de 1901- Approva as 
condições regulamentares e bases das tat·if<1s da 
E>trada de Ferro de Sobral... .. .. .. .. .. .. .. . .. 533 

N. 4.001- INDUSTRIA, VIAQÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 22 de abril de 1901 - Approva a 
alteração do art. 4° dos estatutos da Companhia 
Antarctica. Paulista .••••••.•..•..••.•. -......... 560 

N. 4.002- !NDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 22 de abril de 1901 - Abre ao Miais· 
teria da Industria, -Viação· e· Obras Publicas o 
credito especial' de loo:-000$, em supplemento ao 
de que trata o decreto n. 3.950,c1el2J.emarço· 
de 1901, -afim de occorrer ás despezas de trans
porte dos retirantes cearenses, sua internação e 
outl'OS •.••••• ; .......•..•• , .•.......••.•.. ,.. . • 566 

N, 4.003 -INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de ·22 de abril de 1901 - Abre ao Minis
terio da Industria, -Viação e Obras Publicas o 
credito de 250:000$ para ser applicado â in· 
demnizHção devida â Companhia Geral de Melho· 
ramento-3 no Maranhão pela rescisão do respeGtivo 
contracto para o estabelecimento de immi~ 
grantes e nucleos coloniaes naquelle Estado. . . . • 567 

N. 4.Ó04-FAZENDA-Decretode 23 de abril de 1901-
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial 
de 1.630:884$400, para pagamento das despezas 
àe representação do Presidente dr~ RepulJlica ç:Jm 
sua viagem á H.epuUliCa Argentina............. 56i 

N. 4.005- F,\ZENDA- Decreto de 23 de abril de !901 
- Autol'iza a· orgaÚisaçã.o dr1. Sociedade mntua 
de seguros sobre a vida «A Nacional>> e <1pprova 
os r8spectivos estatuto3 ..•. ,................... 568 

N. 4.006- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PURLICAS 
- Decr·et•J de 29 de abril de 190 l - F<lZ cess:lr a 
reducção dos frete., dos generos _de pt>imeira n e
ce.<?sirlarle, feita n~ Estrada de Ferro clG Battu•ité 
pelo1lecreto n. 3.GS4, de 19 de junllo,de 190J... 573 

N, 4.007- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBL!C ,g_ 
Decreto d13 29 de abril de !901 -Toma cxton-
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si vas ás estradas de ferro do Càrangola e de 
Santo Eduardo ao Cacho(;"liro do Itapemirim as 
tarifas e instrucções regulamentares approvadas 
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pelo decreto n. 3. 785 de 1 de outubro de 1900.. 573 
N. 4,008 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

Decreto de 29 de abril dé 1901- Proroga por 
mais tres mezes o prazo concedido á Companhia 
Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande pelo de
creto n. 3.868; de 22 de dezembrofde 1900, para 
interrupção dos respectivos trabalhos de con-
strucção .•.•.•.•.••.•.•.••.••••... , ••• , • • • • • • . • • 57 4 

N. 4.009- FAZENDA- Decreto de 30 de abril de 1901 
- Concede ao « London and J3rasilian Bank, 
limited » autoriza,ção para estabelecer uma 
agenci~;t na cidade de Manáos, Estado do Amazonas. c574 

N. 4.010- RELAÇÕES EXTERIORES-Decreto de 2 de 
maio de 1901-Regula o Ceremonial Diplomatico 
no Brazil.. • • . . • • . • • • • • . . • • • . • . • . . • • • . • . • • • • . • 575 

N. 4.011- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De· 
ereto de 6 de maio de 1901 - Crea uma brigada 
de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca 
de Belém dD Desca1 vado, no Estado de S. Paulo. 582 

N, 4.012- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 6 de maio d~> 1901 - Concede ao ci-
dadão Francisco José Gonçalves Agra Filho auto
rização para organísar uma Companhia de seguros 
mutuos contra fogo denominada « Luzitania » e 
approva os respectivos estatutos............... 582 

N. 4.013 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
- Decreto de 6 de maio de 1901 -Concede á 
Sociedade Anonyma Belgo-Bresilienne autorização 
para funccionar na Republica.................. 5~2 

N. 4.014 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES -De
creto de' 11 de maio âe 1901 - Crea uma brigada 
.de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca 
de Villa BeUa, no Estado de S. Paulo........... 616 

N. 4.015 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De· 
ereto de I L de maio de I 90 I - Crea uma brigada 
de cavallaria de Guardas Naeionaes na comarca de 
Floriano Peixoto. no Estado do Amazonas ..•••.• , 611 

N, 4 .O 16 - JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES - De
creto de ll de m'tio de 1901 - Crea mais uma 
brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na 
comarca da Capital do Estado do Amazonas...... 611 

N. 4.017- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De-
creto de ll de maio de 1901 - Approva o regu-
lamento da Escola de 1\finas.................... 612 
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N. 4.018- MARINHA-Decreto de 15 de maio de 1901 
- Manda -ob~ervar as regrRs- propostas pelo 
Governo de Sua Magestade Britannica, afim 
de preencher lacunas existentes no regulamento 
para evitar abalroamentos no mar, a que se 
refere o decreto n. 1.988, de 14 de março de _,1895. 629 

N. 4.0!9 - RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de !6 
de maio de 1901- Publica a adhesão do·Governo 
de Malta ao accordo de VVashington de 15 de 
junho de 1897, rel-1tivo á IJ·oca de ca'l·tas e de en· 
commendas (boites) com valor declarado......... 632 

N. 4.020 ,...- JUSTIÇA E NEGOC!OS INTERIORES - De· 
ereto de 18 de maio de 19Jl- Crea uma brigada 
de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca 
de ·campinas, no Estado da Parahyba .••..• ~ ••. ,. 633 

N. 4.021 -!NDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 20 de maio de !90! - Reclifica os 
decretos abaixo mencionados no sentido de serem 
considerados eS)Jeciaes os creditas por elles abertos 
ao Ministerio dos Negocias da Inrlu:::.tria, Viação 
e Obras Publicas para soccorrer a população 
do Norte flagellada pela secca.................. 634 

N. 4.022- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De· 
crli'lto de 25 de maio de 1901 -Abre ao Ministerio 
da Justiça e Negocias -Interiores o credito extra~ 
ordinario de 2:650$, para pagc.mento de grati~ 
ficação devida ao preparador da cadeira de chi-
mica in_dustdal da E~co1a. Polytechnica Jayme 
Carlos da silva Telles......................... 634 

N. 4.023- JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES -De· 
ereto de 25 de maio de 1901- Ct·ea mais uma 
brigada de infcmtaria de Guardas Nacionaes na 
comarca de Qutxera.mobim, no Estado do Ceará.. 635 

N, 4.024- JUSTIÇA E NEGO C! OS INTERIORES - De• 
ereto de 25 de maio de 1901 - Crea uma brigada 
de c:tvallaria e uma de artilharia de Guardas 
Nacionaes na comarca de Quixeramobim, no 
Estado cto Ceara... . . .. • .. .. .. . .. .. . .. • .. • .. • .. 635 

N. 4.025 - ·JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORES - De· 
ereto de 25 de maio de 1901 - G!·ea uma brigada 
de artilharia de Guarrlas NacionAes na comarca 
de Maragogipe, no Estado da Bahia............ 636 

N. 4.026.- JUSTIÇA E NEGOC!OS INTER!ORilS- De
creto de 25 de maio de 1901 -Abre ao Ministerio 
da Justiça e Negocias Interiores o credito extra
ordinario de 14:237$216, para pagamento de 
vencimentos ao Dr. Arlindo de Aguiar e Souza. 636 



16 INDIC.E DOS ACTOS 

N. 4.0Z7 - INDUSTR!A, VIAÇÃO E OBRAS .PUBL!OAS 
-Decreto de 27 de maio de-1901- Ab-re ao Mi
nisterio dos Negoeios Ua Industria, Viação e 
Obras Publicas o credito de 1.500:000$ para 
oceorrer ao pagamento devido ã Coll_lpanhia Colo
nisa.cão e Industria de Santa Catharina pela 
resciSão dos respectivos contractos para fundação 
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de burgos agricolas nesse Estado ...... , ...•..• , • 637 
N. 4.028- INDUSTRIA, VUÇÃO E OB!tAS PUBL!GAS-:

Decretode 27 de maio de 1901- Abre ao Minis
teria rla Iodustria, Viação.-. e Obras Publicas o 
credito especial de 250:000$. em supplemento do 
de que trata o decreto n. :~.818,-de 24 de outubro 
de 1900, _afim de ser applicado â.s obras Comple .. 
mentflres clo_açude de Quixadá, no .Estado do 
Ceara .................................... :.. .. 637 

N, 4. 029 - JUSTIÇA E NEGOC!OS INTERIORES - De
creto d8 28 de maio de 1901- Crea uma brigada 
de inf,mtaria e uma de ca vallaria de Guardas 
Nacionaes oo comarca de S. Carlos do Pinhal, 
no Estf'tdo,de S. Paulo .. o.:.................... 638 

N' 3.030- FAZENDA -Decreto dé' 28 de maio de !901 
- Autoriza a Sociedade de seguros sobre a vida 
- Garantia Mutua do · Brazil - a emittir apo-
lices ou titulos de accumulação •••.•••...• ,..... 638 

N. 4.031 - JUSTIÇA E NEGOOIOS INTERIORES- De
creto de l de junho de 190 I - Crea mais uma 
brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na 
comarca da Faxina, no Esb.do de S. Paulo...... 641 

N. 4. 03.2 - .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de I de junho de 1901 - Crea mais uma 
brigada de infantaria de guardas nacionaes nrt 
comarca da CapeHa, no Est(Mlo de Sergipe....... 6U 

N. 4.033- JUSTIÇA. E NEGOO!OS INTERIORES- De
creto de 1 de junho de l<JOI ·...:..:.. Crea uniU bdgada 
de infantaria de Guardrl-S Nacionaes na comarca 
de Santa Cruz das Palmeiras, -no Estado de 
S. Paulo .••.••.•....•....•..•...•..•• G....... 642 

N. 4.034 -INDUSTRIA, VIAÇÃO ll OBRAS PUBL!CAS
Decl'do de 3 de junho de 1901 - Autwiza a 
«S. Paulo Raihvay Company, Limited » a itlM 
cmporcH' ao respectivo C<lpital a- quantia de 
;t fl:J'8.520-3-0, excesso de despeza cJm a dupii-
caç5.o d:.dinha ele Santos a.Jundiahy .......... -.. _ E42 

R. 4.033- JUSTIÇA E NEGOC!OS INTERIOREG-Deoreto 
de 8 de_ junho de 1901- Eteva os emolume:1t03 
que pf•rcebe o secreta:rio da Junta Commercial do 
Districto Federal. .. ,., ....... , o •••• ,., ••• ,,..... 643 
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N. 4.036- JUSTIÇA E NEGOC!OS INTERIORES-Decreto 
de.S .de junhQ -(f.~ 1901 -:- Cr13a maisu~a briga!=! a 
de infantaria de G'Jardas Na.cionaes na _comarca 
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de Ribeirão Preto, no Estado ie S. Paulo.;;.... 643 
N. 4. 037 - JUSTIÇA E NEGOC!OS INTERIORES -De

creto de 8 de junho de 1901 - Crea mais uma 
brigada de jnfantaria de Guardas ~ac-ionaes na 
com:.trca de Jaboticabal, no Estado de S .. Paulo.. 644 

N. 4. 038 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De· 
ereto de 8 de junho de l9Jl - Crea. uma brigada. 
de infantaria. de Guardas -·Nacionaes na comarca 
de Borba, no Estado do Amazonas.............. 6_44 

N. 4.039 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De
creto de 8 de junho de 190! -Abre ao Minis· 
teria da Justiça e Négocios Interiores o credito 
de 4:100$, para pagamento do premio devido ao 
Dr. Tiburcjo Valeriano J:'ecegueiro do Amaral, 
pela obra que publicou e da respectiva. impressão. 645 

N, 4.040 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
-Decreto de !O de junho de 190! -Concede á 
Em preza de Navegação Rio de Janeiro .as van
tagens e regalias de paquetes para os vapores de 
súa propriedade, em viagem para qualquer porto 
da Republica .............. , .. .. .. • .. . .. .. .. . .. 045 

N. 4.041 -INDUSTR!A, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 10 de junho de !90!- Apprava a 
situação da estação terminal do trecho da Es· 
trada. de Ferro de Mulungli -a Alagôa Grande, 
no "lado da Parahyba........................ 647 

N. 4.042- FAZENDA- Decreto de 12 de junho de !90!
Abre ao Ministerio da Fazenda o . credjto de 
1:000$,'_para pagamento da ajuda de custo devida 
ao inspector, em commissão, da AI fandega de 
Santa Ciltharina, Augusto Rangel AI vim. • • • . • . • 647 

N. 4.043 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES.- De· 
ereto de 15 de junho de 1901 -:- Crea mais uma 
brigada de infantaria e Uma de cavallaria de 
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este codigo e pelos regutamento3 espocia.es que ft.n•em expdidod 
Jlül' força. da. lei n. 746 de 29 de dezemhro de 1900, at·t. 3°, H, 
o que sarito parto comple.r.eutar delle. 

CAPITULO 11 

DOS DIRECTORES 

1\rt. 2.o Cada e.stu.balecimento será administrado por um 
director, de livre esaolha do Governo, a qual poderã recaj_r em 
qualquer dos lentes, e um vic~-direct01\ tira.do d'entce estes. 
No impedimento Lle ambos, exercerá a tlil'ectoria o lent,o majs 
antigo. 

§ 1. o Nomeado director, o lente accumula.rá com este cargo 
a runcção da sua cadeira. 

s 2, 0 Quando escolhido fóra do corpo docente, o dieector serlt, 
todavia, profissional da sciencia ensinada no estabelecimento 
respectivo. Para director do Gymnasio Nacion1l bastará a qua .. 
!idade notaria de homem de lettras. 

Art. 3. 0 Incumbe ao director: 
1. o Presidir a congregação; 
2.° Fazer observar o regulamento; 
3. o Resolver ácerca dos requerimentos e representações cujo 

assnmpto fór da sua 0ompeteucia e encaminhar os outros, 
:::egundo :.1. especie, ao Governo ou á congregação ; 

4.\) Convocar as congregações ordenadas por este codigo e pelo 
reguhuncnto ou, em caso extra01·dinario, quando ta,l entender 
preciso, ou lhe for isso determinaUo pGlo Governo ou requerido 
1!01' um lento, motivado o pedido e julgado pelo mesmo di
l'e0tOI' como procedente, providenciando de modo que essas 
reuniões se effectuem sem interrupção do.s trabalhos do estabe
lecimento, salvo caso do força maior, que será assignalado no 
officio de convite e na acta ; 

5.0 Adiar, em circumstancias graves, a reunião da congrega.çí\o 
ou suspender a sessão, inteit'<1nrlo disso ao Governo; 

0. 0 Nomea,r as commissões qne não deverem ser nomeadas 
peb cong1'egação ; 

7. o Propor ao Governo, no cnso de vaga ou qurrndo ninguem 
se inscrever para o concursoj as pessoas que, por sua idoneidade, 
se acham em concliçUes de exercer interinamente o magisterio; 

8. 0 Asslgnar a correspondencia otTicial, os termos e despachos 
lavrados em vil'tudc deste codigo ou do regula.me.nto ou pot' 
•leliberação da congregação, e com os demais membros des~a as 
actas das sessões ; 

9. 0 Executar e fazer executar as decisões da congregação, 
pocl.endo, porém, suspendel-as, si lho parecerem contrarias á lei, 
c levar então as causas ao conhecimento do Governo; 

lO. o Organisar o orçamento armual, rubz:icar os pedidos men
t:aes da:;; de.:;pc;.;as elo estabelecimento e solicito,r do Governo a 
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q uautia que p.::tl'í:J<.:lül' neco.ssaria Cts Jespezus d•..: Pl'Vlll _pto tlaga~ 
menta dui':tute um mez; 

11. o Realizar as despezas, fiscalizando o emprego das quantias 
autorizadas; 

12.u Informar os recursos interpostos dos actos e decisões da 
congregação e os pedidos de accrescimos de vencimentos e pre-
mias de obras ; . 

13.u Regular os tra,balhos da secretaria e da bibliotheca e 
prover em tudo quauto for necessario aos serviços do estabeleci· 
mento ; 

1'1. u Assistir, sempr,e que lhe for possível, ils aulas, exerci cios 
pl';J.,tiCos c exames, e inspeccionar o& cur.sos livres ; 

15." Suspender os empl'egados e auxiliares do ensino, com 
pl'l v ação f1os vencimentos, poe um a quinzo dias; 

16. 0 Nomcur e demittir os conS8l'Varlores, os betleis e os BOra 
ventes; 

17. o Receber e por si mesmo dirigir reclamações ao Governo 
por faltas commettidas pelos empregados que não fôrem de sua 
nomeação; 

18.° Conceder, nos estalJelecimentos de ensino superior, aos 
membros do corpo docentG e1 em todos, aos auxiliares do ensino 
e ao pesso[l,l administrativo ate quinze dias de licença, sem 
prejuizo do I'espectivo ordenaclo, dentro-de um anno; 

19. u F'iscn.lizar u observancia dos programmas de ensino, dando 
conhecimento á congregaçã-o das irregularidades que notar; 

20, 0 Apresentar <i congregação o relataria mensal dos lentes, 
sub;)titutos e professores, ao qual se referem os arts. 27, n. 2, e 
28, § lo)~ 

Art. 4. 0 Além d~)_s iuformaçõe3 que devo dal' ao Governo 
úcerca dt:M3 occurroucia.s mais importantes~ o dlrector remetterá, 
no mez do janeiro do cada. <>llllO, um relator lu circumstc:tnciado 
dos trabalhos do estabelecimento dupante o anuo ante!.'ior, vl
::.;audo sobr'otudo o desenvolvim0nto do ensino. 

Ar't. 5~u Nas nwsa,s cxamiuador•as em que o Uiredor ÚlHD
cionar, lhe tocará sernpt·e a- presideucia. 

Art. 6. 0 Pelos seus actos, o directol' .só tom que responder 
porantc o Governo. 

CAPITULO UI 

DAS CONGREGAÇÕES 

Art. '7. 0 A congregação compõe-se dos lentes o dos.substilutos 
em exercicio de cadeiras. 

Parageapho unico. Os_ pPofessores serão convidados para as 
:-:.essões da congregõlção e terão v o to, quando se tratar de 
assumpto concernontc ás SLlUS aulas. 

Al't. 8. 0 A congregação não póde exercer as suas funcções 
se in mais de metade.do3 lentes en:J, exer'cicio, ex01)pto no ca-po_ de 
sess~o solemne) que ~e effectu~rá com qUi.tlqner• ~1umero, 
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l.1.rt. 9. 0 Salvo ouso de força maior, 8, convocação dod lentes 
p;wa as sessões da congregução será f'eikt l_JOl' oHieio Uo Uimdor 
com antccedencia, pelo menos, de 2.:1 horas. Neste o.fficio, quando 
niio houver inconveniente, vira declarado o flm princip~d da 
reuniao. 

Art. 10. Si, até meie1 hora depois da, marco,da, não sG reuniP 
a maioria do5 lentes convocados, o director l~trá lavrar uma P.ctal 
que assignará com os hmtes peosentes. 

Art. 11. AIJC~rta a sessão, o secretario proceclerit á leitura, de. 
ultima acta, a qlml, depois de dü:cutida c approvada 1 será assl~ 
gnad.a pelo direetor o pelos lente::: presentes. O director exporá 
em r·esumo o objecto da reunião c Lbrá, para discutil-o, a po.~ 
lavra aos lentes quo a :pedirem. No ca~:o de conter esEe objecto 
partes distinctas, poderá. qualquer dos lentes requerer quo SE"ja 
cada uma de!las discutida e vot.1da sopaTüdamento. 

Art. 12. Durante a dl.scussão, ue11lnun lente ff.tllllrá ma.is do 
vinte minutos c<tda ve-z, nem m<1is do duas vcz0s sobro cado., mu,d 
tcrb,, salvo sl tiver por ilm dil"igir a ordem dos tra.bo.lhos ou 
dar alguma breve explicação. 

Art. 13. Finda a discnssU.o de cada objecto, o dircdor o 
sujeitaeá â votação, quo,-quunclo nominõ.l, prínciphtrit pelo lento 
mais moderno, votando, porém, antes delle, e na met:Hna ordornl 
os professores e os substitutos em exercicio. 

Paragrn.pho unico. Qu;:tndo tonnJ•enJ assento na congregação 
pessoas extranhas ao magisterio ollicüd, a votação principiare~ 
por ellas, regulando-se a antíguülade pola ordem da desigrw.ção 
par;::, àregencia das cadolr:Js. 

Art. 14. As doliberaçõe~ d:1 congregação serão tomailas pol' 
maioria dos membros presentes e, si o assumpto de lias interessar 
particularmente a algum tlelles, a votação se farr~ .. por eserutinio 
secreto, prevalecendo, mt hypotheso de empate, a opinião mais 
:favoravel ao interessado. Este porlerã tomar parte na diBi.mSsão; 
mas não votar nem <1Ssistir• á votação. 

Art. 15. Sendo lento, terá o director, além do seu voto, o de 
qualidade; n[o o sendo, sómente este. 

Al't. 16. O lente quo a:3sistir á sessilo da congregn.ção não 
deixará ele votar; o que abandonar a sessã.o sem ,iusto motivo, 
apreciado pelo director, incorre em fcüta igual {t que daria por 
não comparecer. 

Art. 17. Resolvendo acong1'2g[\_çUo que fique em segrcLlo al .. 
guma das suas decisões, lavrar~sc"ha della acta especial, fechacln. 
com o sello do estabelecimento, Sollro a cap;J. lançará o secreta.rio 
D, lleclaraçi:to, assignada por cllc e pelo dü·ector, de que o objecto 
é ~ecreto, e notará o di~, em quo se deliberou. 

A1·t. 18. Antet:~ de f'eclw.rla a acta de que trata o artigo ante
cedente, se extrahirá copia, destinada ao conhecimento do 
Governo, que poderá l'etir<l.r da ret"erida acta o caracter secreto. 
Quando lhe par8cer opportuno1 :pocler~t ;:~, congreg::tf}ão fo,zer outro 
tanto. 

Al't. 19. O lente que so ctfastar Gm sessuo da::J .... onveníenc:ae 
e bos.s nor·m;;l$1---· f>Cl'l~ cham;;,do- iv orde.u.1 o.té duB.;~ vezes yalv 
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il.irector, quo, si nü.o conseguil' contei-o, o convidará a l'Gtirar~se 
da so.la, e em ultimo ertso lGvo.ntará a sessão e procederá net 
fór·ma do art. tB c seguintes. 

Art. -20. gsgobxlo o objecto pl'incipal ela sessão, fica aos 
lentes o dil'eito de proporem o que tiverem por conveniente l:t 
bo<L execução do regubtrnonto o aperfeiçoamento do ensino. 

APt. 21. Si, por ülttt de tempo, n.Jo purlm' nJQ:uma. das 
questões suscitatlas ser deciclidl1 na. ruesma sessão, ficará adiacL:t 
a discussão, mat·canf10 então o director o dia em que deve pro
sc;guir, couvi,lando-se pctt·a isso os lentes, na fôrma do art. 9°. 

Art. 22. O secrete.rio la.nçará pol' extenso na acta, do cada 
SGSsão n.s lndicações :peopostas e o resultado elas votações, e por 
extracto os requerimento;.; das partes e mais pa.pEris submettidos 
ú. congregação, assim como n.s dclilJerações tomadas por ella, as 
qnaos tambem serão transc:ripttts em fóemDo de despacho nos 
proprios requerimentos, destinados, conforme o seu objecto, 
a serem a1'chiva.rlos on cle\TclvUos ás p:trtes. A congregnçíío po
cler<Í., não obstante, mrmda1' inserir por extenso as suas reso
luçõe8 no.CJ papeis em quo julgilr elevam eltr:,s ficar assim re~ 
gi:'-ltndas. 

Art. 2S. Compete á congrcgaçõ.o·-: 
1. 0 Appl'ovo..r os pl'ogramtnc1s do ensino, pollentlo moc1i!1cal-os; 
2. 0 Regular o horario do serviço docente; 
3. 0 Approvar ou alteeal' as lis-tas dos llOntos par11 os· con~ 

cursos e exames ; 
4. 0 Propor ao Governo o.s medidas aconselhadas pclct expe~ 

ricnr-111 para melhorar n. organisnç1-io scientiflca do estabeleci~ 
menta oú o,pcrfeiçoar os mothodos diducticos ; 

5. 0 Informar ao Governo ácercf.1 do merito (los profissionae~ 
que se houverem de contractar pal'a exercer o officio do lente, 
com os onus e vantagens dos oui;ros membros do col'po lloeentc ; 

0. o Jn(brmaP da convenienciR. qurmto ú troca de ca1leiras 1 nos 
te-rmos do art. 37; 

7. o Eleger commissões, segundo as cxigencias do ensino e dos 
concursos; 

8. 0 Rleger em sua. pr'imeirn, rtmnião aqnelle dos seus mem
bros que deve rr~digit' rl. 1liernoria histoí'ica dos mais notaveis 
acontecimrmtos escol aros do anno; 

9. o A uxilial' ao tlirector na. mcLnutençito do regimen cU~ciplinar. 
Art. 2'1. A congrega.ção se correspondcrú com o Governo por 

intermcdio do r.li.rector. 

CAPITULO IV 

DOS J\fl<;MBH.OS DO l\fAGISTEHLO 

Art. 25. O corpo dooento dos eqta1)8lccimentos: abrangi elos 
neste codigo compõe·se ele lentes, substitutos e profes':lore::J. 
Os lentP.s regem ccvleiras; os professores, aulas. 
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Paragmpho unico, Os substitutos serão diE>tribuidos por se
cções, conforme o disposto nos regul.amentos espechtes. 

Art. 26; Os I entes, substitutos e profe8sores são vltaHcios 
desde a dat~ da posse e exercicio c não perrlerã0 seus loO"ar€S 
si não na fórma das leis fenaes e das disposições deste coâigo. 

Art. '21. Compete ao lente ou no professor: 
1 • o Cumprir os encargos da surt. cadeira ou a u Lt; 
2. 0 Apresentar ao directol' nos primeiros cinco dins de cn.da 

me?, um succinto rolatorio das lições e tr•ab:tlhospraticosdo mcz 
anterior; 

:J.o Observar as instrncções do direotor no tocante h policia 
interna das aulas e auxiliai-o ntt manutenção da ordem ; 

4. 0 Satisfazer a todas as requisições feittts pelo director no 
interesse do ensino. 

Art. 28. Compete ao substituto, além das attribuiçõcs ex· 
aradas nos regulamentos especiaes: 

I •0 Substituir os lentes da respectiva secção; 
2.° Fazer cutsos compleme.ntarcs theoricos ou pratico.s sobrfl 

as materiélS que a congregação designar, quando taes cursos 
forem julgados necessarios, por indica,ção do respectivo lflnto, 
que especificará o assumpto e programma delles. 

§ 1. 0 O substituto oh<?ervarA, em relação aos cursos comple
mentare.s qne fize1', o disposto no art. 271 n. 2. 

§ 2. 0 A regencia dos cnr~os co:nplomontnre~: R cmnulativ,1, r.om 
a substituição do 'lente. 

Art. 29. Nos aetos escolares em que tomarem parte lent(~s. 
substitutos e professores, será observada nesta mesma ordem a 
precedencia. entre e!les; para os da mesma classe regulará n 
antiguidade, contada rlo dia em que entraram par::t o co1'po do· 
cente. 

Para.grapho unico. Tendo havido m:tis de uma posse no 
mesmo dia, prevaleoorã par;L a antiguLiado a data do docreto; 
sendo esta. a mesmi.l 1 a da grarluação e por ultimo a idade. 

Art. 30. O lente, snbstitufo ou professor que, além do des
empenho do seu cargo, reger cadeira ou aula, por impedimento 
ou falta do respectivo funccion;u·io, terá. direito a um a.ccrcscimo 
de vencimentos igual á gratificação deste. -

Art. 31. O .lente, substituto e:u professor, que cumprir as 
suas funcções de mOllo distincto, tera pedodicamente direito, 
mediante informaçfLo do clircctor, a, um accrcscimo de vencimento 
nos seguintes termos: 

O que contar 10 annos de serviço, 5°/o; 15 tnmos,.JO 0 /n; 
20 annos, 20 °/n; 25 annos, s;~ 0

/ 0 ; 30 annos, 40 °/o· 
§ 1.0 EBta ultima gratificação sómente ~ol'i abonada ãquellé 

que houvel' publicado no ultimo qninquennio alguma obra 
considerada de as~ignaJado merito, nos tetmos·do art. 36. 

~ 2." Só o serviço effeotivo de magisterio dará direito ao 
accrescimo ch~ vencimento, sttl\'0 o caso do clisponibilidade pol' 
determinação de lei. 
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§ 3. 0 A percentagem acima. mnrcfldn. ser:t cukulrvl::t sobre os 
vencimentos da. 1abe1la. em vigor. 

Art. 32. O lente, substituto ou profEssor que, contando 
mais de lO anncs de ~::erviço, invalidar, terá direito á jubiw 
laçã.o nos seguintes termos : 

1.° Com ordenado proporcional af".l tempo de serviço o que 
contar menos de 25 annos de excrcicio e1'fectivo do magisterio; 

2.1! Com ordenado por inteiro O rtue contar 25 ::tnno3 de serw 
viço eftectivo no magisterio ou 30 de sel'viços geracs, ~onda 
entre estes 20, pelo menos, no m:.1.gisterio; 

3.° Com todos os vencünentos o qne contar 30 annos de 
ox0rcicio e:ffectivo no mngisterio ou 10 de serviços geraes, sendo 
entro estes, no magisterio, nfio menos de 25. 

Art. :33. Os accreseimos concedidos por antiguidade na. fórma 
do art. 31 se incm·pol'arão iutegi·almente nos vencimentos do 
funcclonario jubilado. 

Art. 34. Os membros do magisterio contarão como tempo do 
serviço nello, para os effeitos da jubilação : 

1.0 O tempo intercurrente de serviço gratuito ~e obrigatorio 
l'lor lei; 

2. 0 O de serviço publico em com missões scientificas; 
3, 0 O de serviço de guerra; 
4. 0 O de serviço de auxiliar de ensino, excP-pto o de inteT'no 

~clMro; . 
5. 0 O numero de faltas não excedentes de 20 por anno P. moti~ 

vndas por molestia ; 
6.0 O tempo de suspensão judicial, quando o funcionaria for 

julgado innocente ; 
7. 0 O tempo de exercido de membro do Poder Legislativo fede .. 

ralou estadual, o Ue agente diplomatico extraordinario, o de 
Ministro da União e o de Presidente ou Vice-Presidente da Repu~ 
blica ou de Estado. 

Art. 35. O membro do magisterio que compuzer trag 
tados, compendias e memorias scientificas importantes áceroa 
de rnaterias ensinadas no estabelecimento, terá direito â im· 
pressão do seu trabalho por eonta do Governo, si a congregação, 
em escrutinio secreto e por dous terços dos votos da totalidade 
dos seus membros, o julgai' de utilidade para o ensino, não exce
dendo, por('ill, de tres mil exemplares a edição .impressa á custa 
dos cofres publicas. 

Art. 3G. Si a congregação, pelo processo e:stabolecido no artigo 
precedente, considerar a obra de merito excepcional on extraordi· 
naria vant1tgem para o progresso da sciencia ou para texto do 
ensino, além da imyJressão taxada no referido artigo, terá o autoe 
direito a um promio1 arbitrado pelo Governo, m~diautc info-r~ 
mação t1o (lirector, e nunca inferior a 2:0008 ou superiot' 
a 5: 000$000, · 

Art. 37. E' Ucito aos lentes d<t mesma secção permntarüm 
entEo si as suns cadeiras, uma V0Z que o requeiram e a congl'P.· 
gaçao abone na permuta vant,ngem_real parrt. n ensino, 
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Art. 38. Oi> lente.;; o sub.stitut.o~ U.Sll'Zi'J rts SUD.3 insignias nos 
srgui.ntes ac:os : 

1. 0 Visit3.s do chofe do E::;t<t:Jo, Qíll::himontJ annuneí:1.das; 
2,° Collctçiio do gL'àO; 
3. 0 Posse do director, do vlec-dire:~tor 1 do_:_: l8ntc.s o <l;)~ .sulJst.i~ 

tutos ; 
4. 0 Pl'OVílS Ol'J.OS doS CDllCUf'SOS • 

Art. 39. O membro do ma.gistoriO qlB dentro de dons mezes 
nU.o comparecer p:n'él. tomar posse do seu cargo, .som C~J?limmical' 
ao director a razão jllStiDcatlva da domara, sem cons1aemdo de
sistente d0 mesmo cargo. 

Art. 40. O memlJro do magisterio que deixar de compa
recer para o desempenho elas suas funcções pm' espaço de tl·os 
mczes, sem qne justiflrpJo as sua;~ faltu.s, inconrn•<i nM penas 
comminar!a.s em lei. 

§ 1.0 Desde que n.::J fdbs c!tcgnc;n a oito, o tlire.ctor provor;i 
na. substitulçJo. 

§ ;2.,u Si <1 auscnci:.l exceder tk; .':Oois lll'JZl'~~ é como si o Ionto, 
substituto ou prote.s:'.!Ol.' licn:tvE'-E8V reuuneiado au seu logal'. , 

A1•t. '11. Nos ca.:::os üo.s clons tl.l't'1gos prccc:clentes o tlil·Gctm• 
levará o occorl'\do ao conllocimcnto dq Uovemo, para que este 
providencie como for de dii'Ci to. 

Art. 42 .. Dada qua.Jquer llivcrg0neit~. a rc.~poHo do scl'viço 
docente entre o dirccto1· e algum meml.n•o do mngistGrio, sera a 
ospecie submettida por aquelle á congregação. 

Art. 43. Si, nos actos escolares, algum membro do corpo 
docente faltar aos seus deveres, o dil'octor levará o facto ao 
conhecimento da. congreg,lção. 

Art. 44. Neste caso a congregação nomeara um>~, comm1ss,w 
para syndícar do faeto arguido o mandar<i que o accusado re· 
Sponda dentro de cinco dias" 

Art. 45. Dentro de igual]H'D.zo, D .. commlssào~ com a rosposta 
doaccusa.do ou sem ella, lnlül'[JOl'á o sou pttre:ceJ·, depois d9 qual 
a congregnçJ.o, veJ·ificando ""falta a.t·gnidc\, dclibcr·ar;i si o accu..
saclo deve ser advertido camnruriamcnte on soirmr a pena de 
suspeosli:o do um moza um anuo cmu pt·lvcu;Jo dos venuimootos. 

Art. '1G. Em 'lurtlqucr Jas ilypoth.esGS do artigo precndentc, 
assislo <to Governo a f;_l,culdado de r0fonncu' a. sentença Uc1. con~ 
gregaçU:o : ou cond:_:mnamlo o nccnscHlo DJ.S pena:) n.Ui prescri
ptas~ quando a sentença for ab.solutoria, ou, no caso contrn.l'lo, 
absolvendo-o, on tirutlrnento modiílcanrlo <.1.. pewt imposta. 

~l't. L17. Nenhum lente ou professor pmloró. ter cur.so pa.rtl
cnlar, ou om instituto Hit.o equiparado, cougcnero ou n5.o, da. 
materia quo prolbssut· nu e.sta,lJc:lcdmoui:o oílicial on l1nquelta em 
cuja mesa de exame, por forç<:t deste codigo ou dos rogul:.tmeutos 
cspeciaes, deva runccionar . 
. Parag1'apho u.nico. A inobservancia do disposto nesto al'tigo 
Importará na suspcnsfio de um me;. a um armo com privação 
dos vencimentos, obsorvt~,clo o pro~.:r;,'3so Cjt::tbolcciclo uo::; artigos 
antecedentes. 



Art. 48. Quando os rtlumnos ni'í.o eomprehonder'om algum 
nonto d.t lição, podGrão propor ao lente ou ao professoe, verbal
i11ente ou por esctipto, a.s duvído.s que lhes occol'l'crem, as quaes 
o lr-mto on o profesSOl' resolverá no começ~o ch:;. IiçD:o segu.in.to., 

CAPITULO V 

PRO'\T\IENTO DOS CARGOS DOCENTES 

SECÇÃO I 

DOS LENT:B}S 

Art. 49. As cadeit'a.s dos 'instit11tos ele Gnsino superior serão 
clistribu.idas por secções, na fórrfi<3, dos regulamentos especiaes. 

Art. 50. Vagante algum:1 cadeira, será provido nella, por 
dccruto do Gov-erno, o substitllto da rCS!BCtivc), secção. 

Art. 51. No Gymnaslo Nacional o provimento das cadeil'af:l 
se fará por concurso. 

SECÇ!\0 I! 

DOS SUBS'fl'l'U1'0S E PROFESSOHES 

Art. 52. O preenchimento das V8gas de substituto se farú 
por concurso, salvo o caso de haver dentre os pretendentes 
algum que tenha publicado obras, as quaes, sujeitas ao ·exame 
da congregação, sejam por ella, na conformidade do art. 35, 
julgadas como reYehHloras de sufficicntc prcp~.t'O theorico e 
pl'atico em todas as ma terias da secção. Si houver mais de um 
pretewlente nas mesmas condições. a congregação os classi
tica.rá por ordem de merecimento, do accordo com o djsposto no 
art. 10'!. 

p,uugrapho uni co. Quanrlo a congregação dispensar o conN 
curso, o seu voto serâ motivado e submettido iL decisão do Go
veJ'no, que o poderâ recusar. 

Art. 53. As vngcls ele proí'essor scrU.o preenchidas mediante 
concurso. 

Art. 54. O instrumento officioJ d11 nomeaç.ão de substituto on 
rle professor é o indicado no Etrt. 50. 

SECÇÃO Jli 

DOS CONCURSOS 

f a P.AR'l'R 

P.EGRA::J (+ERXES PARA O PIWCF::>.'.::O DO CONC!JftSO 

Art. 55. Tt'es dias depois de vm•ificada a. vaga, manclará. o 
director annunciar o concurso nv,s folhas otficiaes da Capit::tl Fo· 
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deral e do Estado em que honvm' sUde o estabelecimento, m::tr
cando para a inscripção d0 mesmo concurso o prazo de tres 
mezes. A publicação r1o edital será renovada e pelo mesmo 
modo repetida em cada um dos ultimas oito dias do prazo da 
inscripção; e, si este expirar dur1\nte as ferias, conservar-sc-ba 
aberta a mesma inscripção nos tres dias utGis que se seguirem 
ao termo dellas, procedendo-se ao encerramento no terceiro, ás 
duas horas da tarde. 

Art. 56. No caso de haver duas on mais vagas, a congregaçfio 
resolvera qual a ordem em que devem ser postas a concurso. 

Paragrapho unico. O prazo da inscripção para o segundo con
curso começara a correr dous mczes depois da abertura da in
scripção do pri~neiro, o assim por diante, de sorte que haja, um 
concurso especial para cada vaga. 

ITABILITAÇÃO J',\RA O CONCUW~O 

Art. 57. Poderi'Lo ser admitti(los a concurso nos institutoR dR 
ensino superior o.t! brazileiros que se aclw.rcm no go~o dos di· 
.rei tos civis e politicos e pos.snirem o grito de doutor, bachnrel ou 
engenheiro pelo estabelecimP.nto onde houver o. vaga, ou pot' 
outros n. elle equiparados, e tambem os brazileit'OS que, tendo 
esse grão por instituições extrangeiras, se houverem habilitrtdo 
parante algum dos referidos estabelecimentos. 

Para.grapho unico. Pam o ma.gisterio no Gymnasio Nacional 
não ha mister qne os candidatos possuam gráo scientHico. 

Art. 58. Os extrangeiros com os requisitos scientificos do 
artigo precedente poderão, si fallarem correctamente n. lingua 
vernacula, inscrever-se para concurso. No caso, porém, de serem 
gruduados por instituições extrangeirns, ficam sujeitos à habi
litação prévia., na fôrma elo art. 226, salvo si tiverem sido 
protessoros do faculdar'les ou escolas reconhecidas pelos re
spectivos Governos e em cujos regulamentos se consigne igual 
concessão aos lented das faculdades ou escolas bmzilciras, ou si, 
mediante parecer ela congregação, o Governo os julgae habili .. 
taclos. 

Paragrapho uni co. Par<1 o concurso no Gymnasio Nacional, 
applíca-se ao candidato extrangeiro a clausulrt obrigatoria do 
fallar vernaculo. 

Art. 50. Para satisfazerem ás exigencias dos artigos prece
dentes, os candidatos deverão apresentnr ri.. secretaria do estabe
lecimento, no acto da inscripçâo, seus diplomas e titulas ou 
publicas-fórmr~s delles, justificada a impossibilidade de apresen
tação dos origlnaes, e folha corrida. 

Art. 60. Si no exame dos documentos exigidos suscitar-se 
duvidn ácerca da validade on impm•tanci<:t de qualquer delles, o 
dírector, ouvido o intere!'S~ldo 1 convorarct ~ congrrgaçfto, qua 
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resolverá. no prazo de tres dias. A rm;olução da congregação scr<t 
Ü'ansmittida pelo secretm'io a toCos os ca,ndidatos e unblicada 
ptda imprensii.. · ... -

Art. 51. Da decisão da. congregLl.ção em matei'ia de habili· 
ta.çã.o para concurso, poderá recorrer para o Governo qualquer 
dos candidatos qne se achar prejurtic::ulo, nã.o só em relação ao 
que for resolvido a Bcu respeito, como tamb2m a res_peito dos 
outros candidatos. 

i\.rt. 62. O candidato qno qui1.Ct' ins:c!'over-se irá :~ sccre· 
b.ria assignal' o seu nome no livro nprOJlrlado. 

Neste livro o secret;_trio lavmrá. para c0.,d_a concurso um termo 
de abettur<t e outro de enecrrameoto, que f:el'ilo ãssignarlos pelo 
dir€ctor. 

Art. 63. Na occasião de se inscreverem, pmlerfio cs candi
datos, além dos documentos· especificados no art. 59, apresentar 
outros quaesque1', que julgarem convenientes, como titulas de 
idoneidade ou prova de serviços prestados ;.t sciencia e ao ES· 
tarlo, passando· lhes o secretario um recibo, no qual cleclararú o 
numero o 11 natureza de taes documentos. 

Art. 64. O candidato que pretender sei' provido in iepen~ 
!lentamente de concurso, nos termos do art. 52, se inscrevel'á 30 
dias pelo menos antes do ultimo dn, inscri_pção, entregando 
tantos exemplares de cada uma das suas ol.Jra~ quantm os 
membros da congregação, pelos quaes sorão os ditos exempl:ues 
logo dist.rilmidos. 

A1't. (;J, A inscripçüo poderá fazer~ se po1' procumção. 
Art. 60. No dia fixado para o encerramento da inscripçã.o, :1 

congt•cgação se reunir<'t (~s 2 horas ch tarde, c, lidos pelo 
secretario os nomes dos c:tndi1atos e os documentos rospectivos, 
scrfl. de0idido, por maiol'ia de votos, si existem as necessarias 
condições de idoneidade nos eoncurrentas, correndo votaçã.o 
nominal sobro cada, um. Nesta occasião lavrara o secretario o 
brmo do encerramento, que ser:t logo assignndo pelo r1irector. 

§ 1. 0 Verificado o caso const<tnte do art .. 6.J e curnprirlo o 
disposto na primeira parte do presente artigo, a congregação 
decidirá si a pret811ç5.o do candidato se acha nos termos rlu 
al"'t. 52. Na hypotheso affirmativa, ficara adiado o concurso 
pelo pra.zo de 20 dias, devendo reunir-se a congregação no 4° dia~ 
para ouvir a leitura do voto, que será redigido pelo lente ou 
lentos da secção e cujos fundamentos a mesma congregação 
poderá modific::tr, como lhe aprouver. No dia seguinte o director 
lc'•/aró. ao conhecimento do Governo o dito voto, remettendo 
tambem copia de ucta da sessão e um exemplar das obras ex~ 
aminadas. O Go'"erno decirtirtt na conformidade elo paragrapho 
unico, art. 52, dentro dos restantes 15 dias. 

§ 2. 0 Sanccionado pelo G_overno o voto da congregação, o 
dlrector declarará sem effeito a inscripção para o preencllimenlo 
(la vaga; em caso contrario, o concurso se iniciara tres clit~.s 
rlepois daquelle em que o llil'ector teve conhecimento da decisfi.o 
do Governo, podendo noJ\e tomar' parte o candidato a que f!e 
refere o art. 64. 



O tlirector dn,Pá, em qualquer dD,S llypothcscs, D.viso aos can ... 
didatos. 

Art. 67. O director f<trú extrahir IJelosecrdttrio dtw.s listas 
dos candidatos hnbilitados pela congregação, uma da.~ quüe.q m;w~ 
dal'Ü. p·~Jblic8.l' e a. outra remctterá ao GoYerno. 

Art. NL Find.o o prüzo d<:L inscripçlo ncnhura canc1ir1ato sere!, 
a elht <lclmittido. 

At•t. ôD. Si, terminado o prazo, ningucm so houver inscripto, 
n. congregação deverá cspaç..:ti-o por igual tempo, e si, ter'mi
n::do o novo prazo, ninguom so a.presmltm', o Governo poderà 
fazm' :1 nomoaç~o uos termos do t:u·t. 3'', n. 7, sendo adiada.l"lOl' 
tres mezes a nova inscripçito. 

Art. 70. Si não for possível para. os actos do concurso reunir 
n. congregação IJOl' mingu:1 de lentes, o director o commu· 
nic::trá ao Governo, p:1ra sor autorizado a convidar os lentes 
,1ubilados que pndorom com1nrecer, e, nn, f<-tlt8. destes, os dou
tores ou bucharei~ que regel'Om cursos particn1are:J. 

Art. li. Si, cncerru.dD. :1 inscripç:l.o, algum candidato acc"e~ 
ditar que llo. ineompatibilitbdc d.c Of'ilom moral entre si e qual
quer mcrnl;ro da. congregação, poderá, em oiiicio ao Governo, 
arguil·o de suspeito. Aprecia.ndo os fundamentos da al!ogação, o 
Governo decidirá si o refeddo membro da congregação devo, Oll 
não, sel' impedido li e funccionar no .concurso, e em caso n,tnrmtt
tivo, o director lhe desigrw_.rá substituto, 

r>noY.\JJ no co~rc:urtso 

Art. 72. O concu.rso p:1ra o log<ll' de suhstiliuto constar.·ri. do 
t,l'CS ordens ele provas, a sabor : 

J ,u Prova escdpta sobre urru:t da.s cadeirn,s d~ :;:ocç<f'io 1 de~ 
sig'UiHla por sorte; 

2. (!, Provas oraes ; 
3.:~ Provas praticas. 
§ 1.1) As provD..s oraes serão ta.ntas quanta!':! as matorias da 

secção; as prr:tUcas tamlJem, nD..s materi<1s quo as comportarem. 
§ 2. I) QU<~ndo ::t sccçiio fôt' constitnida poP umo, só cadoi!'a 

e esta não admittit' prova pratícct, lurverá, no di::t immediato ao 
da leitura do, prova e•cripta, ai'guição sobro a materüt desta e 
da oral pelé\, commissão mencionad::.no § 1°, art. 7'1. 

Art. 73. As pl'ovas elo concurso pura o logar de lente ou do 
professor serão r~s mesmas indicadas no art. 72, observando-se o 
disposto no § zo do mesmo <:wtigo qmmdo a disciplina da cadeira 
ou auht não comportm• prova pratictL. 

Art. 74. Nu primeiro dia, ut.il depois do encel'ramonto da 
h1sm•ipção, salvo si pend<n' de decisão algum recurso, reunida a 
congregação, os lentes d:;~. secçJ,o ando se deu a vuga formu
larão para a prova escripta umo, lista elo 20 pontos sobre cadn 
uma das ma terias da dita secç<'lo. 
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§ l.r' Quando a secç:iio fOl' constituida, por monos de tret.l 
cac1eii'<IS, a congrf'.gv.ção elegGr(~ no dia do encerramento da in· 
scripção mais um eu dous lentes, :pa1'a compor com o outro ou 
os outros da ~ecção uma commi~::ão de tres, em:arregaclu-.. do 
organisar os referidos 2.0 pontos. 

§ z.o Nos concnl'i:>OS lXtra o lagar de lente ou do professai' a 
congrogação elegerá tres membros. 

§ 3. 0 No concuiso -para o legar dEJ subsütuto da caüeirct. 
de medicimt publica,, a commissfio será eleita pelo jury de 
que trata o regulamento das Faculdades de Direito. 

Art. 75. Constituida r: commissfio exuminallora, desii:'!Wl'·St:-ha 
dia o hora para o ~Jomcço cla:5 provas, o que será a'tmunci<:ido 
IJOlü, imprensa com <:. ncces~ar-ia t"tntecedencia. 

Art. 76. Os por1tos IJs.ra a prova oscripta, depois de nppro ... 
vi1dos pela congr'ega~}to, que os podBrú. modificar, seri:"w nu
morado~ pelo director ; c o secretario csn•over'á os numeres cor~ 
respondcnte.;;; em pnr1uenas tiras do papel, ígurLes em tudo, ns 
cp.:w.es, depois do dobl'&das, serão lcnH;Rdas em umi1 Ul'n<.1.., 

PtU'agrapho lllÜW. O ponto mw1 vez SOl'Ü.oado não tlgural'h m1. 
JlsLa U.os que teem üe servir IH:tra as outras ptovo,s nem par•& mv.is 
do uma, turma. 

AI't, 77. Lrtnç(.l,r-se-lül.o em outra urno. tiras de p;tpel cum 
úS nomes dos lentes quo t.W aclu.-m~m presentes ; destD. urno. o 
lcmte- mais antigo extráhirá oito tiras, C\<:cr-evendo-sc os nomes 
doS lentes i proporç5,o qUG forem sorlertdos .. 

/Ut. 78. Serão logo dopoi::; ad.mittídos os candhlatus. O pl'i· 
meiro na onlem cb inscripção tirar<~ nm numero ôa UI'D<1 llos 
pontos, e, lido pdo director em voz nlta o pputo correspondente, 
o secretario dará umrL copi<1 dolle a oDeia càndidn.to. 

Art-. 79. Os candidatos se recolherão irnmedirdam:cnto a 
uma sala, onde terão, parr:t dissertarem sobre o ponto sorteado, 
o espaço do quatro horas, devendo deixar em ct1da meia folha 
de papel uma :pagina 0111 brCLnco. 

Art. so. A cadn, hora desse i.rn,ba.lho a;.;sistir::to dons lentos 
{los oito smtcadcs, na ordem em que estiverem os seus nomes, 
nfim de manterem o silencio neccss~1.l"io, e evitarem que qual-~ 
quer dos concnrrentes consulte livros ou papeis (salvo os vo~ 
lumes do legislação ) que lhe possetm S0l'Vir de adjntorio, ou 
tenha communica.ção com quem quer que seja. 

Art. 81. Terminado o l)razo, serão toUas ns follias d[l, prova 
do cado, um rubricadas no verso pelos dous lentos que tiverem. 
assistido rw t.rabalho da ulLim:1 hm'a e polos outros o:~m1ídn.tos. 

A.rt. 82. Fccktda c lacl'&cl:l, ead<1.. um<1 dar:J provas o cscripto 
no envolLorio o nome do seu r~utor, sc-rílo tollns encenadas pelo 
secretario em uma m·no, d0 tl'CS chaves, uma elas quaes ;:JC;I'[~ 
guarda,Lla pelo director, e a,s ouLl'us Uuas pelos dous hmtes Lt 
que se refere o artigo Q.ntecedente. 

Art. 83. A uma serCt tc~mbern cerrJ.da com o scllo elo csb,\R 
belecLn10uto, impl'esso em la.cl'e sobl'e urna tiru, Lle papelntbl'l~ 
cada. pelo dlreetor .s p8los dous l'aferído& lent.ss . 

. Al't, 8-J. 1\G ;ssgttnd:J ~U01J ·stLil Ü8lJOi0 Ü~\ ].Jl'OYJ.. 8t0tlpÜl1 L". ce:n~ 
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geegaça.o se rtluuírá. Pam a organisação dos pvutos dct pruva 
oml e o sorteio do de que os candidatos terão qua dissertar. 

§ 1. 0 Observar-sc-ha quanto a esta pro·,ra o pt•ocesso examtlo 
nos arts. 76 e 78, menos no que respeita ao numero dos pontos, 
que serão trinta. 

§ 2. 0 Terminadas as provas oraes de urna mataria, começarã'J 
as da outra. 

Al't. 85. A prova oral se realizar<-1 em sessão publica, 
2..1: horas depob de tirado o ponto, devendo os candidat<JS, sob 
pena de exclusão, discorrei' por espaço do umct hora. Em· 
quanto fallar um candidato, os que se lho seguirem não o po~ 
Uerã.o ouvir o estarão incommunicaveis. 

Art. 80. llavemlo mais de tros canr_lidatos, serão divillidos 
em dnas 011 mais turmas, que tirarão pontos diverws. 

§ 1. 0 A divisão das turmas se farú por sorte no di[t designado 
no art. 3"1. 

§ 2.° Cada turma tirará o seu ponto no dia em que a an
terior flz;et' a prova, observado sempre o intervallo marcado no 
art. 85 e mais o disposto no paragrapho unico, art. 76. 

Art. 87. Dons dias· depois ela prova orül a congregação se 
reunirá para tt·atal' da prova pratica, na qual se respeitará em 
todas as suas partes o processo da prova oral. 

i:..r't. 88. A commissão creadtt no art. 74 org::tnisarü., para 
a prova pra.tica, o programma dos pontos, cuja natureza e 
numero serão espBcificados nos regulamentos especiaes. 

Art. 89. Tirado o ponto pelo candidato e lido pelo director 
na fOrma do art. 78, o secretario entregará uma copi<t a com
mlssão, que em acto continuo formulara as questões relD.tivas ao 
ponto, si, no enunciado do dito }nnto, ji n~o estiverem ollas 
10rmulada,:;. 

Art. UO. A prova praticct se eil'ectu<1rá em mmt ou rm~is ses
sões, a juizo da commissão, por programmct especial qtte a !'e~ 
speito do modo pratico do proceder fOr pol a congregaç.à.o orga~ 
nisado, dando-se delle conhecimento aos interessados, com ante, 
cadencia de 24 horas, pelo menos. 

Art. 91. A commissão acompanhará a execução da prova 
pratica e apresentctrá á congregação um relataria ácerca das 
aptidões reveladns nella. -pelos candidatos. 

Art. 92. Na hypothese do art. 86, proceder-se-ha relativa
mente ú prova praticlt como fica cstatuido nelle. 

Art. t.:n. Todos os documentos resultantes da, prova pratica 
!'!.Orão no acto da entrega rubricados pela com missão, lacrados e 
guardados na secretal'ia, afim de serem exhibidos com o relato rio 
da commissão no acto do julgamento. 

Art. 94. No din. immediato ao da prova. pratica a congre
gação ;:;e reunir<~ para ouvir a leitura da pl'oYa escripta e pro~ 
ceder ao julgamento do concurso. VerHicada, porém, <.t h.JT~ 
IJOthes:e do§ 2°, art. 72, ou do 1lnal do v.rt. 73, o julgamento 
so far·á tlepois da arguição de que tratam as referidas disposiç,ões. 

Paragrapho unico. Abe1•ta em plena congrGgaç[o a urna das 
provas escriptas, cada cémdids.to, $Ogundo a ordem da ~.nscri),1ção, 
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receberá a. sua e a lera ~m voz alla, Jise~tlízc~da. a leítuea. llo 
primeiro pelo segundo e a do ultimo pelo pl'imeit'O, Rwondo 
um só candidato, a liscalizaç:io cabet'á a um dos lentes, designado 
palo clirector. 

Art. 95. Lida a prova escl'ipta e dado o caso do § 2''. 
art. 72, ou do final do art. 73, a congregação ouvirá no 
segundo dia. util a arguiçã.o dos candidatos pela com missão <.t que 
se referem os§§ 1° e 2°, <1rt. 74. 

Paragrapho unico. A arguição durará no maximo um::t hora 
uara cada leu te e versar(~ sobre a ma ter h declaeada no § 2°, 
i\rt. 72, devendo sar neste ca.so distribuidas pelos lentes copias 
dct prova cscripta tir<:t-:las por apparelhos apropriados. 

Art. UG. Si algum concurrente for acommettido de mo~ 
lcsti::t antes de tirado o ponto, d:::: modo quG fique in habilitado 
para (azer qualquer das provas, poderá justificar o impe:limento 
perante a congregação, qne 1 si o julgar legitimo, espaçará o acto 
até oito dias. 

Da decisão em contrario po:.led~ haver recurso para o Governo, 
interposto dentro de 24 horas. 

Paragrapho unico. Havendo um só candidato, o concurso 
ser<:'t adiado pelo tempo que á congregaç5,o parecer sulllciente, 
Cllé 30 dias. 

Art. 97. O candidato que, ainda por motivo de molestia, dei~ 
xar de comparecer á prova, depois de tirado o ponto, ou se 
retirar de qualquer dellas depois de começada, ou não comple· 
tar o tempo marcado para a oral, :ficarei excluiclo do concurso. 

J I:Lt_:A~lEi-.;·ro llO CUXCL'I~i30 

l!xt. 08. Finda. a ultima pt·ova, constituiL'·SJ-lia a collgre" 
gação em sessão secretn. para oúvir a leitm·ct do relataria do 
quo trata o art. 91 e proccde1' em seguida ao julgamento do 
concurso. 

Art. \)9. Não poderão tomar parte na votação os lentes 
que tenham faltado a alguma das provas oraes ou nil.o tenham 
ouvido a leitura da. provo, cscripta ou a sul)sequontc ar
guição. 

Parag1'apho unico. Ao lent9 que apenas tivo1' deixatlo ele 
ouyir a leitura da, prova escriptn.f sorit mantido o direito de 
voto, si quizer lel-a, par<-"L o que lhe será conceclido pelo director 
um prazo razoa vel. 

Art. 100. O julgamento se f<wá por votação em lista as~ 
,signada. 

§ 1.° Correrão dons escru~inios : o primeiro para a habilitação 
dos candidatos ; o segundo para a classitlcação, poclendo entrar• 
neste ultimo sómente os canclido.tos quo llouverem obtido no 
outro maioria absoluta de votos. Si nenhum a obtiver, pro~ 
ceclor-se·lla a novo concurso, 



§ 2. 0 Depois do votarem toJos Ol.l juízos do c:onc:urso, o tlil'13c[or 
lmá as listas, mencion~ndo o nomo dos signatario3, c assim as 
apurará. 

§ 3. n No caso ele emiJate entre dons cnndidatos, quD.nllo 
forem os unicos & concorrer ou os uuicos votados, exercerá o 
director o clir·eito conferido no art. 15. 

§ 4. n Si nenhum do.s candidalo;:; conseguir a maioria ab.~o
lutn, dos votos, proceder-se-ha a noYo cscrutini.o e.ntre os dous 
que alcançaram os dous primeiros lagares _na ordem da ·voütção, 
e si hoqver mais lle dous candidatos nestas condições, se abrinl. 
inScripção pctra novo concurso pelo prazo do t~rt. 105. 

Art. 101. Nenhnm lente doixa1'<i do vota.r para a cbssiflcução 
r1os cundidatos já lmbilitados no primeiro escrntinío. Si <tlgum 
lente infl'ingir este preceito, o seu voto SH'<L cxc.luido do computo 
paro, o reconhecimento da m;:üoria. aLEolutu. 

Ar L 102. A acta d<t sossffo em que se julgu.r o concurso sol'h 
assignada no final da mm:ma sassgo. 

Art. 103. A congregação se reunir:'t no dia s:cr;ninto varJ. gs .. 
signar o otncio do que truta o art. JOo1, o qual oJiicio será a com" 
pan!Jado do, copi<t das provas e.scripü~s, ê\a. do relatorio da com~ 
mis~J.o const<wto do ;u·t. OI o netas do p:-ocesso do e;oncurso. 

Art. 10-1. A congrcgaÇ",8.ü aw·esenbn<·,, por oíncio ;_w l1overno 
os concurréntEs que houverem oLtido maior·ia absolutct dos 
votos na relatividade do mereci!11onto, parot que seja nornec:tclo 
um dos classificados nos dons I:·l'imo~I·os lognres. 

Art. 105. Si o Governo entender que o concurso deve ser an-· 
nullado, por se terem preterido 1ormaliclar1os cssenci::ws, assim 
o clecretarJ,, dando os motivos. O prazo dv. ius~l'ipção para o 
novo concurso será eHtã-o do clous mezes. 

Art. I OG. Aos extrang<:dros que f.1rem nomeados lentes, sub~ 
stitutos ou professores não se cxpedirà o titulo de nomeaç5,o sem 
que exhibam carta do natnraliztH_:i1o. 

iu·t. 107. Aos k<chareis ou engenheil'OS provit1os !UJ C<.\1'2,'0 d0 
UJ!JsUtulo scrú conferido o grüo de doutor. 

CAPITULO VI 

AeL l 08. Comilr1ci'DJ11 .. se o.uxiliir-ces do ensino os prcp:mulorc::J., 
os a::;si::;toutes do clülictt, os pl·ofíssionaos ÜlCL\11l!Jidos do en::;iuo de 
dinlca odoutologiea., os intel'nos do clinico, o as purteim:::;, 

Art. 109. Com excepçiio dos internos do clinica c das p<:.rtc:J, 
ras, que serão nomeaà.cs, mediante as clausulas elo regulamento 
das Faculdades de MediciiJa 1 pelo dirccLur, os outros au:xtliilrez 
do emüno sel-o·ll~íu, u1e\liante ünubem cl<tlL::r!l:'.:.:i cl;.•>J i·~_,e·r:.~ 
lameüto$ tsped&.ü;i, :pol' p0l'i2.r-L1_, 
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Art. 110. Os auxiliares do €11Síno serão mantülos nos som~ 
c8rgos, emquunto bem os servinm, a jui7<0 do lente em ex ... 
ercicio. 

Art. 111. Dos rrgul;tmcntos es]Jeciacs constarão::~ funcçt.er. 
düs auxilü1res do ensino~ o mn.is que lhes dtnr.r rf'R.pt·ito. 

CAPITULO VII 

HEG IMEN ESCOLA H 

Art. 112. Com c·xeepção d<1 Escola ele Minas e-do Gymnnsio 
Nacion<tl, onde se observará. o regimen da frequencia oiJl'ignto
ria, haver;_i nos outros esb.Uclecimentos dwts cla::::ses de ulnmnos: 
os 'ilUUTicu!arlos c os ni!o rnatric1tlados. 

Arl:. 113. Os n!umnos mtttriculados deverão assistir n toJ:1.~ 
ns aulas o ox~'cicios praticas, responder ÚR nrguiç0es flos lentPs 
ou dos proressores, as quaes se farão pelo menos tres vezes mr~n· 
snJmentc, e executar os trabalhos praticas de que forem incnm~ 
bidos por elle2. 

Art. 114. Os alumnos não matriculados poderão frequentar 
os cursos theoricos e os Pl'aticos. 

Art. 115. O alumno sô poderá ter guia de mn para 011t.ro 
estabelecimento dl'!pois de prestados os exames do anno, 

CAPITULO VIJI 

DA E\SCHIPÇÃO DE MATHICUI.A 

Art. liG. A matricula so f<"trt'L tlesc1e o dia da abertura. dos 
trabalhos do estabelecimento ate\ it vespe1'a da abertnra dos 
cursos. 

Paragt'apho unico. Aos alumnos de que trata o <trt. lSI 
será facultada a matricula até cinco dias depois da abcn-tma dos 
cursos. 

Art. 117. Nioguem será admittido á matricula som que exhib:t 
titulo de ·bacharel em sciencias e lettras ou certificado dos 
estudos secundarias exigidos pelos re.~-mlamentos especines. 

Paragrapho unico. Os ex-ames de preparatorios prestados em 
paizes extrangeiros poderão, a juizo do Governo e ouvida. a con· 
gregação, ser acceitos para a nl:l tr-icula. 

Art. ll8. AS matriculas serão annunciadas por editacs ::tfii~ 
:xados nos log-ares mais frequentados do estabelecimento o pua 
blico.Uos peLt jmprensa oito din,s antes das opacas df~.terminadR.3 
neste codlgo. 



18 ~\CTO~ D(J PODI·:n EXECUTl\'0 

Art. llD. Para a, m3.tricltla em alguma ou em to:ias ns 
eadoit'as do 1" atmo1 o e."tudanto do vetá Ill'OV<1l\0ill l\;quBrlmonta 
ao director : 

1. o ./1.cbar-sc llabi_litar_lo, na fút'tn!\ (1o art. 117; 
:2. o Ter sido vr:tccinndo com bom resnlL_vlo; 
3. o H<.l. ver plgo <t taxa do matricula ; 
4. 11 ldentldade de pessoa. 
Paragt'<1pbo unico. A prova d8 idBtltirlade se fará. por meio 

do attestaçiio e:scripta de algum membro do corpo docente ou de 
duas'pessoas concaituada-; no lagar. 

Art. 120. Parn. a matricula em alg·nma ou em tor_Lts as cadeiras 
dos annos s~gnintcs o alü.t1lll0 deverá '<tpresentar : 

I .o Certit.Eio Ue appl'OV<tÇÜ/l nas matel'ias ~lo anno anterior; 
;2.° Conhecimento do haveL' p1go a referida. taxa. 
Art.. 121. E' fttcLtltadiJ. :1 mrt.tL·icmht an incliviUuos do sexo 

feminino, pa.rct os quaes hiWJl'á nas aulí.t.s lagar -se;:mra.do. 
Art. 1'22. A inscripção Lht matriculct poJcrá B0l' feita por 

procur~\dor. 
Art, 123. O secretario, log.) quo lhe for apt·esenta.J.o o despacho 

llo director mandando mo.tricular algum cstuchtnte, abrirá termo 
de matricula. no livro rcspocti vo 1 f;tzonUo mençfLo de seu nome, 
filiação, natura,lídallc e üJa.de, o as3igw~rc·~ o dito termo com o 
matriculando ou sem procurador. 

P<u·agTapho unico. 03 tcrmo3 de ins.Jrli1ç.lo do moLlriculn. serão 
lavrado;::; seguidamente c r:.;om que Ül1UClll lk p:)i'Ineio llnltas em 
branco. 

Art. 12-L A inscripção scró. feita pela ordem em qna fol'em 
recebidos os requct·imcntos; o, si don$ ou mais estudantes so 
apresentarem simultaneamente com desp:J.cho do director p::mt 
se inscreverem na mesma cadeiri1 ou nb mesmo anuo, guawlar· 
se-ha na inscripçã.o a. pre:::cllencin. dCJterminad-a pela ordem al
phabetica de seus nome5, 

Art. 125. O Governo poderá maudur todos os ::tnnos matri· 
culaP gratuitamente om qualquer estabelecimento do ensíno su
perior até dous alumnos, !1cutl'O os estudantes pob1'CS quo tenham 
revelado nos estudos secunrlCI.rios excopcioual aptidão. 

§ 1. 0 Este favor cessará si o alumno soíl'rcr p:mas di::;ciplino.res 
que desabonem a sua reputação ou si. fOL' rcprova.Uo em duo.s epocas 
no mesmo anno do cut'.-so, ,'1eja n.:t mesma cttdeim ou em cC~.clciras 
diversas. 

§ 2. 0 Ao alumno gratuit-J que concluir o cm'clO sonl. dado, in· 
dependentemonte de emolumentos, o diploma que lhe comrotir. 

Art. 126. No dia determinado p~.r.1 se f(:~ClHtl'em as matriculas, 
escrever'á o secl'etario em segui(la ao ultimo tcr'mo o de encer
ramento e o assignará com o tlieectol'. 

Art. 127. Finda n. inscrip~ão do makicnla, o secretario ma.n· 
dcrorá organisar uma. lista. g0ral üos mcttricula.dos em cad<"L um 
dos annos, com declarn.ç[o d:1 ncl..tura..lidatle, o <t ütrá imprimir, 
sem demora, pt:,l'<\ r1cr di;:;tribui,-la p:do.:i lcutcs c profcs~ol'e:;; e 
on vi:-vJ~l.. no Uo í'Cl'llO ~ · 
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Art. 128. A taxa de inscripção de matricub só d<.t direito a 
esta no anno lectivo em qne houver sido paga. 

Art. 120. E' nulla a inscripção do m<ttricula feita, com do ... 
cumeoto falso, assim como nullos são todo.:; os actos que a el!a 
se seguirem, c aqnelle que -por esse mtJio a pretr:!mler ou obtiver, 
além da pJrda rla irnp.Jrtaneic, das t;txas- pag<-W, fica sujeito ás 
disposições elo Co,.ligo Penal e inllibiào pelo tempo de dous annos 
de se matriculal' ou pr<-:star exam3 em qualquer Uos estabele~ 
cimentos de inshucção felleraes ou a elles equiparados. 

Art. 130. Cada alumno, depois de mlttdculado, receberá do 
secretario um cartão impl'e:o3so, éLSSignado pelo clireotül\ con
tenJo o nome do mesmo alumno e a designação elo anno ou ca~ 
deh'a em que Se houver inscripto. , 

Art. 131. Scrilo considerados alnmnos dos estabelecimentos 
sómcmte os que se houverem. matriculado. 

Art. 132. Para a matricula no Gymnasio N2.cional se ohser~ 
Vfl,rii o disposto·no reguhtmento roS:lJCctivo, 

CAPITULO IX 

DO TE\'IPO DOS TRABALHOS E EXERCICTOS ESCOLAHES 

Art. 133. Com excopção do3 d<1 Escola de l\1inas, que come· 
çarão em 15 de agosto c tt~rmín:1riio em 15 de junho, os traba~ 
lhos dos estabelecimentos de ensino superior principiarão no 
I c. de março 0 terminarão no ultimo de dezembro. 

Os cursos da Escola de 1-!inas abritiio em 15 de setembro e fc~ 
charão no ultimo cl8 abril; os dos dcmlli.'> estabelecimentos de 
ensino superior n.bririlo no 1° do abril e feclw,rão em 14 ele no .. 
vembro. 

o cnr·so do Gymnnsio Nacional ir<t de I 5 de alJril a 15 de 
dezembro. 

Art. 13L Trinta. dias rwtes da n.bertura dos cm'sos, a con~ 
gregação se reunirá pam organiS<U' o horario respectivo, vm'i~ 
ficar a presençc\ dos lentos e professores, o desigmu' os sulJSLitutos 
que devem reger as Crtfleira.s cujos lentes se twharem impedidos. 

O director ütrá publicar poe edital o pela irnprensa o resnl~ 
ta do dessa sessão da congregação. 

Paragrapho nnico. Si houVBI' mingua de snbstituto.-:, ohSGl'var~ 
H(}~h<t o disposto no m·t. 33G. 

Art. 135. A distribuição elas horH,"-l1 quo for' approvada no :prin~ 
cipto do anno lectivo, só pójeser <tlterada com annuencia da con· 
gregação, si assim o exigirem as conveni•.mcias do ensino. 

At't. I3G. A duração das lições serâ. ma1'cacla nos :cognla~ 
montas especiaes. 

Art. 1:37. Carla. lente ou professor on quem os estiver substi~ 
tui.ndo sera obrigado a, apresentar na sGssão rle abertura, dos 
h•nbnlhos, para ser appt'O va.do, o progmmma do ensino de sn<J, 
cadeim.ou aula, divit1ido em partOs ou artigos distinct,o:'l. 
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Sem haver cumprido essa obr-igação, nenhum ]Gllte ou pl'O
fessor assumirá o exercício da respectiva cadeira rm aula, cnjn. 
regencia scrã confiada ao substituto. 

Art. 138. O substituto, na hypot1leser1oart..l34, a.presentarâ 
o programma, respectivo dEntro de 72 l10ras ao director, que 
o remetter(~ sem demora it commissão de que trata o artigo 
seguinte. 

Paragrapho unico. No caso do purngrapho unico1 art. 134, o 
enca.rreg3.dü da regencia da c<tdcir<\ ou aula apro~entará o pro
gramma igualmente dentro do tres dias, a partir da data da. 
designação. 

Art.. 139. Apresentados os programmas, o dircctor nomeará 
uma commissão de tres membros pam uni formal-os, de modo 
quo exprimam o ensino completo das materias professadRS no 
estabelecimento. 

Art. 140. A commis.-:ão u.presentnrá o seu })<lrecel' motivado, 
em sessão d!\ congregação, qne dtrrer:'!. effcctnar-se de7. dias 
antes da alJertura. das v.ulas 1 o esse parecct' sorh discuHdo e 
:rp]_)rovaclo na, mesma sess5.o. 

Art. 141. Os programmaf!, depois de np-provados poln con~ 
gregn.ção, serão impressos e distrilmitlo8 e só _poderi'io ser al
terados na pl'imeircL sessão do seguinte r~nno lect.ivo. Os lentes 
11 profe,'<sorof:i deverão preenchel-o:s até o di:1 do eucerr;tmen Lo c! o 
curso. 

Art. 142. O dircctor providenciará para que os substitutos 
auxiliem em cursos complementares o preenchimento dos pro
gramm<ls das cadeiras 1 cujos lentos não poss;tm Ül,Zel-o. 

Art. 143. Os programmas approvados em um anno poderão 
~ervir pa.ra os annos seguintes, si a congregação, por si ou po!' 
proposta dos respectivos autore.s, hão julgar necessario alto-
ral-os. · 

Art. 144. A frequencht dos alnmnos de que trata o ftrt. 1 B 
se1•á. verificada segundo as instrucçõcs ex pod idas pelo Uirector do 
cada esta1)elocimcmto. 

Art. lt15. Os lentes, quando impedidos, habilltarão os snns sub
stitutos com o:s esclarecünontoEJ nccessarlos úeerca do csütr1o do 
qu;ino ela, respectiva cucleh•a,. 

CAPITULO X 

DA INSCTUPÇÃO DE EXAi'viES 

Art. 146. Htweri duas epocas de r;xame nos estabelecimentos 
de ensino superior. 

Art. 147. A insct'ipção para a primeira epoca se fará nos ul
timas quinze dias do curso lcctivo. Os exumes começl'l.rão no se
gundo cliu. depois do cneor-rn.m<'nto do curso r: nií.o cxcedcriio o 
pr1zo dtt mez a meiq, 
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ArL I4:J. A iuseripr,~ii.o pal'<:t a Sl\~·unda. Gpü<>n. so 1\trà nos ul~ 
timo3 oito dia~ das ferias escolares. Os exames comoç<""rão no dia 
seguinte ao da abertma Llos tralla.lhos e terminarão na vespora. 
da abertura dos cursos. 

Art. 140. Si, pelo crescido numero de candidatos, parecm' ao 
director que 6 immffieiente o pruzo indico,r!o nos artigos prece~ 
dentes, serão examinadas durts turmas por dia. 

Art. !50. Aos exames drt pPimeira epocf.\ serão só mente adrnit-
tidos os alumnos matrwulados. 

Art. 151. Aos exames da. segunda. epoca serão admittidos: 
1. 0 Os alunmos não matriculados; 
2.(\ Os matriculados que durante o anno lwuverE>m dado 30 

faltas, contadas tamhem as dos cursos complementares, sendo o 
exame restricto ás cadeiras em que tiverem dado as ditas faltas; 

3. 0 Os qno na primeiraepoca não tiverem feito exame do auno 
ou de algum<:1, das cadeiras que o compoem; , 

cL Q Os reprova,dos na primcir·a epoca _só mente em umv, das ma~ 
terias do mmo. 

Art. 152. Os exames da pl'i!noü•a epooa comprolÍeml.orão só~ 
mente r~materín, explicada durante o annolectivo; os da segunda. 
abrangerão toda a materia do pr•ogrn.mma e vei'sarão úns o 
outros, nas provüs que o permittirem, sobre pontos formulados 
no aeto. 

Art. 153. O alunmo que tiver prestado examo das mnterias 
de um anno tm primeira epoca não podera ser admittido na so~ 
gunda a oxame das matm•ias do anno subsequentc. 

Art. 154. Os candidatos a exame deverão dil'igil'_ um reque., 
rimo o to ao dlrector, satisfm:endo ás seguintes condiç6es: 

J,n Apresentar certidão de habilitação na fórnm dos rogu ... 
lamentos esp2ciaes ou de approvaçã.o nas ma terias que ante
cedem ás dos exames requeridos, segundo a ordem do programma. 
oflicial ; 

2. a Provar iclentidade de pessoa ; 
3.a Pagar a importancia da taxa; 
<1. 11 Apresentar attestado de vaccina. 
§ I. o A prova. de identidade é a regulada no parà.grD..pho 

unico, art. 119. 
§ 2. 0 As condíçÕGS la, z~. e ,tn nfío se exigirão dos alumnos 

matriculados e esta ultima ser;\ exigide. dos não matricula.dos 
sómente para a inscrípção do primeiro exame. 

Art. 155. O crmdülato em nome de quem e com cujo consenti
mento algnm individuo houver obtülo inscripção ou feito exame, 
perderá. esse c todos os mais exames prestados até ess~L dat<t, 
sem. embargo do procedimento criminal que uo caso couber 
contra as pessons implicadas no facto. Para es.E~e effeito o 
director dará. conhecimento do facto ao Governo e aos dil'ectores 
dos outros estabelecimentos . 

.A1·L. 156. Ao diroctor compete ordon<U' quo o seervtal'io fa.çLt 
a.s inscripçõo:s do exames dos estudantes, cujos rcqnerimc.uto.s 
estejam conformo as disposiçõe-s antecedentes. 
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Art. 157. AB inscripções para os exames ser~io Iauçadas, como 
a.s inscripções para a matricule.l em livros especiaes para caclc1, 
cadeira ou anno, com termos tle abertura e de encerramento 
lavrados pelo secretario e assignados pelo director. 

Os lançamentos serão feitos de modo que fique uma margem 
no livro resper:tivo em que se possa mcrwionar o resultado do 
exame de qualquer nmtoria ou mmo em (JUe o estudante tenha 
sido examinado. 

Art. 158. Os ~dumnos serão chu.mndos pela. ordem da re
spectiva inscrirção de exnmes. 

Al't. 159. O pagamento da tnxt1, pM<-t inscripçiio de exame ~ó 
dá direito a este na epoca. em que tiver sic1oeffoctnado. 

Art. 160. E' extensivo á inscripçã.o de exames, no que lhe for 
applicavel, o disposto no capítulo VIII. 

CAPITULO XI 

DU.S l•:XAl\·ll':S 

A1·t. HH. No düt seguinte ao do oucm•rameutt; dos cursos on 
no da abel'tura. dos trabcdhos reunirA~e-ha a congregação para 
designai' os examinadores e dotorminar a. ordem em que devem 
ser feitos os exames. 

Ar·t. 162. 03 exarues set'ilo pl'estados por cadeiJ·as e aulas, Ue 
accordo com os regulameutos especiaes. 

Art. 103. Nos regulamentos B$_peciaos sot·ão cstnlJelecidas as 
IlOI'mas pa·ra a. composiçci.o das me~as examinadoras, quo om caso 
algum terão menos do tres membros. . 

Paragrapbo uníco. Todavia, no caso de incompatibílidncle, 
pl'ovenientc de parentesco por consnnguinidade ou a!finirlacle em 
gráo prohibido, entro lentes que devem compôr a mesma comA 
missC"w examinadora, oo.da um dellos funccionarú por sua vez em 
annos a Herno.dos. 

Art. IG4. Para os impedimentos que cccorrerem no decurso 
dos exames, o d.irector provo:..·á na substituição. Em falt'-L de 
lentos, dos qmws serão profericlos os da mesma secção, ou de 
suUstitutos ou do professores, o director nomeal'Ú os lentes 
jubilados ou os de outros estabelecimentos ·publicas ou parM 
tieularc~s. 

Art. 165. Salva a restricçUo do art. 5°, as commjssões ex
aminadoras serão presididas pelo lente ma'1s antigo, a quem in
CHmbe decidir as questões de ordem e levar [lO conhecimento 
do director qualquer irregularidade olJservada uo neto doa 
oxames. 

Art. 166. O secretario organisará a lista dos alumnos in
scriptos e mcmdara ailixal-i:t em logar conveniente. Hemetten1 
outrosim diariamente á mesa r,xamiuadora a. reh1ção dos 
alumnos que devem ser clwmaclos a exame 0 mais outros tantos 
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nomes que se lhes ~eguircm, afim de serem preenchidas as 
faltas dos que ni\o compiJ.recerem. 

Art. 167. São prolübidns as trocas de Jogares pa.ra. exames 
entre os nlumnos. 

AI't. 168. Cacht tn"ma ter;\ o numE·l'O llo exnmin:mc1cs que a 
commissão ex::1.minadono ind;car, com approv0ção do direcior. 

Art. 169. E' licito aoalnmno, rmle:;; de começarem osoxames~ 
usar Co direito garantido ncs candidatos ao magisterio, na. 
fórma Uo e.rt. 71. 

Art. 170. O candidato que fnltD.r á chamada p:Ha qualquer 
das provas do exame só poderá ser chamado de novo nu mesma 
epoca, si jnstificcn· per<'lnle o director, onYirlr-t a commissão ex~ 
aminadora, o motivo de stm falt::t, não podendo, porém, sel-o mais 
de duas vezes na mesma opoca. 

Art. 171. Haverá -pam cctda CJ.dcira dmts provas, a saper: 
Uma prova, cscl"ipto ; 
Uma prova )Jl'atiw e o1·(11, on sónwnte O!'al nas cadcíras de 

ensino theorico on nas qne, parc_t o processo do exame, lhes 
forem eq11iparruJas pelos regulamentos espedaes. 

Paragraphonnico. No exame das c:ldeiras de clinica a prova 
cscripta será substitnida pelas obs2rv::tções de que trata o 
regulamento das Faculdades de 1Jellicina. 

Art. lí2. A prova pratica e oral ser<L publlcrL ; ::t cscripta 
feita a portas fechadas. 

At't, 173. No dia designa(lo para. a pl'ova escrip 1a, collocar~se-· 
bão em nma urna, e em tiras de pitp~l convenientemente do .. 
bradas, os numcrm; correspondentes <1os artigos do programmn 
du cadeira. 

Art. 17L1. O pdmeil'o alumno da turmn., timudo da urna uma 
tira rlo papel, a entregarú ao presidente, que, lendo em voz altr:t 
o numero, verificará. o correspondente attigo do programma, 
formulcmllo em .~cguida o lento ela cadeira, com approvnção dos 
outros membros dn mesa, as que.stões quo devem fazer objecto 
do ext:Lme de toda a turma,. 

Art. 175. A8 questões tOrmu ladéts seriio tran.scriptas por orflrm 
do lente ela cadeira em uma taboa ·preta, col1oe0.dfJ, ó. vista de 
todos os examinando~. 

Art. 176. Feito o sorteio, e chamado cado. examinando pe1ô 
presidente d;-t mesa, este lhe entregarú uma fOlha de papel 
rubricncla pela commissã0 cxamlnadOl'a, e as mais que posterior~ 
mente o oxamin<:tnd.o po(!ir, atim do e:oct·ever a sua prova, 
que assignará. . 

Art. 177, E' vedado aos examinandos terem cornsigo papeis 
ou livros, s::tlvo os permittidos nos regulamentos especüws, e 
communic!\rem-se entre si durnnte o trabc1lho das provas. 
Si algum precisar de Sllhir da sala de exame autos de ter· 
minado o mesmo trabrl.lho, só poder:\ fuzel-o com lic<mça do 
presidento da commissão examinadora, que o mandará acomm 
panhar por pessoa de confiança. 

Ar·t. 178. Recolhidas no fim do tempo marcado, c no esbdo 
em que se acharcm,as provas esci'ipta,s de tocl.~1 a turmR, lançarà 
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a commis:::t-io üX<tuliuct•1oL'<L sol1re m\.ciít uma dcl!a.s a uuta quo 
llWJ:cccr: optima, boa, s?j(rivd ou í!lri. 

Art. 17'J. Sorá considertl,do reprovado para todos ot: o1I'eilos 
o almnno quo li ver e~cripto solJee t1ssumpto dWurente do que 
lhe coube por,<:;orto, ou nada tiverescripto, ou f'm• surprehend1Jo 
tWl consulta de apontamentos ou livros não permittidos pelos 
regulamentos es:pecia.es, não lhe assistiudo neste ultimo coso o 
direito conferido aos do que trata o n. 4, art. 151. 

Art. 180. Realizadas as provas escl'iptas de todos os alumnos 
de um ao no, começará a prova pratic::t e oral. 

Art. 18l. A provét pratir.a e oral consistirá na execução de um 
traballlo pratico, designado por mrte, com a1·guicão ulterior da. 
materia delle e tambem de outros assumptos da mesma dis ... 
ciplin<1, á vontade do examinador. 

Quando .simplesmente oral, esta prova S3 effectuarã couforme 
dispoem a seu respeito os regulamentos especiaes. 

Art. 182. Na prova pratica. e oral os examinandos ser[o a.r
guidos segundo a ordem da chamada. 

Art. 183. Terminados os txames a commissão julgatlora, 
tendo presentes ns provas cscriptas, procedere\. em segnid11 
ao julgamento, que será por votaçào nominc-.1 e separada,rncuto 
sobre as ma terias de c,:tda cadeira on aula. 

il..l't. 18L A qu·a.Jifieação do jtr!gamento se fará do seguinlc 
modo: 11', SJrá considet•ndo rcpl'ovado o alumno qnc não tivm· a 
m:.liol'ia dos votos fa,voravcis; 2°, será approv:tdo plenamente 
n que, tendo obtidl_l unanimidade do votos filvoravcis, obtive1· 
íguall'C::it!l.tt-tdo om segnnda votaç.ão, n qHe lmmcLilatt:uuenfo 00 
procederá ; 3•), será ·cl.pprovaàD eom d istinct;i:i.o o quo fo~· propos~o 
PO!' u.lgnm d_g,;J membros Llc~ eommissão j tdgadora o em nov;t 
-votaç:'lo ulea.nçar todos os vo~os favoraveis. No::> outt·os cu~o:::; 
de jnlgt~mento, o alumno lerá a nola de nppeovado silllples. 
mGnte. 

J.-Taver~t nu. approvação si.mples os grúos de 1 a 5 e na plena 
os de G a 0, que servirã.o para indicar em escala ascendente o 
rncrecimento elas provas. A' approvação com clistincção corres
ponderá o grâo 10. A determinação do grúo será objecto de 
uma nova votnçi'io. 

Al't. 185. Ser-â permitlido aos estudantes approvados simples· 
monte insceeverem·se de novo para o mesmo cxn.mc na epoen. 
propria.; mas neste caso prevalecerá a notn. do segundo oxo.mc, 
quer seja ele il,pprovaçi'io, quer (18 repro.var;ão. 

Art. 186. A reprovnção em uma on algumns cn.deir::ts não 
importa a :perda. do exame nas outras cadeiras do mefmo 
:um o. 

Art. 187. O aiumtJo qu:!, embora feita a provct escripta, não 
termimu• ua mesrní1 epoct\ o cxamo da cadeira ou ;_mla, tcrú. do 
repetir a dil<:t prova.. 

Ar L 18t:. O rerm!lado do julgamento será roscriptü c J):i3l~ 
gm!.do pelL)S membro3 da 00nnui:j:~áo jLtlgadorJ,1 o Ludo reúuzidu 
a teruw uo livro cotnpotent~. 
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ArL JSIJ. A c.Jllaçiio do grú.·J se far:t om scs.:JJ.o sole1n 10. 
Art. IUJ. O din. pal'<"t a collaçtio do gráo será desigm~do pelo 

dir'ector do estabelecimento e annnnciado _por edit•ll nas folha~ 
publicas. 

Art. 101. Pant ost11 se.gsão serJ.o co:~vocados os lentes, 
substitutos e p:-ofessores, em exercício ou jubUados, e convi
dadas })c.:>soas distinctas por titulas scientificos ou littqrario::i"ou 
por sua p0sição social. 

Art. 102. Sora permittido aos alumnos quo vão receber o grúo 
dar todo o realca á solemnidade. 

Art. 193. Terá começo a sessi.o cum a leitura, feita pelo 
secretario, das nohs de approvação nos CX<-tmes fimws paL·a os 
bach<treis, e na defesa de theses pa1'<1 os doutores ern rueclicüm i 
em seguida, serilo cham:1dos os graduandos, cada um por sue~ 
vez, para, receber'em a invesGidurc1.., O primeiro a quem esta for 
conferida fará na integra a promessa constante do3 regulamentos 
especiaos: os seguintes ratiticarão a peomessa, pelas palavras dos 
mesmos regulamentos. 

~·l.tt, l9L O gráo será conferido a cada alumno pela ordem dos 
dias dos exames fi1mos onda defesa de tlleses. 

ParagTapho u11ico. No momento dacollação do grão os membros 
do magisto!'io se conservari.'io de pé. 

A L· I;, lU:'). O Ll.istinctivo do t:a h1.. gráo é o duchtl'ado no;:; regu~ 
1amcntos c.:;pecincs. 

Art. l00. 1\o conreril' o gr;io a cada alurnno, o director pi'o· 
nnnciará as palavras consign<:tdas no3 r;;gula.mentos cspeciae:L 

Art. I 97. Feita a cal! ação do gráo, aquclla dos novo:) doutores 
ou -oacharuis que houver sido eBcolhido por seug comvanhciros, 
recitará ttm discurso congratulatorio, o qual serà previamente 
apresenta,1o ao dircctor, que e~iminará o que nclle houver in· 
conveniente. A este discurSJ responderá o paranympho, que 
sm·it um lente olelto pelos referidos doutores ou bachareis. 

Al't. 108. Aos <llumnos que nfío puderem, por motivo jlls ... 
ti ticado, :l juizo do directot', receber o gráo em acto solenmo, 
~ó depois deste o rcceber·ão, no dia que o .dil'ector julgar con· 
voniento, o em present;a de tres lentes. 

Art. 100. Na, co Ilação do grio do doutor ern sciencias jul'id\cas 
e sociaes ou em sc:encias physic<J.s e natura::;s ou mclthernaticas, 
se ob::Oel'vará o ceremcmial cstc1..1Jeleci,_!o no.s regulamentos cs
lJ<:cia.o.~ • 

.i\.rt. 200. O .:i gr;i.o::; q!Itl n[o fot·em de duutol' ou bacharel Sf.ll'ào 
oonfe.ridos pelo directm\ na secl.'etaria) E'll presença (le ti'es 
1onle,'). 

A1·t. :~Ul. De todl]i:i os a.cto3 d<-t oullaçâo do gTáo se 1avrar·á 
uru tol'mo, (jnc ser<.\ O.-i::i.Jlgmtdo pelo tliredur o subseriptu vl'lo 
SCÇl'üÜU'iO. 
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CAPITULO Xlll 

DA HEVISTA DOS CUH.SOS 

Art. 202. Em cada estabclecimeDto de eusino SUlJCrior haverá 
uma Revista dos cm·sos da faculdade ou escola. 

Esta Revista ser<\ redigida por uma commis~ão de cinco lentes, 
eleita pela congregação na primeira _sessão de cada anno. A 
com missão elegera o l'CCbctor rrincival e promoverá a tl'oca, da 
RatJisla com os periodicos da mesma natureza ntt Europa o 
Amel'icrt. 

Art. 203. A impressfio seri feita na t.ypographia em que se 
publicarem os actos ofilciaes ou na que ofl'erecer maiores vanta
gens. 

Art. 204. E' obrigatoria a acceitação do cargo de reJactor. 
Art. 205. Cada numero da Revista será pulJlicado annuat.· 

mente. 
Art. 20G. Dar-so-ha, na Revista um summario das decisões da 

congregação que, a ,iuizo do clirector, possam ser publicadas, e 
terão prefercocia nas publicações as memorias origilmes áccrc<t 
d0 assum1Jtos concernentes ús mat<wias ensinadas no cstabelecl
mcnto. 

At"t. 207. O preço da assignatura vara os <~lumnos será Jo 
metade da quantia que for estipulada pelo dieector, de accordo 
com a com missão.· 

§ 1.° Cada alumno não po-lerá tomar ma i; de uma assignatura. 
§ 2.n Todo exemplae d::;stinado a alumno 1r<~r.i o nome 

deste. 

CAPITULO XIV 

DA J\!E\fOl-tli~ I!ISTOHICA 

Art. 208. Nu. sessão rlc abel'tura dos 1rahJlhos, UcsigTJarú a 
congregação um dos seus membros para redigir a JllemoriJ 
historica dos mais notavcis acontecimentos es~:olares do anuo 
lecti VO. 

Art. 209, Neste trabalho serâ est'Jcci.ficado o gráo de desen~ 
-volvimento a quo tiver nttingido nes~e pcriodo o c::nsino, tanto 
nos cursos officbes como nos particulares, sendo para este fim 
envia(bs ao redactor da memoritt as inform::~ções constantes dos 
arts. 2'7 D. 2 e 2t:i §lo. 

Art. 210. O lente quo for nomeado redaclor do. J.l1emoria Ms~ 
to rica não ]lOdcrú, ~nl v o cam Uc força ma.ior, recusar-se ao cum
primento desse encargo, nem deixar de apresentai-a. 

Art. 211. Os lentes e os substitutos que tiverem feito cursos 
duraute o anno lectivo, serão obriga.dos a prestar as iuforma
çi5cs pedidas pelo redactor da lriemoTia hislorica. 
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Art. 212. A' medida que expuzer os fa.ctos, o redactor do 
trabalho farâ as aprEciações c commentarios que entender. 

Art. 213·. Os actos do Governo e, no que diz respeito á parte 
economica c administl'ativa, os da directoria, não constituem 
ma teria da ilicmOTia histwica. 

Art. 21'!. A llle·m.m·ia historica seri apresentado, na. ses~ão de 
abertura dos trabalho[) do anno lectivo seguinte e lida na me:'l
JUD, occasião pelo seu autor, afim de ser discutida e julgada, 
pela congregução, que lJOde{á appl'OVal·a ou rejeital-a; e terá 
competcncia pem emendal-a., tanto na narração como na fôrma .. 

Art. 2IQ. A iliemo!"ia hislorica, depois de ;.tpprovada, será re
mettida ao Governo, aôm de ser impressa. e distribuída. 

CAPJ'l'ULO XV 

DAS CO;\J:i\JlSSÕES H.:\1 DE.\El<'IClü DU ENSiNO E CU) tu l'l\E.l\110 
ESCOLA H 

Al't. 21G. De dous em dons annos, a congrE1gaçfio de ea.da csD 
to.belecimento d8 ensino superior indicul'Ú. ao Governo um lente 
ou substituto para ser encarregado de fazer investigações scicn" 
tiíicas e observações praticas, ou pura estudar nos pttizes ex.~ 
trangeiros os melhores methodos do ensino e as ma terias das ro
S}lectivas cadeiras, <tssim como ex::tminar os estabelecimentos o 
instituiçõ:Js das nações mnis adcantallas ela Europa e da 
Amorica. 

Art. 217. A congregação dará pül' escripto ao nomendo 
instrucçües adequadas ~lO bom desempenho Lht commissão, desi
gnando a epoe(l, a duraçiio das viagens e os logarr:s que doYerá 
visitar, c impondo-lhe a obrigaçflo elo ir::t'ormar o e":;tabolecimento 
de tudo quo possa interess:at· ao ensino. 

Ar~. 218. Os estabelecimentos transmittirão uns aos outros 
as instrueções dadns aos commissionaflos e os relatorios por estes 
apresentados, dividindo entre si os objeetos uteis que adquirirem 
sempre quo dos mesmos ohjectos houvel' duplicata. 

Art. 210. Os dircctores, quando assim o entenderem preciso, 
se corresponcle!'ão com os cornmissionaclos, })cclendo tambem in·~ 
cumbil-os da corn1Jra e remessa de objectos para uso dos ostabe
l€cimentos. 

Art. 220. Os àirectores velarão 11elo cumprimento das instru· 
cções que forem dadas aos commissionados 1 levando ao conhe
cimento ela, congregvçüo e do Governo o que occorrer dmante a 
commissão, a~ sim como o resultado final desta. O Govcruo 
cassará a nomeação do commissionado quo não cuffillril' suas 
obrigações, e o mmJdar:i regressar denJui'o de prazo cletel'minado, 
findo o qual cessarão os supprimentos que lhe foram conce
didos. 

Art. 221. O alumno dos instituios de ensino superior que 
tiver completa,d.o os estudos e for classificado pGla congregação 
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o_ cun;o, torci. direito ao premio de v1<1gem <i ELtropa ou á Arne~ 
~'lCi),, afim de se applicaraos estudos por que tiver pretlilooç;,ão ou 
nquelles que forem designados pela congregação, arbitt•ando
llle o novcrno a quantia que julgar sufficientc para a sua ma
nutenção. 

Art. 222. A classificação, a que se refel'e o artigo sntece~ 
dente, será feita por uma. commissão, nomea·ia pela cotlgre· 
go1ção o composta de trc.s lentes, a qual, colligindo com a maior 
imparcialidade toL1os os titulas qLte puderem revelar a capaci
dade do.s alumnos e atte!ldendo ao seu pl'ocodimento moml, 
aprcseutartt um relataria, que será em suas conclusões votado 
em ses~ão da congregação. 

Art. 223. Não poderá ter o premio de viagem o o.,Junmo n. 
quem tenham sido iufligidas penas escolares que desabonem sua 
ropuh1çõo. O pt'cmio passarâ entã.o pctra o segundo alumno elas· 
silicado, e assim successivamente; o qtu tambom Ee obset'VcU'á 
110 caso de rccus::t por parte do alumno tle3ignarlo. 

Art. 22-'1. Os atum nos que Jizercm a- vingem de instrucçf~o 
continuarão a ser considerados como pertencelltlo ao cslabe!e~ 
cimento e serão obrigados a remetter semestralmente um re· 
lataria do que tivet'Crll c::;fudado, o qual .'.nrá julgar1o por uma 
eommissão do mesmo estabelecimento, eleita pela congre· 
gação. 

Art. 225. Si os relatarias não forem remettic1os regularmente 
ou demonstrarem rouco aproveitamento por pa.rt0 dos seu::; 
autol'OS, a. coogregnção poderit reduzir o p1•azo concedido o 
atti dal-o p(ll' tlodo, pcuticip;wúo :::ua re::>oluçã.o <w Govet>uoJ afim 
do que esto .snsponda a respectiva pon~llo. 

CAPITULO XVI 

JJA I-I.AÜILITAÇÃO DOS PROFISSIO?-IAES DIPLO:'dADOS 

POfl INSTITUIÇÕES EXTflANGE!RAS 

Art. 22G. Para oxercci'em no Brazil os misteres tlo sou gráo, 
deverão os doutores ou bacllm•eis em scicnc·ias juricl.icas e so
ciaos e os doutores: em medicina, diplomados por instituições 
extraogeiras, reconhecidas pelos respectivos Governos, sujeitar-se 
a cxa .. me d0 habilitação perante alguma, das faculdades officiacs. 

Art. 2~7. Para a inscrlpção do exame o canditla.to apl'esen· 
tará ao director· os segui11t~s documentos: 1°, diploma ou titulo 
original ou, a juizo do dil•ector, Uocumentoe. equivalentes; 
2(', prova de identidade ele pessoa, pl·oduzidít perante o (lire~to1'; 
3'1, folha corTida trazida do logar onde teve resid0ncia no Rnno 
@~~. - • 

P(Lragrapho unico. Os documentos S·31'ão reconhecidos p(llo, 
representantes do BrazU no paiz em que tiverem sido passados 
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podendo sH snpprida a falta. desse reconhecimento p(l]_' informa· 
ções otriciaes dos agentes diplomatieos ou consulares da respe~ 
diva. nação, residentes no Bmzil. 

Art. 228. Preenchido~ os requisitos (1o artigo antocedmlte, o 
secretario pa~sará guia <to candidato para. o pagamento ela taxa. 
do exame; e, satisfeita esta, o director d:esignarit dia para o 
mesmo exame nas epocus propri::ts. 

Art. 220. A fórma do exame a que se refere o art. 22G serã 
estatuída nos regulamentos especiaes. " 

Art. 230. O candidato que, além da hn.bilitaçilo para exercer 
os misteres do seu gráo, pretender o diploma do douim' ou 
Lacharel em sciencias juridicas e sociaes ou de doutor em medi
cina por alguma das faculdades bra.zileiras, se sujeitaró. nos 
dias indicados pelo àiree:tor 1 e nas epocas proprias, ao exame 
de toda.s os disciplinas do curso respectivo e, par[l. o gráo de 
dcntor, á defesa. elo tllcse, sendo dispensach1s, para cs merlicos, 
as olJscrvaç.õos clinicas exi,ç;idas para os alU!tlllQS pelo rcguln,-~ 
menta ch Fncnldncle de Mellicina,. 

Art. 231. O:'l phn.rmaceuticos, cirmgiões-dcr:tis!as e p;trleiJ.'[L!i 
~e habilitarão rnediante os mesmo,:; exames prestrtr1o,"i peios ala~_ 
rc1.nos:. 

Art. 232. Não so 8,dmitLirú. exame feito pOl' meio de inter' .. 
preto nem p.1der·ão os lent~:s exn.minm' em lingua extrcwgeicn. 

Art. 233. Os diplomas clo3 pi'ofissionaos appl'OI'ados 1103 exames 
de habilitação serão aposlillados. A apostilla, rogistrnda, em 
livro especinl, ficará sujei La ao p<lgamento dos mesmos direitos 
a ·que estão obrigados, :por seus çiiplomas, os alumnos. 

Art. 234. Aos protissiouaes de que trc\ta o art. 230 ~erú. eni 
tudo applicavel o disposto em relação a,os alumnos, quauto a.o 
pagamento elas taxa.s, successão elos exames, collDção do grão 
e expedição rlos diplomas. 

Art. 235. No caso de repl'Ova.ção, o directop ela faculdade 
onde se efiectuur o exame communic:1rá o facto ao diroctor da 
outra. 

Al't. 236. Os lentes effectivos ou jubilados do instituições E'X· 
trangeirns, reconhecidas pelos respectivos GovernoB, acreditadas 
no conceito da congregação e cujos reg"ttlamentos con::,ignem 
iden tica concussão aos lentes das faculdades brazileirns, podcrilo 
obter licença para, o exercicio da sua profissão no Br<\Zil, indc· 
pendentemente elo exame de habilit8çi'ío. A condição de lente 
ser t1 justificado. perante a congregação por meio de certidão dos 
agentes diplomaticos ou, na falta destes, do.~ consules brnzileiros 
do prüz onde tiver sé~] c a escola ou faculdaUe a que digam os 
peticionarias pertencer ou ter pertencido. 

CAPITULO XVII 

DO PESSOAL ADMINISTHATIVO 

Art. ;?:--n. C~Hb cstrtbelecimento de ensino supoJ'ior torh um 
~cerel.ario~ um. bibHotltccnrio, ~~fJ:lll!JerJ.ses 1 cunservaUoreE, au4.\"' 
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li.aros e bedeis em numero marcado pelos regulamentos espe. 
ciaes, c um porteiro. 

§ 1. 0 Haverá ainda, no's mtabelecimentos em que isto fm• 
mister, um sub~secretario e um sub-bibliothecario. 

~ 2. 0 O Gymnasio Nrteional terá os empregados que o rcspe· 
ctivo regulamento indicar, os qmws sorão nomeados pela fórma 
alli est<tbelocidit. 

Art. 233. Slio funccaional'io.s pl"ovidos poe decreto o secre
ta do e sub-secretario, o bibliothecario e sub· bibliothecario, e por 
podaria (1o l\Iinistro os rtmanuenf=eS. 

A1•t. 230. Os seci'Gtarios c Sllb-secretal'ios, lJibliothecu.rios e 
snb-bibliothe~arios dos institutos rlo ensino snpsrior deverão ser 
profwsionacs da sciencia nellc.s ensincti!a. 

Art. 2-10. Na vaga, dos logat'GS de secJ>etal'io e híbliothecario 
tor-ão accesso o sub-seccetario e o snb-bibliothecat>io. 

Art. 2-H. Ao cliroctor comnete nomear e àcmittir os dem:üs 
empregados io~lica.dos no art: 237. 

Pctragr<~.pho unico. Os conservadMeS serão nomNtclos me· 
diante pl'oposb dos lentes a cujo.s cadeiras os .laborü.torios per
tencerem o servir·ão emqnanto, a. jnizo dos lentes em exercicio, 
cumprirem os seus deveres. 

Art. 2<12. Os empregados que provarem invalidez terão direito 
i aposentadoria nos termos tla. lei n. 117 de '1 de novembro 
de 189?. 

At't. 2'13. Pctm oseryiçointerno do Gstabolecimonto o r1ircctor 
al1mittirú. os f!8l'Y.Jntes que fol'em precisos. 

CJI.PITULO XVIII 

DA SECHETARIA 

Art. 2:14. Haved. Gm cada. ostabeleaimento unn secretaria, 
que, com excepçilo rios domingos e dia.s fet'iarlos, estará aberta, 
rl\1s \1 hor<:v~ da. m~tnhã às :-3 ela tarde, desde o dia. dtt abertnra 
até o do encennmcnto dos trab::Llhos do a.nno lectlvo. 

Art. 2ol5. Poderá o director prorogar as horas do serviço d<\ 
secretaria pelo tempo que ror ne(~essal'io. 

At't. 246. A um dos lr~rlo.s d[l. porta da secretaria haverá. uma 
caixa pl'opri<t p11rc"t receber m requerimentos, a qual sePá 
aberta duas vezes por dia, o cuja chave estará om podor do 
secretario. 

Art. 2"17. A secretarin., além elo noce3sario paril o exroJ.iente, 
torit os seguintes livros: 

1. o Para. os termos do posge do diractor, J.o3leo.te3, substitutos, 
professores e ma.is funcciona.rio,s ; 

2. o Para o registro. dos titulas do pessoal rlo e3tabelecímento ; 
3. 0 Para a inscripção de matricula em cad<:t um dos anno.s e 

para a dos respectivos exames; 
4. o Para os termos de exames ; 
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5." Para o rogisto cloi!, diversos diploma.s, c,lrtug,_ltcünça5J ou 
titulos, expedi los pelo esbbelec:imento ; 

ô. o PHa os te1'mos de defesas úe thcses ; 
7. o Po.J'r~ os concursos ; 
s.o Para os tor-mos de êldmoestação e outl'as penas impo3tas 

aos estudantes; 
u.o Po.ra os termos do advertencict e su~pensão dos membt•os 

do corpo docente e seus auxiliares e dos e.rnpregados do estabeM 
Iecimento ; 

10. 0 Pare\ a})Ontamento rlas faltas dos lentes, sub;;titutos o 
professores; 

11.0 Pm·a apontunento das faltas dos emp~'egarlos; 
12.0 Pm'a, inventario dos moveis do estabelecimento ; 
13.0 Para lançamento dos livros e papeis entregues pela sed 

creta.rht. á bibliotbeca ; 
11. 0 Para. lançamento do inventario do al'chivo ; 
15.0 Para registo da.s licenças concerliclas pelo Governo; 
16, 0 Pal'<1 registo de -ttwmos ele posse e gráo. 
Art. 248. Além rlos livros ospecitlca·:lo:;, poderio director por 

si, por delibaraçU.o da cJngregação ou proposta, do secretario, 
crear os qncjulgar conveuientes cta scrvlç\O do estabelecimento. 

Art. 24.0. A entradêt da secrdtarin, não é l'acultada aos alu· 
mno3, nem a pessoas ext;:'ct.nhas, siníi') em cv,so de no~essidade, 
com licença do reSl)Cctivo chefe. 

Art. 250. o pessoal da, S>2cret8,rlo, cDnstar<1 de um socretQ.rio, 
amauuenses e bedcis. 

AI't. 251. Compete a.o secretario·: 
1. o Fazer Oll m.an1Jar fazer 0, escdpturação da secretaria, o 

ter sob sua guarda os moveis e objectos a clla vertcncentes ; 
z.o M<1,ndar no fim !1e cada <1nno encJ,rlet'fi1.l' os avisos o or~ 

dens do G-overno, a minuta dos editaes e das portarias do director, 
dos officios por elle ex pecii:los, o as actas das sessões da con~ 
gregação; 

3.° Copütr ou m8.nclar copiar em livro proprio, com titulas 
dlstinctos, o inventai' lo do material da secreta!'ia, das aulas, doB 
exames, e em geral de tnclo que diss.:1r t•ospeito ao serviço do 
estabelecimento, exceptuado sómenlo-o que pertencer á btblio .. 
theca ; 

4. 0 Exercer o, policin niio só dentro da sectotaritl., fazendo sallir 
os que perturb~rom a bol1 Ol'doin dos tntbclllws. como em geral 
em todas as depenclencias do esbbelecimGnto, fiscalizao lo o ser
viço dos emprega•:los, afim de dal' circumstanciadas informações 
ao tlirector · 

5. 0 Redi.g;íl' o fazer expedir a COt'l'C3pondencia do di1'ector, in
cluslve os otftcios ele convo::aç::io pt:ti'éL as sessÕ3S da congr0gaçü..o; 

ô. o Comparecer ás s-~ssões d::t congregação, cuj~1s actas lavrara ; 
7. o Abrir e encerrat', assignando-os com o director, toclos os 

termo.Sl'efcrente.s a concurso o in.;;cripções para a matricuh, o 
exames dos alumnos; 

8. o Lavrai' e assignar como director todos os termo3, nfio só do 
gr~o, qorqo dq :posso dos empreg:J,dOEJ; 



32 

0, 0 La-rrar os termos de posse do director, vice-dlrectOJ\ lentes, 
Sllfstitulos c profe~wres; 

10.[1 Lavrar QS -term_cs de exnmes; 
11.° Fazer a. !olho. do TC'ncimrlJto do dil·ector o do pessoal 

Jorenle r, udmini~trativo 1 aprtsrntnn(!o- a 1:o ultin;o dül. <le NÚln, 
JJlCZ on no primeiro do seguinte; 

12. '' Organimr, so1; as ordens do dircctor, a tú o dia 25 de cJd<l 
mez, o orçnmento das despezas do estabelecimento :para o mez 
segllinte; 

1:3. 0 Providenciar quanto ao as~·eio (lo edificio; 
I 4. o Enearregar-~c de toda n correspondencia do estabeleci

mento (Jtie não fo1' c\a exclusin.t competE-ncia. do dirt::ctor; 
15. 0 Illformar, por E"scripto, todas as petitões que tiverem de 

ser submettillíls <1 de:3pncho do àirector ou da congregação; 
16. 0 Lançar e subscrever toclos os clesp::whos da congregaç:ão: 
17." Prestar nas sessões da. cong:ceg~.ção fl.S informações QUe 

lhe forem exigidas, para. o que o director lhe d<iiá u pahlH<t 
rJU<li:tLlc jr1Jgu.r eon'>'cnicnte. 

i\l·t. 23:2. Og :1ctos do .secr;~t.ario ncam scb f1 immedi<tl::t in
;:;pr.cç~-Lo do dirúctor, a quem explicará o motivo Uns Stl<t~ 
fnltno. 

Art. 2G.3. Ao sub-secl'c~f.n,riu conrpete auxiliar ao secretario no 
deE-:omp0nl1n das stws obriguçõcs, .:;eguindo as peescripçêies que 
dcllo l'(:cebcr. Na falta o ünperlimeuto do secr~tal'io, todas as 
suas ú.thibu;õss p8ssadio para o snb-secre!ar11~0. 

Art. i:54. Quamlo o sub-socretctrio J10uver substituído o se
cretar-io por tem!JO excedente cic tro.s mezes, prepararA, para 
apresentar-lhe, terminada a substituição, um relat:Jrio circum
stanciado de toc!os os 1actos occorrid.os.na.. secl'e!.aria na ausoncia 
daq l!lGlle. 

Art. 2G5. O sec!'etal'io é o chefB da secretat'ia e são-lhe sub
ortlinatlos urro ~ó 03 empregados desta, como tambelil os outros 
subalternos do estrtbelocimento. 

Art. 250, Nu. ausoncia do dircctor, nenhum dos empregados 
podcní abandonar o serviço antes de terminar a hora, som 
consentimento do ser:.retario, ao qunl dar-á. os motivos por que 
})l'CC;sa retimr-se, afim elo flUO este, quando comparecer o 
directol', lhe faça a 11ecc~saria communicação. 

Art. :?57. Além llns obrigações. já exaradas, o sceretario 
cnmprirà outras quacsque:r que llle incurnb~tm os regulum••ntos 
esçoci;w-a. 

CA P!T ULO XlX 

DA BlDLIOHIECA 

Art .. 258. I-Ia, verá em cadü cstabBJocimento uma LibliotlJeen, 
destinada. ospeciahnentc ao uso do corpo docente o elos alnmnos 
rnas f!llC'\ ser h b mbem fl'.\llqiJCallft a tollft-S ~~pessoas r!1'c0n IPs quA 
~lli 2e rr:pre~Nlloreeül~ ' · 
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Art. 250. A bibliothecc\ serú do preferencüt form:Lrl<\ de li~ 
vros, ma.ppas, mcmorias? quaesqnDr impresso." ou manuscriptos 
relnli vos ás scieocias proi'cssad<lS no ostabBlccimento. 

Art. 200. Hn.vcd. na. biblioth{:ea um li1ro em qne se insere~ 
vGr5.o os no mo~.; d<LS pcssoctS quo flzr::r(om dona ti v o de obL·as, com 
inéiicaç:lo rlo objecto solJrc que VCI'.-:at"Cnl. 

· Art. 2Cil. A bibliotbecJ. estará. rtbt:I't<t tcdos os clill.S nteis das 
O hol'J.S cln. manhfí. :'1s 3 d(l. b.nh e, havendo nccessilLde, a jtt~zo 
do Llircctol', rfas 7 fts lO da noite. 

P;tragTa.phci nnico. Nos dias r~m que hom~or S8ssão d.:~. congre. 
gnr{io, a lllbliotheca nUo so fecharh si não depois do .terminados 
os tr:tbJ..lhos cl:l.. ~es;~ão. 

Art. 2.02. Hn.vrrh ll<:t bibliothec:t qnatrornJctlogos: 
1. 0 D;1S obras, pebs c.-::pecia.lirladü.-3 de que tratam; 
z.n Das obras, p·~Ios numes de S'i.'llS a.ntores; 
3. ~ Dos d lc\:ionarios; 
4, '' Das publicaçõ-.:_.s pcriodicas. 
Art. 2G3. O c~t.talogo p8los nomes do.s n.utm·0s será. organisado 

de modo que, em Cr·onto elo uomo pelo qn;t! cad,t autor é mais 
conhecido, SQ achem in:::cl'iptas todas as suas obras cxisbutes ll<t 
bibliotheca. 

A1·t. 20-1. O ca.ta.logo dos diceion.'trios comprehonderá todos 
o.s glossa.rios, voca.bulctr-ios e onc~yclopedhts com discr·iminação das 
espocialidadcs, ainda que oskj,un inclnillos em outros catalogas. 

A1·t. 2G5. No catalogo elas publicc1ções pcl'iodicM::: se mencio
narã.o as rovistns, tlleses, LiiJliographias, momorias, relator·ios 
e quaesquer imp1'essos CJtW tcnllam o cu.r·actGr de periodicos. 

Art.. 265. 03 livros da bibliDtheca. serão todm o!lcar.lornado.'3 
e terão, assim como os fullleto~, impm:-;sos e mannscriptos, o 
carimbo do eskt!:elecin::ento. 

Art. 267. l>n bypot.lleSl! :tlgü.m::t sallirão da. 1JiiJiiothec<t livros, 
folhetos, impressos o·.lmttnnsceiptos. 

Art. 268. IltWCl'Ó. nn. bibliothecrt. um livl'O de rcgisto para. so 
líl.nçar o titulo de c~-v.la obra que for adquiridn, com iudicação 
dJ. epoca da cntt'ada o Llo nu moro dos vulumos. 

Art. 260. No recinto da billliotheoJ. lJl'Opriamonte dita ~·ó ó 
facuLtado o ingres3o aos membros do col'po do:::ento o seus auxi~ 
liarcs o aos empregados do cst.:tLelecimonto; para os cstwbntcs 
o po.ssoas que queiram consulta e o~m1.s, haverá umn. sala contigna, 
onde se acharão em lagar npropria,lo os catalogas neces:':arios, 
c as mesas c caJ.eit'<J.S val'a accommoclaçE\.o dos leltorc3. 

Art. :LiO. O pessoal dtt. !JibliotJwca con.stnrá de um hiblio~ 
tltccario, um suiJ-i.JilJlioL!lecario, ondi."l o llOi!VOl', um amanuense, 
um bcdcl c um scrvente. 

il.rt. 271. Ao blbliothecario con1pete: 
1.° Conscrvar-;;e na biiJliothccct, rJmquanto G.-;liver abGl'ta; 
:2.u Cuidar da con.;ervação das oln·as; 
3. 0 Organisae os ca.talogos esp2ciftcados no art. 2G2, segundo 

o systema quo esti v01' em uso nns bibliothecas mais ad.ean tadas, 
e (lc·accordo lambem com as instrucções que a congregação ou 
o director rlo estabelecimento lhe tt'ammitÜt'; 

Pot~or Exccati':O iCl~1 3 
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4.o O'b3ervar e fj,zcr obset'V<ll' os-Le co1.ligo em tudo quo 
ll~.e disser• respeito; 

5 .. ° Commttnicar diariamente ao director as occurrencius que 
sr. dm'ürn na. bibliot.hecrt; 

f3. 0 Ap:;·escnün' o orç.amento mensal das despezas: da bibliotheca; 
'7. 0 P!'opor n.o clirector, por si ou por indicação dos lentes, a, 

r:omp'a do obrr1::; e n.. assignatnra de ,iornaes, dando preferencia 
ús pub!icaçGes pceiodicJ.R quo ver.sarom sobre materias cnsinarlas 
no ;;stabeledmonto o procnri1ndo sempre completar as ob1'as ou 
collecções existentes; 

:S. o Em:preg·at' o mcüor cniJado para quo nü.o lt:1jrt duplicatn.s 
desnecessarias o se conservo a conveniente hn.rmonü:l. 11:1 cnca
dcn·naçl'í,o 1.1w tomos de uma mesma obra ; 

O.') Pr·ovidencim· pttl'tt quo as obras sr.jn.m immediatn.mcmle 
enteegnes t'1:_; p-.::ssoas qnc as pedirem; 

10.° Fazer ob;~arval' o 1naior silencio na saia de leitura., pro
·videnciando p~ü'a. quo so retirem as pessws que pcrlnrbarcm 11 
niYlem, rrcon·endo ao (]irector, qnanclo niio for attcndidJ; 

11 ." :\.]n'osentrn' mcmalmentc ao directot' Ulü rrw:ppa dos lei
toN:-j cl!l. hibliotheca., dns ohras consultadas o dns quo deixaram 
r! e S1~r ministeadns, por não oxistirom ; ontrosim uma relação 
1h~~ oln>ns, que mensalmente cntea,ram para n. bibliotheco., acom~ 
panhttda elo noticin, emlJora pOl'functoria, rln. doutrina. de cada 
uma; 

12." Or•ganisar e remettcr annnl1lmcntc ao directm· um rel::t~ 
torio dos trabalhos da llilJliothcca o do esüvlo cln.s olwas e moveis, 
indicando as modifica~Gr:s quo il. pratica lho tivor sllggerido; 

13.0 Enc8rrar rlbriamento o ponto dos empreglldos da bihlio~ 
theca, not::mc!o a hora do comparociTnento e da retirada, dos que 
o fizerrm antes de terminar a hora do expediente; 

14.0 Da~· noticia ao director de todns as novas publicações fei~ 
tas na Europa e Amel'ica, para o que se munirá dos catalogas 
das prinGipaes livrarias. 

Art. 27;2. Organisados o_~ c&talogos da bilJliothec8, serão os 
livros collocados por ordem numerica, em estantes numeradas, 
ten•lo cada volnme no dot'so um rotulo ou cartão indicativo do 
numero que tem no respecti.vo catalogo. 

Art. 273, O bibliothecario reorganisará, de c!ihco em cinco 
annos, os catalogas, afim do nelles contemplar as publicações 
aGCl'C;,C.idns. 

Art. 27"1. Sempre que concluir os catalogas, o bibliothecario 
m Íétrá iníprimir, com prévia autm·isação do director, para. 
serem enviados éW Governo, ao corpo docente e aos empregados 
geü.diUH!os l.le ioLlos os estab;lecimentos de ensino superior, 
ticnnJ.o set.npre a.rchiva11o um exemplat' ncL secretaria. 

At't, 275. Ao sub-bibliothecario compete não só tmnscrever, 
em livro parrt. esse fim destinacJo, e na primeira columna de 
ca.ct<1, -pr.gina, os pedidos ele obras p<U'<t consultas, ficando a outra 
column01 em branco, parA nella mencionar-se a entrega do livro, 
ol. sno, falta Oll deterioraçã.o) mas tambem executar os t,rabn.llJOS 
ftlW pelo hil:Jiot.hecq.l'io l)JO fMom desitrna.r_los. 



35 

CAPITULO XX 

DOS A:\IANUENSE:3 E OUTROS E::>.:IPREGADOS 

. Art. 276. Com-pete aos amanuenses fazer todo o it'akdho de 
escripturaç.ão que lhes fbe determ]naclo pelo secretario ou bi~ 
bliothecal'io e pelo sub-secretario ou sub-bibliothecario, cabendo 
ao mais antigo d(t f)ecrotaria archivae os papeis, segundo ar-.~ 
instrucções que receber. 

Art. 27'7. Aos con::ervudore~ incumbem os seguintes en
cargos : 

1:o Ter 1:oh sua guarda e responsabllidalle o material te
elmico e scientifico dos laboratorios ou gabinetes e cuidar c\.1. 
conservação dos r:ppt~relhos, instrumentos o prodnct.os, qur,r 
durante o anno lectivo, quer no periodo d<~s ferias; 

;z,o Fiscalizar o trabalho dos serventes, úr.endo com que 
l'.<iles tratem do asseio do recinto, moveis e objcctos utilizado3 
nos cnmo.s theoricos e praticas; 

3, 0 Veriticar si, :1 hom competente, ~ão feclmdas 8,8 ja~ 
neilus c portas do laborn.torio, e entregar ao porteiro a c1utve 
da porta principal da repartição a seu cetrgo; 

4. 0 Prevenir opportunamcnte ao lente de tudo quanto possa 
falta r ao laboratorio; 

5. 0 Proceder, no fim do an_no lectivo, a um inventario no 
material que lhe:;; está conflado, apresentando esse inventario ao 
lente, que o remetterá ao clirector ; 

G,° Cumprir as determinações que receberem dos lentes e 
dos pl'eparadores, aos quaes são immcdiatamente subordinados; 

7. o Da e pül' si e a expensas suas pessoa idonea. o da 
confiança do lente, quando nfí.o puderem comprLrecel' pül' mo
tivo de molcstia prolongada ou de licença; 

8. 0 Responder pelos objcctos que desappnxecorem, ou se 
doteriorúrem fórn, das experiencias e preparações dos cur
sos, ase.im como p0r todas as perdas o Uanmos oocorridos no la
boratorio ou g·abinetc, si não for conhecido o sou autor. 

Art. :as. Compete ao pot·toiro ter a seu cargo as clmves do 
edificio, abrindo-o e fechando-o {ts horas ordenadas; cuidttl' do 
asseio interno da casa, empregando para esse fim os serventes 
que forem designados; recebet' os officios, requerimentos e m&is 
papeis dirigi_ dos á secretaria e expedii -os ou entregal·os ú.s partes 
qnando assim for onlenado ; zelar a constlrvação dos moveis e 
ob,jectos que est.iverem fóra da secretaria e da bibliotheca; en
tregar ao secretario uma. relaçi1o delles, e cumprir quaesquer 
ordens, relativas ao serviço, que lhe forem dadas pelo director 
ou pelo secretario. 

Art. 2i9. Aos bedeis compete mrLnter o silencio nas salas em 
que se estiver proeodendo a algum acto cscolnr, e em sna.~ 
yrox imhlatles, 



Art. 280. Ao bedel da bibliotlleca, o qual fará o officio de 
guardado edificio e ele tudo qlwnto este contiver, compete: 

1.0 Attender aos leitores, inscrevendo! em livro especial, os 
seus nomes a par com os pedidos ; 

2. 0 Auxiliar o sub~bibliothecario nos tra1Jalhos do ex
pediente; 

3.° Fiscalizar as salas de leitura, no que sará coadju:vaclo 
pelo servente, impedindo o extravio o estrago Uos livros; 

4. 0 Expedir, por intermedio da 8ecretario,1 a correspondencia 
da bibliotheca. 

Art. 281. As funcções dos &.uxiliares Ue gabinete serão elo~ 
tinidas nos regulamentos dos institutos onde os houver, 

CAPITULO XXI 

·DA CORRESPONDENCIA E DA POSSE DO DIRECTOR, DO 
VICE-DIRECTOR, DOS :~VIEl\IBROS DO COTlPO DOCENTE E 
SEUS AUXILIARES, E DOS El\IPREGADOS. 

Art. 282. A corresponcleneb ontt·e o di1'úctor o os memb1•os 
do corpo docente se lhrá por oa-leio ; a daquelle com os auxi
liares do ensino e 03 em pregados, por portaria. 

Art. 283. O director tmnat·ú posso elo seu ctu'g-o l)OI'ante a. 
congregação. 

Para esse fim deverá enviai' uma partioipaçlto ao dircctor 
em exercicio, o qual convocar<i a congr>egnção para o primeil'o 
diautil, e commu>Jicará ao nomaado o dia o n hora em qu0 cloveró. 
comparecer para lhe S81' dada a posso. 

Art. 2S:L No dia e horJ. indicados, recebi1lO o novo director· ú, 
portn do edificio pelo mcretat·io e mais empregados, e. á por tu d>t 
sala elas sessões da congregação pelo director em exercicio e lentes 
pr~sentes, tomará. assento á direi t<t., do presidente dn. congregação, 
o lido pelo S"ecretario o neto de nomeaçfio, estarft empossado, 
lavrando-se de tudo um termo, que seri a~signaao por clle 
director e pelos ditos lentos. 

Occupará logo depois o lognr que lhe compete, e dar-sc·ha 
por terminado o acto da posse, quo será commnnicado ao Go· 
verno. 

Art. 285. As mesmas formalillades sorrio observadas em re
lação á. posse do vicc-directur. 

Art. 28G. Os lentes e substitutos tomarão posse dos scmg 
cargos em sessão da congregaçã.o, quo serii convocada l)ara este 
ílm, em dia e hora clesignado~ pelo director; serão recebidos 
pelo secretario, e dirigir-se-hão para os loga.res ~ue lhes forem 
destinados no recinto da congregação, ao lado dtreito da mesa 
da presidencia. 

Tomrtndo assento o nomeMlo, o dircctor f<n'á JE:r pelo secreta., 
rio o decreto ela respectiva nom~ação. 
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O nomeado Pl'üstará depJis o compromisso constBute dí1 
forrnul<-1.. sob n. 3. 

Art. 237. Ao substituto nomerttlo que so acllar natr condições 
Uo art. 107~·-e app!icará o dispos:o no me.~mo artigo, consi
gnando-se o facto no termo da posse. 

Art. 288. Oi3 professores e os eri1preg;l.dos se empo3sarão 
poran te o director. 

No acto da posse farão uns ·c outros as promessas constantes 
da. formula sob n. 3. 

Art. 289. Da posse dos cargos do lentes, SLlbstitutos, pro~ 
r~ssorcs c mais funccion::trios, o secretario lavrará um termo 
que serú. assignado pelo dil'ector e pelo nomeado. O termo da 
posse dos lonte3 e substitutos >:.iuró. tfJ,mbem ttssignado pela congre
gação. 

CAPITULO XXH 

DOS Cül-l.SO:':l LIVHJ.c;S 

Art. 2\JO. Podoráo ützer (JUJ'sos livres no l'Gcinto dos estcl.~ 
belecimentos os pt·ofissivnaes que tiverem diploma conferido 
pelos mesmos ef)ta1Jelecimeutos ou outros ec1uivalentes, naciouaes 
ou extr-angeirob'. 

Paragrapho unico. Ficam exúluirlo8 desta permissão os labo
ratorios, _os g<1binetes e as clinicas. 

Art. 201. Os pretendentes a cursos livres deverão dirigir ao 
respocti v o director, na sessão de abertura. dos trabalhos escolares, 
um requerimento acomp.1..nhado do diploma, Oll sua publica~ 
fórma, t'olha cordda e prog-ramma que se propocm a seguir. 

Estes Jocumentos serão sujeitos á apl'eciação da congregowilo, 
que votará em escrutini.o secretO sobre a petição. 

Att. 292. No caso do ser attenclido o c<tndidato1 o diroctor 
designa.rú n. sala om que deve sct· feito o cnrso, marcand.o·lhe o 
respectivo ltorario. 

Art. 293. A autOl'lzação conccc1id;J. parn. os cursos livres não 
constitue titulo, nem confere regaHct official. · 

Art. 204. Os cursos li vrcs fic,tr5.o sob a immodio/n. inspecç[o 
do dieector. 

A1·t. 295, Quando os cursos livees não pmcncherem os seus 
Jlns, forem de~prezados os progru.mmas, professadas doutrinas 
contrarias ó..loi ou á moral, ou se derem di~turbios, o director 
levará o facto ao conhecimento da congregação, ú qual compete 
cassar a licença concedida. 

Art. 29ô. 0.5 professores do cursos livres deverão remetter 
ao director, no flm do anno lectivo, uma informação circum~ 
stanciacb ;Lcerca dos respectivos cursos. 

Art. 297. As concessões para· os cursos livres não deverão 
exceder de um anuo, podendo, entretanto, ser renovadns, si 
aS.sim convier ao ensino. 
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Art. ~~l8. Nas petições P"'ra a renovn.çiio basUt r1uc o~J caHdi~ 
datos apresentem o seu programma. 

Art. 299. Par::t os actos solemnes do estabelecimento todos os 
professores particulares 5erão convidados, havendo para elles 
lagar especial. 

Art. :::100. No relataria annual, remettído ao Governo pelo 
director, se fará sempre menção dos professores parti cu l~1res 
quo mais tiverem contribuído para o adeantarnento do ensmo. 

Art. 301. Os professores particulares poderão pLtblicar em 
cartazes os programmas dos sens cursos com o horario respe
ctivo, o logcn' em que tiverem de fazel-os, e outras explicações 
que julgarem conveuientes, sendo esses cartazes nillxados nos 
lagares mais frequentados elo estallelecimento. 

Art. 302. Os cursos dos professores particulares serão diurnüs 
ou nocturnos, mas estes ultimas não poderão funccionar depois 
dus nove horas. 

Art. 303. Os professores d.e cur.sos J.ines são responsaveis 
pelas despezas que fizerem, assim como pelos Jamnos que elle;;; 
ou os seus discipulos causarem nos ohjectos pertencentes ao es~ 
ütbeleciment0, sendo tambem obrigados a gratificai', segundo o 
ajuste feito, o porteiro, becleis e serventes que occuparem em 
taes cursos. 

CAPITULO XXIII 

DA POI.ICIA ACADEiiHCA 

At·t. ::'/l-1. O alunwo que porlurhat' o ::;iloueio, causar dmJor-~ 
dem den!ro Ua. aula ou nella proceder mal, ser <.f. roprehondido 
})elo lente ou pelo professor. 

Si não se contiver, o lente ou o }Yrofessor o fal'Ú immediah\~ 
mente sa.hil' da sala e levarâ o facto ao conhecimento do director. 
Si o lente ou o professor vir que a at'dem niTo póde ser -resta· 
belecida, suspendera a lição, e darj, ao director relação do 
occorrido. 

Art. '305. O director, assim que tiver noticia. do facto, nas 
duas ultimas llypothoses do artigo precedente, fará vir á sua 
presença o culpado ou culpados, e, do pois do ler a parte dadn. 
pelo le~te ou pelo professor, convocara immedhtamonte a 
congregctção, que imporâ por votação nominal, depois de ouvido 
o delinquente, a }Jena de suspensão de um ou dous a unos de 
estudos em qualquer est<_tbelecim mto fedm'al ou a elle e qui· 
parado, conforme a g1'avidade do facto. · 

Art. 306. Si a desordom se realizar dentro do edifido, mas 
fóra da aula, qw1lque1' membro rlo magisterio ou empregado que 
se achar presente procurara conter os autores. No caso de não 
serem attendidas as admoestações, ou- si o snccesso .foi' do na
tut'eza grave, o funccionario que o pt'cs.enciar devorá imrnedio.· 
tamente communic:.tr o facto ao director, 
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Art. 307. O director•, logo que receber a p:.trticip<wlln ou. 
tiver noticia do occorrido, tomará de tudo conhocillle':i\lt(), 
fazendo comparecer, na secretaria., perante si o ~dnmno ou 
alumnos indigilaclos. 

Art. 308. Si, depois das indagações a que procetler, o din 
rector achar que o alnmno merece maior correcção do que nma 
simples a.d vertenci:.t feita em particular, o reprehenàcrá publi
camente. 

Art. :309, A reprelwnsão se.rá neste caso dn.'b na secretaeia, 
em presença de dous lentes, dous empregar1os e de qttatro ou 
S::liS alumnos, pelo menos, ou na aula a que o estudante peJ'· 
tencer, presentes o lente ou o profesSOl' e os outros es-t,u
da,ntel'l da mesma aula, qua se conservarão I lOS respecti "/OS 
lagares. 

A todos estes actos assistirá o secl'etario, e ele todos ellos, bem 
corno dos casos referidos nos arts. 305 e 307, se lavrará um 
termo, que será presente na l)ri,meira. sessão drt congregaçã.o e 
transcripto nas informações dadas ao Governo ,ácarca do proce
dimento dos estudantes. 

A.rt. 310. Si a perturbação do silencio, a faltn. de respeito ou 
a desol'dem for praticao:la durante o exame ou em qualquer acto 
publico do estabelecimento, se observará o disposto nos arts. 
305 e cQS. 

Art. 311. Si algum dos factos de que trat1. o <trtigo ante
cedente e a primeir.éL parte do art. EWG, for praticado por ostun 
dante que já tenha feito os exames do ultimo anno, o rU~ 
rector levará tudo no conhecimento da congregf\çúo, a (]Uill 
poderiL substituir u pena de teprellcnsão pnblicu, pela, do o::;pu.
Ç<tmonto dtL epoca p·wa a colL1ção c1o gráo, ou pcln, rotonr.~fi,o tlo 
diploma ate um ann·o. 

Art. :-312. Si o director entender que o delicto üechn'<J}Jú .uo 
al'L 304 merece, pelas circnmsta.ncias que o acompan!t~mun, 
mais severa punição que a do art. 300, mandarà lavrar tcrmu 
de tudo pelo secretario, com as razões que o estudante allo.s;~l' 
a seu favor e com os depoimentos das testemunhas que souberem 
do facto, e o apreseotarft á congregação; esta, depois de em~ 
pregar os meios nece.:;sarios para aput·:tr a verdade, condomn8.rá 
o delinquonte na pena de suspcnsfi.o de um ou r1on:-J anuos tle 
estudos em qualquer estn,helocimcnto fcrl!\ra.l ou a eH.} cquipn.,. 
ru.do, confmme a, gt'avida.de do dclicto. 

Art. 313. O alumno que intoncionalmcnlo estragar on 
inutilir.rn' instrumento~, apparolllos, mor1c1os, m::tppus, li vro,ct 
ou inoveis, ser{L obrigado a rosliLuil' o objecto poe ellc damuifi· 
cada. e, na reinciclencia., além dn. restituiçfío, S3rú. admoestado 
pr,lo diPector, á vísta da participação r1a autoridade compet::mtc, 
ou sujeito <1 pena elo suspenHJ.o por• um ou Jous unnos de estudo~ 
om qualquer estabeleci monto fedeeal ou u. ello O;Juip<l,tado, se~ 
gundo a gravidade do delicto. 

Art. 5t4. Sempre que se vel'iík<1i' (fn<1lquc1' Llcsctpp<l.!'Ccimcn ln 
ele objectos, tanto da, secrct<uia., como cbs tlemais dopondeucía!:) 
do estu.boleeimonto, o secrotal'lo, i•cecbida o. communicn9li.o, })Ul'~ 
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ticipará. por 0-scriplo o fa.eto no directur, o qual norncad. mno, 
commissâo par11 proeo(!er á syndici1ocia rospcctivtt. 

Art. 315. O !Jibliothecario levar-i\ iguctlmento ao couhA
cimento elo c!irector quacsquer subtracções ocaorridas na bi~ 
b!iolheca o, a t<J-! respeito, se prG.ticll.rá o QliO fl,~a, determinado 
no artigo preccclen.ti}, 

Art. 316. Dctco]y;;rto o aulor do delir:to cb que tratn.m 03 dons 
ultimos a1·tigos, será I'eprehendido pelo àiroctor e oUrigado à 
restituição do ohjiJr..t,o sn\Jtrallido, pl'O::novendo-so procos.30 cri· 
mioal, si no raso coubet, 

1\J-t. 317. 0.3 cstuclantes quo dcntt·o 011 fórn. do etliflcio escolar 
praticarem actos ele injurirt pül' pala.vras, pol' cscl'ipto ou por 
IJUalquer outro modo contrn. o clirector ou coútr·a. memlJros do 
corpo docente, serão punirlos com :1 pena de suspGnsão r1o um c a 
dous annc.s do cstucks em qu'J.lquer e~taLelecimento tederal ou 
a elle equiparado, conformo a gl'avldade do caso. 

Art. 318. Si os acto.s· fu!'cm olfensivos Lln, moral publica ou 
consistirem em ameaças ou tentativas de nggressão conlra as 
pessoas indicadas no <J.l'tigo antecedente, os autores serão pu
nidos com o dobro das ponas a !li oomm·inadas. 

§ !. 0 Si realizarem a nt:gl'l'S:dio, serüo punidos com a exclusão 
dos estudos. 

§ 2. o As penas deste artigo c as elo ant'Cccdente não iwntum 
t1aquolla.s em que inconcrom < s dclinqucntes ~egundo a legis
lação commum. 

·Art. 319. Si os dcllctos dos tutigos antccedoutes forem pra~ 
ticados por estudantes do ultimo a111~o. sel'ão estes punidos com 
a suspensl.i.o do exame ou, si este já tiver sido feilo, com a de· 
mora dn, co!ttçiio do grú'J ott com a retenção do diploma, pelo 
tempo corro3pondento no dJ.s pouas marca·Jas nos mesmos. 
artlg-os. 

Art. 320. Das penas do suspcnsU:o de estnllos ou de cxamo, 
demora de co Ilação r.l_o grJ,o o rotençãó cl0 di !Jloma., caberá recurso 
para o Governo, sendo interposto dentro de oito tlio..s contados da 
data da intimação. 

O recurso terá, ciTei to Sllspem~ivo quando a pena imposta ior a 
de suspensão de estudos ou a de exclusão. 

Art. 32!. o Gover'no, a qnem S(lrão wcsente.:; tolos os pt!peis 
que form~u'em o prcco.'.)so, rcsol verá con!irmctndo, rcvogJn•lo ou 
modificando a deds·J.o d;t congccg<.;çfl:o. 

Arf. 32~. O estudante quo,cll:tmadopelodiractor';não campa~ 
re-c.Jr, será coagido <t vir á suJo prosenç::L,· Y.ep:Jís doln.vr•ado o termo 
de desobediench, p1lo empreg;.vlo r1ue o fol' cha.nw.r, requisitando 
o mesmo diroctOL' aU.\:ilio dit <lutoridttdo policial. 

Art. 323. Os lentos cxerc.Jrã.o a.l)J!lcia dentt·o dn..s- respectivas 
aulas, o nos netos escalare.':\ q lJ.O presidirem deverão a,uxiliar o 
director na ma,nutcnção d·a. ord13m dentro do edificio. 

Art . .52-L Não estando presente o director, deverão substt~ 
tnil-o na m<:Lnutenção ela ordem o vlce-director e os lentes, os 
substitutos e os· professores, por ordem· de antiguido,d.e, e, n;;., 
falta de todos eHes 1 o secroto,rio. 



41 

Art. 3:25. O padeiro, os bodeis o os servet1t>:s vc~larão na 
manutonç5.o Ua. or.lem o do us:::cio dcntl'o do cdi!icio, adYertindo 
COll1 toJa it urb:tnilbUo os inft'aclore3. 

Si us suas ad vertencias 11ão bast~n'em, tomarão os nomes elos 
ditos inf'r-actorcs o dnrfio immccliatamon te parte do occm·t·ido no 
di!'ector, c em sn<J, o..usencü a qualquer membro do cor_po docente 
ou ao sccrctilrio. 

Art. ~1:2{3. Si qualíJ.uer pessoa extranhn. ao ostilbolccimento 
pralic::~.r algum ou alguns dos actos puníveis por este codigo, 
s:m:t o Ctcto levado ao conhecimento do dieector, afim do quo 
faça tomar por termo o occotrido e dó de tudo conhecimento á 
competente autorirlnclc policial, para proceder na con~·ormidade 
d;IS leis. Poderá bmbem o dircctor prohibir ao autor daquelles 
actos a entrada no odit1cio. 

CAPITULO XXlV 

DAS LICENÇAS E I"ALTAS 

Al't. 327. As li.conças de m;-tis de 15 dins u um 8nno :se!'ão 
conc·.::diLlas por porlarin. do Ministro, em caso de molesLíc~ provada, 
011 por outro qun,!quer motivo attendi\.'cl, meclictnto rcqw:ri
mcnto convcnionlemente inCormado pelo director. 

§ I." A liconçn. concedida por motivo de molcsti<t d:í direito á. 
percepçüo do ordenr~do até seis mezes, c de metade por mais de 
se-is rnczcs até um anno; o por outro qur1huer motivo ollri
ga ao desconto da quD.rto.. pàr-te do ordenado nló tres mezes, 
da metade por mais de tres at~: t.eis, das tl'es qmn·tas partes por 
mais de seis até nove, e 1lo toJo o ordenuJo dnhi por deatJto. 

§ 2. 0 A licençt niío dará direito em caso algum ú gratiflcação 
do oxerclcio do c0.rgo; não se poderá, porém, f:,zer qunlquee des· 
conto nos accrcscimos de vencimentos obtidos por antiguidcv.lc. 

Art. 321. O tempo de prorogação de llcenç3,, concedida dentro 
de um anno, será contado do rlia em qne terminou a lJl"imeiru, alim 
(le sel' feito o desconto dcô! que trata o§ lo do artigo antel'ior. 

Art. :H\J. E~gotado o tempo rnaxirno dcnt~·o do qua.lvoderão 
ser conCedid(ls as lícetJças com vencimento, a nenhum funccio
nal'io é permitlidct novc1. licença. c.orn ordenado ou pcwto t~clle, 
antes do decorTido o prazo ele um anno, contado da dàta om que 
houver expirado o ultimo. 

Art. 330. O membro do magisterío poderú gosar onde lhe 
aprouvm' a. licGnçD, que lhe for concedil1a; esta, por6m, ficará 
som cffeito, t;i de li <L não se a~·-rovoitar dentro do um mez, conktdo 
da thtu. da concessão. 

Art. 331. Nc\o poderá obter licença oJgum::t o membro do ma
gisterio que nlio tiver entrado em exercício do Jogar em que 
haja sido provido. 

Art. 332. Nos EstadoS, o prazo da licença, comoçnrá a correr 
do dia em que tiver o devido - Cwnpra-se, 
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Art. :333. O membro do magisterio licenciado pot.l.or.i rouun~ 
eiar aO resto do tempo que tiver· obtido, uma Y€7- quo entre 
immediatamente no exercicio do seu cargo; mas, si não tiver 
feito renuncia antes de começarem as ·rerias, só depois de termiw 
n::tda a licença p:derá apresentar-se. 

Art. 33,!. As disposições dos artigos antecedentes applic.1m·se 
ignalmente ao ftxnccionario que percf\ber simples gratificaçito. 

Art. 335. Aos funccionarios contractados, qne requererem 
liceoçn., serão applicadas as disposições r2ferentes aos eife~ 
ctivos, quando do assumpi.o não cogitarem os respectivos con
tractos. 

Art. 3313. DJdo o caso de licença. concediJa a um lente, assim 
como no de vaga de cadeira, serà chamado pelo director um sub
stituto da respectiva secção para regei-a. Qunndo não haja sub
stituto da secção, ou esteja este impedido, serã convídado por 
ordem de prefBrencia outro lente da mesma secção, um lente ou 
um substituto de outra secção ou um professor, e por ultimo o 
Governo nomeará um cidadão que tenh1. titulo conferido por 
instituto nacional tla mesm~1, naturezn, preferindo-se nestas 
circumstancias os lentes dos institutos livres e os auxiliares 
do ensino. 

A1•t. 337. A presença elos membros do corpo docente será vo
riflcada pela sua assignatura nas cadern'etns das aulas o o as actas 
da congreg·,1ç\io. 

Paragra.pho unico. A presença dos emprega•.tos do serviço ad
ministrativo s0r-á verificada pela su:t asslgnatui a no livro do 
ponto, indicando a hora da entmdn e a, da stlJi,la; a dos auxi· 
liares do eusino se verificará na caderneta das aulas. 

Art. 308. O.secrotai'io, á visL':I. das notas das eadül'llclus) das 
quo haja tomado :::;obroe quaesquor a c tos escolares, e do livro ll<J 
ponto, organisar<i no fim de cada mez. a lista completa dns' fa.ltai:J 
e a apresentará ao director, qtw, attendendo ao; motivos, po
dcró, considerai' justificadas ate tros para os lentes, snbstil.uto~ 
ou professores que derem menos de cinco lições por semana, c 
até o dobro para os d~mais e o pessoal aclministl'ativo. 

Art. 339. As faltas devem se1' justificctda.s t.tté o ultimo dict 
do mez. 

Art. 340. As faltas dos lautos ús sossõ:1s de congt'e~~açfio ou 
a quaosqner actos a que fvrem olJI'igados pelos rBgultunontos 
sorão contadas como as que derem nas 111 das. 

Art. 341. Si, por motivo do força maior, nos tet·mos do art. :3u~ 
n. 4, coincidirem as horas da aula. e da congi'Cgação, o serviço 
desta terá proferencia, importa.ndo em falta a ausoncia do lento 
ou professor; não coincidindo, a auscncia a qualquer doi:! serw 
viços ser a tamlJem considerada como falta. 

Art. 342. Ter5.o direito só ao ordenado os lentes-, suLstitutos, 
professores e auxilictros do ensino que faltarem lJOl' mo ti v o justi
tlr.ado. 

Art. 343, O kute. Jil'cdot'e~;~tu.rú, sujeito tí.s pre:.:;cripçêi8tO de~te 
capitulo. 



CAPITULO XXV 

PATHL\IONIO 

Art. 3H. E' permittido aos estabelecimentos constituircm 
patrimonio com o que lhes provier de doações, legados e sub· 
scripções. 

Este patrimonio será administraflo pelo director, na fóema do 
regulamento organisado pela congregação, e convertido em apo
lices da, lHvida- pubtica., cujos renrlimentos se applicarão a.os me
ltlora.mentos do edificio e do material ele ensino. 

Art. 3<15. As Uoações e legados com applicação especial serão 
empregados na fórma determinada nas respectivas clausulas. 

CAPITULO XXVI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 3<H.L Os directores, os lent:;s, os sub-~titutos, os professo
res, os auxiliares do ensino e mais empregados mencionados neste 
codigo, perceberão os vencimentos marcados na tal>clla annoxc1, 
sob n. l. As taxa~ do mrttriculas o de exames, bem como os 
emolumentos dos diplomas, constam da t.abella annexa sob n. 2. 
As formulo,s dns promessas para posse dos fuuccionarics figunnn 
no annexo sob n. :-1. 

Art. 317. Os diplomas serão passados segundo os müllelos 
descriptos nos regulamentos especiaes, e impressos em perga. 
minha, fL oxpensas daquolles a quem pertencerem. 

ArG. 348. Os diplomas de pessoas que não se acharem prc .. 
sentes para assignal-os perante o secretélrio, serão enviados pelo 
director á autoridade do Jogai' em que estivArem residindo os 
diplomados, arlm ele sorem por estes assignados em presença 
de !la. 

Si, porém, o diplomado não se achar no Et:~tado em que tem 
sua péde o estabelocimento, o director enviará a carta ao 
Governo do E:;;tado em quo elle residir, afim de ter aqnelle 
destino. 

Art. 340. As formulas puxa n, colln,ção dos gráo serão dtJ
claradas nos regulamentos especiaes. 

Art. 300. Não se pa~:Hará segundo diploma sinão no caso de 
justificada a perda do primeiro e com a competente resalva, lan
çada pelo secretario e assignada pelo director. 

Art. 351. Havet'á, em cada esGabelecimento um .sello grande 
que servirá para os diplomas, e sómente poderá ser· empregad.o 
pelo àirector, e outro pequeno, para os pa,peis que fbrein expe~ 
di dos pellt' secretO\ ria. 

A fórma dos .emllo!:! eontinúa a, sel' !:!, mesma. 
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At·t. 352. A borla e a.s fita.s das carLas paro .. o sello pendente 
terilo a mesma fórmn, e côl' at3 agor?~ admitthhts. 

O Cé~pello será da, côr adopto,da nos estabolecimonto>J, e do foi li o 
maAo actualmente. 

Art. 35"3. 1\~o edil1clo escolar, a.Ióm d[(.S salas p::u:,1 as aulas, 
para ·,ts :sessões _de congregação, para a socretaria, po..m a bilJliow 
thcc1, pi!.t'<t o àirector e pal'a os membros tto magi~terio, ll:tverá 
um salão especial pcua a collação do;S gr<.i.o c mu.is actos so· 
lemnoJ. 

Art. 35-L o clircctor, os lentes, os substitutos, o secretario e 
o bibliothccario, trarão, nos actos solemnes do 0staLel8cimento, 
o vestual'io om uso. 

Art. 355. O portniro e os be(L;is usariio, no recinto do esta .. 
bel<~cimento c no exercicio de suas úmcções, um distinctivo, que 
consistirá em UITl<."t chapa. elliptica de metal branco, collocada 
go l<tdo esquerdo da. gola, com designação do emprego rcs~ 
pcctivo. 

Art. 35G. Nas questões do interesse p:trticular nf:í:o podem 
votar conjunctamente lentes, substitutos ou professores que te
nham entro si o parentesco referido no paragrapho unico, 
<-td·. 150. 

ArL 35'7. Quando, entre dous ou mais membros do mugis-
terlo, s0 verificar o impedimento rle que truta o artig-o a,ntece~ 
dente, EÓ o maisantigo seTá admittido a votar. 

Quando o mesmo impedimento se verlticar entre o direc:tor e 
algurn ou alguns lentes, substitutos ou professores, vota:t>c'L o 
cliJ·ector. 

Art 358. Além do pel'iodo compl'ehendiclo GntrG o eocot'l'an 
monto dos trabalhos e a sua, abertura, os domingos o dias de 
t:strt ou luto nacionnJ, consideran:-se feriados os dias do falle
cio:cnto elo directOI', do vice-director e de (1ua.Iquer lente, substiw 
tuto ou professor, oflecti·~<'o ou jnbilado, o dia commemoeativo 
ela. fundaçã.o do curso, no respectivo est:tLelecimento, é Os tle 
cJ.rnctvo .. l. 

Al't, 350. Sob a donominaçU,ode Panll!eon haverá nos est;:lbe~ 
leoimentos umo. sah~< íl'o!Jtiuada aos retratos ou photographias 
dos <tlumnos que terminarem os seuo cursos e rnais se h.ou
vereJ1'1 dbünguitlo por sua intclligencia, excepcional apro~ 
Yeit<Jmento e proceJlmento exemplar. 

§ !. 0 0.:> alumnos a que se refere este artigo, e que torito o 
titulo ele- Laureados, devem contar, pelo menos, clous terços 
de appt'ovações distinctas. 

§ 2. 0 A inauguração do retrato se cifGctLmrit por occasião da 
collação do gráo. 

1\.J-t. 3GO. Durante o tempo ferin,~Io 7 o pessoal decente o o 
administrativo, salvo os funccionarios que estiverem no goso de 
licell(~a, pe!'ceberão integl';dmente os seus Yencimuntos, S·Jlll om
!Jargo de quaesqucr' impedimentos occasionaes que- occOl'rerom no 
auou lectivo. 
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hwti.tuiçõe~:: t-1e en!:!IM st1.pe1•ior e ~OCil:tJ.dario fnlJ.ci.r,d~rJ pelos 
Est.;; . .;i.os O"tJ. pol' pm'ticu.làres 
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Art. 361. .Aos estabelecimentos de ensino superior ou secun ... 
daria fundados pGlos Estados, pelo Distl·i.cto lfederal ou por qual
quer associação ou individuo, poderá. o Governo conceder os· 
pri vilegic>s dos estabelecimentos feders.es congenercs. 

Art. 362. Para que esses institutos possam ser reconhecidos e 
gcsae de taes privilegias, dovel'fio satisft:tzer as seguintes con~ 
clições : 

I. Constituir um patrimonio de 50 contos de réis pelo menos, 
representado por apol:ces da divida publica federal e pelo pro
Pl'io edificio em que fnnccionar ou por qualquer desses vnlorcs; 

TI. Ter uma t"rectnencitt nunca inferior ct 60 alumnos pelo 
es]JflÇ0 de dous anno,'j; 

III. Observar o regimen e os ].)l'Ogeammn.s de ensino adaptados 
no ostabelecimcmto federal. 

§ l.u Aos in.stitutos cl•.3 ensino socmnda,rio creados e custeados 
pelo Govorno dos Esb.dos e elo Distri:::to Fetleral nlio se estende 
n obrigação cunsta.nte do n. I. 

§ 2. 0 Nenhuma collectividade particular será admitticla are
qncrer a equiparação do instituto que houver fundado ou man
tiver, sem que mostre tee adquirido individualidade propria, 
cons~ituindo-se como sociedade ciyjl na. fôrma da. lei n. 173 de 
lO de setembro d.'31893. 

Art. 303. As apolices constitutivas elo fundo patrimonLtl serão 
aveelJadas na CD,.iXa de Amortização, em nome tlo instituto, com 
a clausul<t de inalienabilidade. 

Art. 364. Os pl'edios que constituírem, no todo ou em parto, 
o patrimonio do instituto, deverão estar seguros em companhia 
abom:tda, livres de imposto e ele demamho e desembaraçados Ue 
onus, cujo valor abr·anja total ou parcialrr.ente o do patri· 
monio; o que tudo so provará com a apolice do segnro, certidão 
do registo geral do hypothccns e do distribuidor geral o conlw~ 
cimento do imposto predial. 

Art. 305. Os institutos fundados pelos Estados, pelo Districto Fe
deral ou por particulares, que quizorem obtet' a equiparação 
aos institntos federaes, declararão a sua denominação, sede e 
Íins, o nome e n~turalidarle dos seus aclmillistradores e Ua pe:::soa 
<J, cujo cargo estiver a. sua direcção teclmica, e instruirão o 
podido com os seguintes documentos : 

I. Certidão do archivamento no regisi.o civil dos esttrtuto8, 
compromis::o ou contracto social, quando se trat;lr do associaç::to; 

H. Um exemplar da folha official em que houver sido pu~ 
blicado por 8Xtenso o regulamento do instituto; 

IJI. Certidão da. Caixn. lle Amortização, do registo geral de 
bypotbcco.s e do disti'ibuidor, apol!co do seguro OLl minuta1 
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devidamente n.uthenticada, e conhecimento do imposto pi'ediai, 
que provem o cumprimento das exigencias dos arts. 363 e 3G4; 

lV. Laudo judicial de avaliação dos preclios. 
Art.- 36G. A' vista dos documentos apee~entadoS', o Governo no

mear[\, um delegado de reconhecida competencis., o qual fiscali
za.rá o instituto pelo espaço de dons annos e em I'elutorios semes
t,raes exporá quanto observar sobre o programma e merecimento 
do ensino, processo. dos exames, natureza das pmvas exhibidas, 

.con:dições do admissão á matricHht-, idoneidade moral e technica 
do rlirectoi' e do corpo docente, existencia de Ltboratorios A 
gabinetes necessarios ao ensino, frequenci<L do instituto e o mais 
quo possa inteL'e.SSiU'. 

PoJ.rngrapho unico. O delegüdo ILwal perceberá a gratiflcaçf:ío 
annual de 3:600:), pag<l, pelo institulo, quo a recolherúj em 
prestações seme8trar.s, i l'C'partiç.ilo fcde!'al polo Governo àe
Rignada. 

Art. 367. Terminado o Pl'J.:oiO de quo teatn. o artigo precedente, 
o Governo, tendo em vista o~ rellttorios do delegado Jiscttl, resol
yArá sobre a equiparação. 

Parag-rapho uuico. Aos institutos fundallos pelos E1úado::1 ou 
pelo Districto Federal poderá o Governo conceder a C:quipara.ç:Io 
untes de decorrido o pra;.:o de dons annos, 

Art. 3G3. Concedida a equipara~~ão, o mesmo delegado fiscal, 
ou outro, si a,ssim entendet' o Governo, continuará a exercer as 
suas fnncções no instituto equiparado, percebando a mesma 
gratificação do art. 366, pa.rngrapho unho. 

Art. 360. Ao tlelegado fiscal incumba, além do disposto no 
art. 366: 

1. 0 Lavar ao conhecimento do Governo qualquer modificação 
operada no corpo docente do instituto equiparado; 

2. 0 Rubricar o livro do matricula, verificar os documentos 
ápresentados pelos candidatos, e encerrai-a na época competente; 

3, 0 Lançar o visto nos programmas de pontos organisados par:t 
os exames e nas cortidGes passadas pelo secretario; 

4. 0 Assistir aos exames, rubricar o papel para nsprovm: e assi· 
gnar as actas respectivas;· 

5. o Reclamar e juntar aos seus relatarias a certidão negativa, 
do registo de bypoth.ecas e a do pagamento do impo:sto pre1iial, 
I'e]ativos ao editicio que constituir o patrimonio. 

ArL 370. Os institutos equiparados tm•11o o direito de conferir 
aos seus alumnos os grúr_) quo concerlem os estabelecimentos fo~ 
derae3, uma, vez que elles tenh<:tm obtido os approvações ox
igi._ias IJelos regulamentos destes para a obtenção dos mesmos 
grü.o. , 

Art.- 371. Os exames rle~sos estabelecimentos serão feitos 
de confor·midade com as leis, decretos e instrucções que reguü 
Iarem Os dos estabelecimentos federaes, e valerão para a ma· 
tl'icula nos cursos destes. 

Paragrapho unico. A transfel'Cncia de alumnos, porém, de um 
pnriL outro instituto federal ou otncialmcnte reconhecido, só 
~erá permitLida depois de prestado o exnmc do anno, 
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Art. 3i2. As epocas do exames poJerão ser alteradas, attcn· 
dendo-so iis condições do localidade ou outms peculiares aos 
institutos equiparados, desde que essa alteração não importe 
menor duração do curso lectivo ou do prazo necessario para o 
preparo dos exnmfs da 2'-' epoca; sendo em tal caso alteradas 
tambem proporcionalmente a,s opocas pa.ra a abertm•,t e encerra· 
menta dos tt'abalhos lec:tivos. 

Art. :ií:3. E' licito aofl institutos equiparados ensinar outras 
disciplinn,s além dns comprehendi::las no plano ele enslno do in
stitnto federal, desde qne dahi nfio resulto, a juizo do Govet•no, 
~obrecc1rga para os alumnos, com prej nizo cl<l. su::t bygiene mental. 

Art. 37•L Cu.cl::t instituto equiparado ter:'l. a sua congregação 
de lentos com as attPibniç.õcs quo forr-m dadas pelo J'espectivo 
ro;;-11lamonto. 

Art. :17G. nas pcmas disc.iplinarcJ impostas rLOS a.lumnos pelas 
congregações ou directores dos instit_ntos equiparados !mver.i 
:recurso p3.ra. o Governo qua.ndo ellas 1mport.rwem exclnsao doij 
estudos on privnqão do maLrir.nla- t~i1l estabc-dccimentos conge· 
ne-rcs. 

Ar·t. 376. A infr<:tcç3.o das dif;posições contid:ts neate tltnlo de· 
terminando lrregulftJ'iclades ou nJmsos qne acarr•etem o :tbati
monto do nivt::l moral do ensino, sujeitarú o instituto equipt~.rado, 
con;orme a gravirlade do caso, á cGnsura particular ou publicrt 
do Governo, à multa de 500$ a 1 :OOOi:i, ;'L suspensão do privilegio 
pOl' tompo nã.o excedente de dons annos ou á cassação do dito 
privilegio. 

Art. 377. O privilegi0 será tumlJom cassado: 
r. Quando for dissolvida a so-:~~rlade mantenedora do estftbele

cimento de- ensino ou o proprietariu ::~eclarar extincto o respe
ctivo estabelecimento; 

H. Quando por dons annos successivos a freqnencia não chegar 
ao roinimo legal. 

Art. 378. Será tambem suspenso o goso das prerogativas da 
Bquiparação: 

1. Deixanrlo o propriotario do estabelecimento ou n associaçfío 
de sujeitar ao exame do delegcl.do fiscaJ e appr·ova.ção do no~ 
verno as alterações que fizer nos seus estatutos ou C('JTIPromisso, 
ate que satisfaça essa obrigação; 

li. Baixando a frequencia a menos de 60 alnmnos duranle 
rnals de um semestre; 

li I. DeixaÍ1do de renovar o seguro do predi·o em quo estiver n. 
séde d.o estabelecimento, quando elle constituir no todo ou em 
parte o fundo patrimonial dct associação; 

IV. D<'.ixando deap~esentar opportum"mente ao delegado fiscal 
as certidões de que trata o art. 30~1. 

Art. 379. Sô por decreto, e depois de audiencia dos interes~ 
sados em inquerito regular, será su~peosa ou cassada a equi~ 
paração. O 1Unistro poderá, porém, por simples portaria re.wl
ver, em vista da repJ'oscntaçfi.o do delogrulo fiscnl, soln•e a c:1m~ 
sm•a ou a mu,.Jta, 



AI' L 380. Si dentro do pododo da susp0nsilo o instituto não 
provai' ter scttisfeito as obrigações quo lho são impostas, s:.:r-lhe· 
h a cawada a concessão. 

Art. 38!, O cstab-,;lecimento pri vaclo da, re{~'üli<t da e·.111iparaçüo 
poderá I'::mdqnirH-a, ob.s:;rvndo o cHspo.:to nos arts. ~~G~ c 3Cü. 

Art. 382. Em relaç,Jo no$ csla,bdecirncntos c\ e ensino secun~ 
daria se obserrarú. mais o st>guinto: 

I. São de rigorosa observancia neste3 estabelecimentos as di3· 
posições elo regulamento do Gymnasio Nacional, rebtivas ao nn· 
mero e soriaç~âo das cllsciplinns, á su,"J.. clistrllmiÇi!o pelos annos 
do curso c ao numero de lJOrns semanaes consngraclus ao e:::tuclo 
elo cada. ll1<1ün,ia. 

II. A organisação dos ]Jrogrcul::nnas de ensino é da exclusiva 
com pct.encia da congregaçã.o elo Gy1nnasio Nacional, semlo, toda via., 
permittido ás congre.gaçõ2s dos institutos c~uiparados submet
tGr, antes de lcJ•minado o pt•a:-:o da. dtn'::tç~o daque.lles pro
grJmmas, ~l consirleraçiio do Goven1o, por intcrmodlo e com in
fol'm"Ção dos respccth-os delcgaclus üscaes, modilicaçõGs ou mo
dirlas ac.omellwdas pela cxperiem~!a em b::::<m do onsiJ:JO, sobre as 
quaes resolver•á o mesmo Governo, ouvicht previamente a. con
gTegação do Gymna&io. 

11!. São do ostricta obs~rvancia, as regras estabolecid1\S no J'C· 
gnlamento do Gymnasio Nar:ional pn.ra <L execução dos pi'O

grnmmn:;.;, Lcm corno o dispo~ to com rc·1ação aos ex.:tmos ele ad
missão, do promoções snccessiva::; e de ruaclnreza. 

IV. São prolübidcts as aulas communs a cdnmnos de annos 
cliffere.ntcs. 

V. Aos delegados fiscaes incumlJo nos .exames do madureza a. 
flsculizttçüo de quo trata o regU!tl.mcnto do Gymuasio Nacional. 

VI. Os exames d0 rriadurez;1, para os aJumnos procedentes de 
qu;~Jquer ensino que IJão o ofYlcial ou o oillcialme,nte rcconhc~cido, 
eiffJc·tuar-se·llão, na Capitnl Federal, perante o Gymnasio Nacio
nal; e, em outr•as localidades, perant~ os estabelecimentos a elle 
cqniparado:-; que uhi exbtin:m. 

Existindo ntt mesma Iocctlir!ade institntos cquiparw!os, csta.
du:il o p:n·ticular, ó no primeiro que so devem realizar os ex. 
ames do3 ditos alumnos. 

Esks exames deverão effcctuar-se nas proximic!ctdes úa abcr· 
tui'rt elos ÇlH'SOS superiQl.·es. 

VIL Cad<t itJ-~t'ttuto equirJr:tl'arlo seTi obrígndo a receber gra
tuitamente, por iudic<lçüo do .Ministro, ató dous:tlumnosintcrnos 
e oito ex tornos, ob~enadas as coudiçõos estabelecidas no regu<· 
lamento do Gymnasio Nclcion~tl pena a ndmissil.o do a!umnos 
gratuiLo.s . 

. 1\rt. 383. Aos ,estabelecimentos de c.nt.ino superiol' cqnipJ.~ 
nulos é app1icavel o disposto no art. 123. 

Ad;. 384. Itr..vogan1-se as disposições em contr'nrio. 
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Disposiç8es transitor!as 

Art. 1. 0 ~\_ c.xigencia do gTào de Joutol'.OU LaclHtrel, uu otürus 
condições para o exercicio dos cargos que, JiOl' c,:,te codigo 
dependem delhts, não se entenderá com os actuacs ~or·venhnJ·ios 
dos mencionados cargos, quG não as possuircm. Nüo ie1·ão,porém, 
elles direito de accesso aos cargos su:pm·iores, pura os qmccg ::::o 
exijam as condições referidas. 

Art. 2. o A elevação da taxa e dos emolumentos cons'goadcl. 
na iabella n. 2 só entraf.{L em vigor depois (b npprovada pela 
Congresso Nacional. 

Art. 3. 0 O cargo de ngentc thesourciro da. Escola Polytcclnüca 
Eerá conservado ernquanto fot· exercido pelo actual scrvent.uario,

Capital Federal, 1 dejnneir:o do 1901.-E}Jitw;io Pu~':'C(<, 
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N. 2 - Te,xa e emolumentos 

Diploma do doutor ou bacharel.. o •• , o •••• , o o ••••••• 

Apostillade doutor, bacharel ou medico cxtmngeiro, 
DiplOma de phctrmaceutico .... o ••••••••• ,., ••••• o •• 

Diploma de engenhsiro .....•.. , •..........•.• o •••• 

Diploma de cirurgião dentista ........... , ......... . 
Diploma de parteira .•.... , ..••..••..•••.•.••••...• 
Diplonla de agrünensOl', o •••••••••••••••••••••••••• 

.Apostilla de pharmaceutico exh'angeiro, o ••••• o ••• ,~ 
A :postUla de parteira extl'angeira .••. o ..... o ••••• o,. 

Apostilia de dontistçt oxtrm1geiro ...... o •••• o ••••••• 

Certidão de approvação er.u uma· ou em tuUas <~8 ca~ 
deirr,s de cada anuo .....•.............•••......• 

Taxa de exame de agrimensor ....•.•.......•....•.• 
Taxa de matricula .•.•.•......•••.....•.......•••.• 
Taxa do exame para quem tiver pago matricula .•..• 
Taxn, de exame para quem não tivor pago matr•icula. 

Do DiREC'l'Oü, l!.l Do YICI!J·DIRB01'0R 

5! 

200$000 
200$000 
150~000 
100$000 
150$000 
100.$000 
50$000 

150$000 
100$000 
150$000 

5$000 
100$000 
50$000 
50$000 

100$000 

Pt·ometto r·espeitat' as leis da Rermblicc"t, obsei'Vül' e fazer1 

obt:ervar o regulamento tlc. o •••••• CumtJrindo9 qmtnto em mim 
couber•, os deveres. do car·go do •.....•• 

DOS LENTES, SUB3'.i:'IrU'l'OS E l"ROFES.SORgfi 

P1'ometto respeitar as leis do, Ropublica, observai' o regula ... 
menta de .....••• o cumpril' os deveres de •..••••. , com zelo c 
tledica.ç-âo, promovendo o adeauénmento dos alumno.s que forem 
confiados aos meus cuidados. 

:00 SECRETARIO, DO UIBr.IOTilBCAIUO E DOS DmiAIS E.llll'Rb!GADOS 

Prometto cumprir fielmente DfJ deve:Pes elo cai:•gu do, •• , • , • ~ 

Ca.pitaJ Federal, I de januiro do 1901 :.=Epltlido Pessôa. 
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DECltETO N. 3.891 ~DE l DB JANEIHO DE 1901 

Ahre ao .Ministel'io da Justiç.a c Negocias Int~rlores o credito ext.ra

orclinario de 2:4!7~338, para llagamento ao escrivão do juiz seccio
nal no Estado do Piauhy, Jesuíno José Rodrigues de Carmlho, e ao 
juiz de direito, em disponibilidade1 bacharel.B'rancisco José da Silva 

Poi'l·o. 

O PrcBidontc da Rnpublica dos Estados Unidos do B1·azil, 
us:mdo da. antm·ização concedida p_olo decreto legislativo 
n. 755, de:'3t<t d;tta, resolvo alJI'Ü' ao 1Jinisterio ela .Justiça. c 
Negocias Interiores o credito extrr:torclinario de dons contos 
qu<ttl'OCCl1tOS O dozeso~e mil trezentos trinta C:. oito reis 
(.2:41'7,S338), sendo 4ô.2S500 para }Jagamento do vencimentos 
que competem, no pcrioclo de 10 de setembro a. 31 de dczemhl'O 
de 1894, <to escrivào do juiz seccional, no Esta.do do Plauhy, 
.Jesnino Josú Rodrigues de Cctrvalho, c 1 :93<1$838, dos ordenados 
rlo juiz de direito, cin di~})Onibilidade, bét.ehm'el Francisco José 
ll<1 Silva Pm'to, conesp::mdcntes aos mezes ele junho a dezembro 
do 1893 e abril a julho de 1893. 

Capit;:tl Fcclcl'U.l, 1 de janeiro de 1901, 131) dct RcptÜJlici1. 

).I. F.EHUAZ IJE CA1IPOS SAJ,T,ES. 

DECRETO .N. 3o8\}2- 'DE.'.? lJE JANEJHO DB 190[ 

Abre ao Ministeriv da Fazenda o credilo de LGDU:/~{0,)376, p~qJel, e 
28:5-17~43-1, OLtro, para pagamento elo dividas de cxcrcicios Jlndos 

O Presidente da Repub1ica elos Estados Unidos do BraJ.ii, 
m~ando da autorização conferida no Poder Executivo no decreto 
legislativo n. 742, de ,27 de dezemlJro proximo findo: 

Resolve abrir ~o Ministerio da Fa.r,enda o credito del.G90:730SJ;G, 
papel, e ,'28:547:)43/1, ouro, para pagamento de dividas ele Gxer· 
cicios findos, de accordo com o que preceitua o § 2° do art.· 31 da 
lei n. ,lDO, ele lG de de~embro de 1807, e relativas aos scgulntos 
1\linis terias: 

Marinha.- Inclus~ve <L impoetancia 
de ré.is 80:64"10'472 para paga
m8nto a João AntonioRorlrigues, 
relativa ao exercicio de l8D7, de 
accordo com o livro do Minis· 
te rio d<~. 1Vfarinlw. n. 1.438, de 3 
dengosto de JS0D .•.••••..•.•. , 

Ouro P<J,pel 
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n dustri<1,Viação e Obras Publicas. G:0.?0.4l'7:! 
Gnorra - Inclusive a importancia 

59:0?1$844 

de4:03.2.S, para pagamento a F. 
P. Passos pelo fornecimento de 
madeira â Intendencia da Guerra 
no exerci cio de 1899 ...........• 

Fazenda .. , ..•.•.....•..•...•.... 
Justiça •..•....••......•........• 
Exterior., ... , ...•. · ...... ,,., ... . 

Capital FedemJ, .'2 de janeiro de l!}Ol, I:i·1 rh 

873: g,J9$95G 
1 :1:3: 298.-~:s:n 
:-l;): G30~U:!9 

1 :77882G7 
Rcpublica. 

M. FERRAZ DE ÜAl\IPOS SALLE~. 

Joaquim Jliurtin}w, 

DECRETO N. 3.893 - DE 5 DE JANEIRO DE 1901 

E:dingue a Cont.adol'ia Geral cl11 Guerra e crc11 n DirecQão Geral de 
Contabi1ir_l::tdo cb Guena 

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da f'aculdade conferida pela Coustituição, art. 48, § 1°, e 
de conformirlade com a lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, 
art. 15, n. 3, resolve extinguil' a ContadOI'ia Geral ela Guerra e 
ct·eur a Direcção Geral de Contabilidade rla Guena., com o regu 1 <L
menta que com este baixa, assignado pelo marechr:ll João Nepo ... 
muceno de Medeiros Mal!et, Ministro da Guerra. 

Ca.pitaJ Fcder:tl, 5llejaneiro rle 1901, 1:-~~ da Republica, 

Jvf. FERRAZ DE ÜA~IPOS SALLES. 

J. N. de _;v edeirüs 11ialtet". 

Regulamen!o oa Oirec!oria Geral oe Con!aoilioaoe oa Guerra 
CAPITULO I 

DA DIRECÇÃO GERAL DR C:JNTADILIDADE DA GUERRA E SRUB FINS 

Art. 1.0 A Direcçfl:o Goral (le Conb\bilidade da Guerra tem 
a seu cargo o exame, process0 e tiscalíza.ção das despezas pagas 
e a pagar do 1Unisterio da Guerm, de accol'do eom o disposto 
nas leis de Fazenda. 

Art. 2.0 Esta Dirocção Hca immediatamonte subo1•dínada ao l\fiR 
nistro da Guerra, Ue quem recebm•ú dipecttlmentc as ordens 
para o desempenho do serviço que lho incumbe. 
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Art. 3. 0 A Direcção Geral de Contrtbilidade da Guerra con~ 
stltuirá uma repartição composta do tre~ secçõe:;; e uma png!'L .. 
daria. Essas secções serão·designadas: 

a 1 a, de exame e revisão ; 
a 2\ de contabilidade e expediente; 
a 3a, de pagamentos. 
Art. 4. 0 A's Eecções em geral incumbe: 
a) o registro, por extracto, de todos os papeis entrados nrt 

secçtlo, com indicação do Pl'ocesso que forem seguindo e das de .. 
cisões que tiverem; 

b) a synopse e índice das leis, regulamentos, instrucçõos o 
decisões peculiares aos as3umptos tratados na secção ; 

c) a organisação nominal do quadro de seus empl'egados, com 
as observaçõe.:s l'elativas ao exercicio e procedimento de cada 
um; 

d) passar attesft:t1Jos e- certidões em cumpr-imento ele eles ... 
pacho; 

e) <1 tomada de contas dos responsaveis do qualquer ordem 
ou cbsse por dinheiros o mais valores, fóra das horas do expe
diente, para: julgamento do Tribunal de Cont:'l.S, como se pro
cerle nas- Repartições ele Fazenda. ; 

f) auxiliarem-se mutu:tmente na cxecnção dos serviços quando 
e como o director g·eral ordenur. 

fi 1. 0 A's secçõBS especialmente incumbe~ 

I. Notar as irl'flgularidades que onco&tPar na5l despezas pagas 
pela Direcção, caixas milit:wes e repal'tições de Fa,zend·a, nos 
Estados 1 indicando o meio de sanal-ns e de ovitw SLut repro
ducçiTo. 

II. Abrir as:;:cntamento doEi responsavois o vcriflc~r si apre
sentam os livros o documentos l'olntivos ás suas gestões nos 
pl'azos mürcados pelas disposições ou ordens em vigor, repre~ 
sentando contra os ne1tli~cntes ou rernissos. 

III. Rever os cn.lculoEt das tabellfl.s explicn.ti v as para· propôl' a 
fixação do vnJor das etapas, forragens, ferragens e cliet;u; das 
guarnições da Capital Federal e dos Estados ; escripturar tacs 
valores c os balancetes dos conselhos economicos, verificando 
e especial isando os suldos e de(icits. 

IV. Informal' torlas as pretonções e duvillas suscitadas pelas 
repartições a res_peilo de vencimentos, interpretações de leis o 
regnlrtmentos, reconhecimento de clividns de exercicios ·findos e 
qnaesqucr assurnptos on negocias, cujo exame lhe for commet
tido ou ordenado. 

V. A matricula de todos os empregados ci_vis do 1-1inistePici 
da Guerra e a, liquiclaçõ.o do tompo de ~erviço ou antiguidade 
dos mesmos. · 



VI. Executar todo o set·viço relativo ao monte1)io civil, desde 
a inscripç.ão dos contribuiu tos ate a expedição dos titulas decla~ 
ratorios das pensões, 

VIL CelelJL'al' os contrnctos que possam ser ordenados e ex·. 
aminar o~ fdtos nos Estados e rep;!rtições, para ~<ercm ~ubmet~ 
ti(los no Tribunal cL3 Contas, reclamando pelo estricto cumpri. 
menta do snas disposições c nprcsentando JXU'~ cgw sejam 
multados os in[!·actores das chtnsulas qne houverem sido 
njustadus, 

Segw~Ja 

I. O expediente ofti.cial da Direcção, registro dos parece·res e 
repl'esentações do director geral o dos despachos no livro da 
porta. 

li. O serviço do protocollo geral, que preenche na secção a 
obscrvancia. do disposto na lettra a) do art. 4°. 

In. A escripturação das despezrrs realb;adn,s na Capital Fe~ 
dera.l e Estados, legações e consulados ou repartições que, para. 
qualquer fim, forem crertdas no 1'1inisterio da Guerra. 

IV. Organisar os ha!ançcs mensetes e definitivos do cofre, para 
serem submettillos á fiscali:.mçito do Tribunal rle Contas e exame 
do Tbeson!'O Federal, os orçamentos que nnnualmente d.evem 
ser apresentados ao Podet' Legislativo; P, em gc1'nl, quaesquer 
tnbollas demonstrativas. 

V. Propor as distribuições de credito {t Direcção, Tlnsouro Fe· 
der~\J, Delegacia Fiscal em Londres, fts repartições de Fazenda, 
nos Es~ados, tentlo em attenção p<lra os augmentos as demons
trações dns mesmas rep::~rtições das despezas pngas e a pngar 
e Jazer todéL a escripturação de credito. 
· VI. Demonstrar a necessid<~Cle dn .. n bertura de credites supple

menta.res, especiaes e e.xtraordinarios, com t<tbcllns explicativas 
ou ,justificativas, pam serem sclicifttrJos r1 o Congre.sso ou decre
tados pelo Poder Executivo, depois de observf\do o preceito do 
§5° do nrt. 70 do r.lccreto n. 2-109, ele :23 tle dezembro de 1896 e 
Urt. 11, § 21' do decreto n, 2807, de 31 de janeiro de- 1898. 

VII. Proceder a exame moral, nrithmetico e classificação da 
despeza. r,le materüll a pagnr ·pelo Thesouro Federal e da que 
tivJr de ser paga pela Direcção, ú coHta do credito distribuido e 
reg-istrado. · 

VIII, Processa1' as di vidas de exercícios finJas e encerrados, 
e escriptu-ral-as de accordo com o decreto n. -IO.U5, de 5 de 
janeiro ele ISSO e disposições em vigor. 

IX. Promover as iudemnizações JJor jogo de contas, no The· 
souro Federal, elos fornecimentos feitos aos outros i'dinisterios e 
os destes ao da Gnorra. 

Te1·ceira 

I. Processar e efcl"iptural', para -pngamento, as folltase recibos 
de vencimentos de empregados civis, officiaes eifectivos e refor· 



ma,los e de qnao;:;qucr milicia.s, a. serviço do rviínistorio ~la Guerra., 
comJJete.nt.ement.c legül.izados· ou docnment:ulos, sendo os pret3 
á vista de relações de mostra., cuja oxacticlão verificarft. 

Ir. Jnstar contas aos corpos, officiaes e. praças em march<'L on 
por exercicios di í"C-r.sos, alternados ou interrompidos:, á vista das 
ca1lernntas, guiar!, atteRtados e prets. 

JII. Promover a, arrec.:tdnç[o da receita n. ~eu cargo. 
IV. Avedmr totVt a roceita e tlospJza que tiver cle·ser re::tli· 

za.LLl., pelo cofre da Dlrecção, impugnando o que nfi.o estiver de 
accordo com o o!'çamento e a. de matet•ial, com o credito disc 
tribtü(lo e registrado. 

V. Pass:Lr guias, cadGl'netas c titulas do divid11s, em cumpri~ 
mrmto de closp:tclto. 

VI. lnl'ormar sobro consignações que tenh~m de SOl' estabe· 
leci<las, nugmentaclas, reduzidas ou suspensas; llrocessa.ndo para 
pagamento, as quo ti verem de seP satisfeit11s nesta C;tpital, depois 
de verificar si foram a..verbadas nos assentu.mentos dos consigna~· 
tario3, na. Direcção, ou si expedir<l.,m~se communicações ás 
repartições fiscaes dos Estados para os respectivos descontos em 
seus soldos ou ordenados. ~ 

VII. Liquida.r as vantagens dos officiaes reformados, averbar 
suas patentes, P<tra JXtgamentos na Ca.pítal 'Federal, indicrmdo 
o dQstino que d.cvam ter as dos ausentes. 

8 2. 0 Para o cumprimento llO disposto na lettra f) do art. 4° 
não é uecess:J,l'ÍO ordem do dircctor geral pel::~, naturem do serviço 
:1. c:wgo eles ta sccçii.o, dr~penclento de exame consti1nte da Ia e. 
z~ secções. 

Art. 5-.o lia verá 11:1., Direcção um cofre annexo a cargo do pa~ 
gador o fieis, que serão os unicos responsaveis, perai1te o·Estatlo, 
pelas somnns no mesmo arrBcrtdadas, sendo ·feita toda a escri
vtu-raçtl,o de receita e dcspeza por um escrivão e auxilin,ros, 
tlt·.s·ignfl.(.los polo Llirectot• geraL 

C:APJTULO li 

DO f'ESSOA.L 

Art. G.o A Dit•ccç.ã:o Oer·al ele Contabilidacle da Gnorra terft o 
seguinte pessoal com as graduações militares do decreto de25 de 
novembro de 1892, refol'eo.te no do n. 2.77 C, de 2'2 de março de 
1800, na sognintB conformidarle: 

l direclol' g·ür'ai, cm•onel ; 
:-l ~hefes elo sc·cçi\.o, JUíl.jore;q ; 

1 O l"~ oiTiciaos, c1 pitães ; 
10 2ns dito:::, tenentes; 
10 :Jos ditos, alferes; 
10 pr!l,ticantes, 1 o>J sargentos; 

l pflgador, capitào ; 
2 Lie1s, tonontes; 



1 portoim, s:~.rgenhJ~a.jndantc ; 
3 continuas, forriei.'l ; 
3 serventes. 

Parngrapho unico. O::; emprega.rlos usarão do uniforme de ho~ 
norarios, com o distínctivo creado pelo decreto de 25 de no
vembro de 1892. 

Art. 7. o To:lo o pessoal dft Direcçfl.o é suhordinrl.do ao ditectot' 
ger8l~ 

CAPITULO lJl 

DAS A'l'TRIGUIÇÕES JiJ DEVERES DO) E~IPREGADDS 

Art. 8. 0 Ao director geral de Contabilidade ch Guerra, sob 
a autoridade do Ministro ela Gue.rra, incumbe: 

§ 1.0 Dirigir e inspeccionar todos os trabalhos da Direcção; 
manter a ordem e regularidade elo serviço, advertin(lo e suspen
dendo os empregados nos cnsos e pela fOrma e5talJelecida no 
presente regulamento. 

§ 2.° Corresponder-se directamente com o 1Hnistro da Guorrrt, 
sobre todos os assumptos '"cargo da Direcção. 

§ 3. 0 Organisar e apresentai' em tempo, em referencia ao es
tado do credito e ao orçamento da despeza, os elementos neces
sarios pam confecção do relatorio que o Ministro da Guerra tem 
de apresentar ao Pl'esidontc da H.epublica, annualmente. 

§ 4, 0 Solicitar, em nome do Ministro da Guerra, ao Tribunal 
de Contas, Thesouro Federal, Delegacias Fiscaes, Alfa.utlegas e a 
todas as autoridades da administração da, Guerra e commandos 
militares, as informações e esclarecimentos necessarios á solução 
tios negocias de sua gestão. 

§ 5, 0 Dar parecer sobl'e todos ostrab:1lhos c prestar quaesqnm· 
informações que o Ministro exigir, e bem assim prestar as in-
formaçõc3 que solicitarem os chefes ou directores dos diversos 
serviço~ da adminislraç~o superior da Gueera e Fa;,enda. 

§ 0. 0 Distribuir os papeis pelaS- respectivas secções o ma.ndar 
expedi!', depois de examinados: e informados, os que pelas 
mesmas lhe forem dey·olvidos. 

§ 7, o Inspcccionar o ponto elos empregados, oncerrando~o á 
horu l'egulamenial', fazendo no mesmo as notas quf3 julgar con~ 
Yenientos pa.ra apuraç:to das f;tltas. 

§ S.n Dar posso aos empregados. 
§ 9. 0 Rubt•icaJ' o:: livros de contabilidade da Direcção o de todas 

as repaetições do Ministerio cb Guerra, podendo para. isso d~w 
cornmissão a qualquer empregado, com reserva para si das as· 
signaturas dos termos de a.berturfl, e enc8rramonto. 

§ 10. Exigir dos responsaveis por dinheiros nu valores doEs~ 
bulo esclarecimentos, por escripto ou verbalmente, para a 
tomacb t1e contas. 

§ li. Apresentar quin11enaimeüte ao Minist.ro da Gucrr:l. <1. 
demonstraçflo dos saldos de cada lHil:l das rubricas orr;.amentarias~ 
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das despe'zas a. crtrgo do cofre da Direcção, ao qual as farà 
1'ecolher immediatamonte, do que dará prompto conhecimento ao 
director geral, apresentando-lhe guia do Tllesouro, pa.r8, que 
elle ít rubrique. 

§ 2. 0 Do mesmo modo receberá outras quaesquer quantias que 
lhe forem entr<Jgues, com guia ou coniE:cimento em fôrma, 
proceSso· dn. 3~ secção e rubrica cio llirectm• geral. 

§ 3,n Receber e entregar, com as mesm·Js formalidades, em 
conta especial,. os .depositas de concnrrenci<ts ou contructos 
semestrües e an·nuaes do 1'linisterio da Guerra. 

§ 4 .u EITectuar_o pagamento de totlos os documentos que lhe 
forem apresentados, devidame~te processados e com a rubrica 
do director geral, sem que opponha duvida, salvo si reco-
nhecer falsidade ou que o processo e vicioso. . 

§ 5,c. Conferir diariamente com o escrivão os :pag-amentos 
feitos· cum as qua.ntias que para isso tirar do cofre, e verificar 
sua exactidão. 

§ G. 0 Balancear o cofre no dia 15 de cada mez, e quamlo 
o dire3tor geral determinar, devendo assistir a taes actos, p.tra 
authentieal-os, o c.hefe da za secção. 

§ 7. o Propor ao director geral os ft ~is com o3 quaes houver de 
servir e o que deva snbstituil-o em seus impedimento3, ti.fim de 
ser a propost·t snbmettida á resolução do Ministro. 

§ 8, o Lançar immediatamente cw todos os documentos que 
pagar e em lagar aue não possa ser viciado o sou - Pago-
rubricado. ~ 

§ 9.u· Entregar, no fim de cadaexercicio1 na Tbesouraria Gernl 
r.lo Thesouro Federal, a importancia da receita arrecadada o o 
saldo existente em seu poder. 

Art. 13. O pngador será coadjÚ.vafl.o polos fiais, nos paga
mentos que houver de fazer o em tuclo quo tiver a seu cargo, 
os quues, servi!1do sem pro sob sua responsabilidade e tlança, lhe 
prestarã.o contas diarias. 

Art. 14. Os fieis, conforme lhes for determinado pelo paga.tlm•, 
de accordo com o diL·ector geral, farão os pagamentos das repar~ 
tíções civis e militar0s ou rle quaosquer outros estabelecimentos, 
na Direcção ou fóra della. 

Ptn•agi'apho uni co. Quando forem effectnar pagamentos fá r a 
flEL Capital terão direito a transporto o comedoria á conta das 
Uospczas mindas e ele prompto pagamento da Direcção. 

Art. 15. Ao escrivão incumbe: 
§ I ,n Escripturar os livros diarios e auxiliares, organisar a 

synopse· da despeza elo mez corrente e o orçamento elo mez se
guinte, sob as vistas do chefe d.a za. secç.ão. 

§ 2,~> Passn.r conhecimento e quitação das quantias entregues 
ao coft·e. ·, 

§ 3.° Conferir todos os dias, depois de fechado o expediente, 
os documentos -pagos com a nota Jo pagador c verificar os res
pectivos sn.ldos, entregando, no dia seguinte, até uma hora. da 
tll..rde, o balancete da receita. e despozc~ do dia a.ntorior, ao chefe 
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da 2~ secção, para com o seu- Vü;to- e rubrica do dtt'eclor 
geral, archivar. 

§ 4.° Fechar impreterivelmente, no ultimo di::t util de cada 
mez, as contas cht receita c despeza; entregando, porem, os 
documentos, logo que estejam conferidos com o pagador, ao chefe 
da 2" secção, para; a organisação do balanço mensal. 

Art. 16. No desempenho do serviço o escrivão serà auxiliados 
pelos empregados que o director geral julgar neccssarbs. 

Art. 17. Ao archivista incumbe: 
§ 1.° Conservar sob sua guarda e immediata respons·1bílidade 

todos os livros e papeis existentes no archivo e os que houverem 
de ser recolhidos por ordem do director geral e chefes de secção. 

§ 2. 0 Entregar os papeis, mediante ordem expressa do diredor 
geral, exigindo, invm·iavelmente, recibo dos empregados 011 
pessoas encarregadas de recebei-os. 

§ 3,o Distribuir pelos empregados, segundo as instrucções qu_e 
receber, os livros e documentos para a tomada de contas, arreca
dai-os com os competentes relatol'ios findos os prazos estipu
lados, afim de o director geral submettel-os ao julgamento do 
Tribunal de Contas. 

§ 4. 0 In formar sobre o que constar dos livros e papeis, e pe
dido das secções e l)Ol' ordem do director geral, e passar cer
tidões, à vista de despacho. 

§ 5,° Cuidar na segurança e ordem do archivo, prohibindo 
que om_seu recinto entrem pessoas extl'anhas ou emprega_dos que 
a'lli não tenham serviço a desempenhar. · 

Art. 18. Ao protocollista incumbe escripturar os respectivos 
protocollos com cxactidão e nitidez e á medida que íbr recebendo 
ou entregando os papeis, tendo . .sempre em vista o systema 
adaptado para a stw classificaçfi.o e guarda. 

Art. lü. Ao porteiro incumbe: 
§ I, o Abrir e fechar a casa em que fnnccionar a Dirccção. 
§ 2, o Cui Jar no asse i o e segurança do editlcio c na conser

vação dos moveis e mais objoctos. 
§ 3. o Expcdie a correspondencia official e dar destino a todos 

os papeis do expediente que lbe forem entregues. 
§ 4." Ter sob sua guarda e ":igilancia o livro da porta. 
§ 5, 0 Distribuir e vigiar o serviço dos continues e serventes, 

pn,rticipanclo em tempo opportuno ao clirector geral as faltas ou 
abusos que qualquer llelles commetter. 

§ 6.° Fazer as dcspezas miudas c de rrompto pagamento, or
denadas o fiscalizadas _pelo Uirector geral, dentro de~ ve1·ba para 
e:c;se 11m votada aunua..imente. 

§ 7 ,o Satis1àzer <.~tudo que, em relação <.w ~erViço? o director 
geral ordenar. 

Art. 20. Tanto o porteiro como os continues e serventes devem 
comparecer á repartição uma hora antes da marcada para o co .. 
meço dos trabalhos. 

, Art. 2L A policia e ordem do edificio da repartição. ficam a 
cargo do porteiro e continuas, que evitarão, flumnte as horas do 
expediente, ajuntamentos elo pessons ex tranl1as á ·repartição ou 
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úe emp1·egados da mesma, nus salas externa~, com procedimeuto 
que perturbe os trabalhos em andamento. 

Art. 22. O pagador prestar•a fiança no Thesouro FederDJ, pal'D, 
garantia do E:::;ta,clo, de conformidade com às leis de Fazenda e 
disposi0ões em vJgor, ús quaes fica sujeito com seus fieis. 

CAPITULO IY 

Art. 23. O dii;octoi' gei'<ll, chefes de secção, pagador e o.fliciaes 
serão nomcar.los {JOI' decreto ; todos os outros empl'egados, pol' 
portaria do Ministro da Guerra. 

Paragrapho uni co. O director geral e pagador serão de livre 
escolha do Governo. 

Art. 24. As nomeaç\ões de chefes Je seeção, r as e zos officiaes 
serão sujeitas a ctccesso, mas não a antiguidade, salvo o caso de 
igualcbde de merecimento. 

Art. 25. Os lagares de_3·)~ oillciaes s0rão providos ]Jül' concurso 
entro os praticantes que, além de terem um anno de exorcicio, 
110lo menos, mostrem conhecer não só a. theorüt de escriptnraçào 
nwrc~tntil po1· p:.uticlas dobrn,das o sua~ applicaç:õos uas reptu· ... 
tivões ele Fa,.;encht, tt•aducçUo eonec:t;t das lingna~ fr•twceza e in.., 
gleza, g·eograplüa e lilstorüt do Bra:!:il, aJgebru, ate equações do 
;;egundo geáo e pr::ttic:~1, do ~urvh,:o de re:parlição, mas taml.Jem as 
applicaçõe~ Ua al'ithHHJtica ao couunercio, com espodalidade a 
reducção de moedas, pesos 8 medidas pelo systemu, .metrico de~ 
citnal, calculo do descontos, ,juros simples e compostos, theorbs 
de cambios e suas a.pplicaçôes. 

Art. 26. Os Jogares de prat,icantes tambem serU:o providos 
por pessoas que provem em concurso : boa lettr<t e conheci ... 
wonto perfeito n5,o sü U<t gramma'LicJ. c lingu[l.. nacional, mas 
aintla de aritllmetica até <.1; theor·i::t dtt':j propoeçõe.s, inclusive. 

Pc:~.ragrc~pho unico. Os continuas e serventes são ele livre no ... 
meação do clirector geral. 

CAPITULO V 

:008 CONUDrtS08 

.ArL. 21. Os coucw•sos üu que tnttatu os arUgos anttjriot'Gfl 
serão prestados pemnte uma. commis::;~,o examinoidora nomeada 
pelo Ministro da GuerTa 1 vre3idido~ pelo diróctor• gel\Ü 1 que 
designará um funccionario para seu scerotario. -

Art. 28. As. provas prestadas pelos candidatos ser·ão escripta-s 
B oraer~ ; aq uollus~ I'Ubi·icaclas por toda .. n commiF:Jsão exarrü~· 
Jw.dora, qu(3 !n;u·mu·á pv..J:;.1, dl.ll'ç\çL\o d9 ct;dt.~ urn~t o t5m:p:) que 
iol' n~zo;;neL 
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Art. 20. Qg concnrws para pr;ct.ticantes serão annunciaclos, 
com antecedencia de 30 dias, no Diario Official e nos jornaes dn, 
Capital, marcr~,ndo-se o pl'üZo em que os cOtlCurrentes devam 
apresent<tr seus requerimentos couvenionternente jnstruidos 
com documonto3 provando serem maiores de 18 annos c 
terem boa cond ucta. · 

Art. 30. Terminadas as provas, a commissão examümdot·a 
fará a classificação dos concurrentes, para ser subrnetUda á 
consideração do Ministro da Guerra, lavrando o mcretario as 
competentes actas do processo cliario, que s0rão assignadus pelo 
p~'eSidonte e demais membros da com missão exa~inadora. 

Art. 3l. Os concnneutc.-;, desde que se.iam elassiflCados, ftcum 
habllitados para o m•eonchimocuto cl<1S subsequeutes vagas llo 3') 
ofUcial, prevalecorldo por dons annos o concul'i:lO para as vagas 
de _praticrmte. 

Art. 3.'?. Serão dispons:ltlos elo concurso os C{llO tivet'em o 
curso preparatorio Ut~s escolas n.1ilitnre:;;, e para a escolha, em 
igualdade de condições intcllectuae.s, serão pret'orhlos os candi
datos que extübirom certidões valid<1S de outl'oS -prepal'a
torio,s c a.ttestado.s de serviços rublicos, especialmente militares. 

CAPITULO V! 

lJ\J,.i VEC'WDll!;"X'l'Oi:i E JJF,SCO:"\TO/!. 

Ar-t. 38. Os emvreg;;,dos do. Dirocçfio Geral Ue Contabilidade 
perce-berão os vencimentos constantu::~ cht tal.Jelht annexa. 

Art. 3,1. O -empr3gado que deixar o exorcicio de seu cargo, 
polo de qualquer commissfío ele se1·viço alheio ao Ministerio d~ 
GUerra, ainda quo com autorização, perderá todo o vencimento 
de seu Jogar. 

Art. 35. Todo o empregado que üt.ltar ao serviço cb rapar .. 
tição sofrrerá perda total ou d0sconto em seus vencimentos, de 
<-wcordo com as seguintes regras: 

17,) o cj_ue falt·J.r sem ea-ns1 justificatla 1 perdm·{L todo o vend 
cimento; 

b) o (!UO faltcn• pvr nojo ou gala, do casamento ou pOl' molestia. 
comprovada com attestado medico 1 logo quo exceda de tres dias 1 

perder<:\ sórnent-o a gratil'lcar;ão; 
a) ao que, por motivo de fOI'ça. mn.ior, a juizo do director 

gel'al, comparecer depois de encerrado o ponto, mas, dentro da 
pt'imeira hora que seguír (1 tixadCL pa..r<t os traballloB1 se des
contará metade da gratiücação ; 

d) o mesmo desconto sotrcerá o cmprGgatlo que, por quacaquel' 
motivos justif1caveis u permissão do director geral, 50 l'etirar· 
meiu horo, antes do encel'L'ar-so o oxpediente i 

e) o cornpal'ee.irrwuto depois de cnc(:lnado o ponto, sem motivo 
jüdtífiotl..do, ou a scüüd:J, autos àe lindal'-se o e::..:';pedientG., sem 
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permissão do director gerai, importa. na perda total dos ven· 
cimentot;; 

f) o debconto por faltas interpoladas semi. relativo ~ómenLe 
aos dias em que se derem, mas, si forem 5Uccessivaf'!, se esten~ 
àcrã tambem aos dias qn0, não seEtdo do serviço, estiverem com· 
prehendiclos no pex·iodo das mesmas fi.tltas. 

Art. 36. Não soffrerá desconto algum o empregado que faltar: 
1 .0 Por se t~char eucarrrgado pelo '0.Jini5tro da Gucl'fa de 

qualquer trabalho ou commissão f0ra ela repartição; 
2, 0 Por motivo de serviço da Direcção o ordem do director 

geral; 
3. 0 Por estar exercendo algum cargo obl'igatorio o gratuito 

em virtude do prescripção de lei. 
Art. 37, Nas substituições o solJstituto percolJerá sempre o 

proprio ordenado e a gr<~tiGcação do substituido, ainda nos CDS'JS 

em que este deva recebei-a por acbar-se afastado da repar· 
tição em serviço gratuito o obrigatorio. 

Art. 38. O empregr;do que inteeinamente exercer log<H' vago, 
ou aquelle cujo propr·ietario não tiver direito a vencimento 
algum, receberá integralmente essJ vencimento em lugar do 
seu, que perderá. 

C\P!TULO Vll 

Al't. 30. A~ licença;.; com vencimentos só poderio set• conce
didas por motivo de molestii:l, ate seis mczes, com ordenado por 
inteiro; e, clahi em cleante, até um anno, com metade do orde· 
nado; em nenhum caso, poróm, sará abonadCL a gratificação ele 
oxorcicio. 

§ 1. 0 .\s lice11Çtl.S, pm· motivo que niio scj<1 de moles tia do om· 
rJregado, podem ser conceclillas ..com o desconto da quarta parte 
do ordenado, ate tres mezes; da metade, por ma.is de treb ató 
s0is ; as ti'cs quartas partes, por mais do seis até nove; e do 
todo o ordenado, dalli pOl' dcante. 

§ 2. 0 O temro das licenças :i'eformndas ou de novo con
cerlidas aos empregados, dentro llO um anno, contado rio dia em 
que houver terminado a primeira, seri junto ao das antece
dentes, para o fim de fazer-se nos orden.1dos .o desconto de que 
trata o paragrapho nntecedente. 

~\rt. "10. A licença, ainda '8111 ca.so de molest_ia, poderá SOl' 
concedida com o ordeumlo concspoJJClenLo ao tc~mpo ro:spectivo 
ou sem elle, a juizo tlo 1liiüv.tro da Guerra. 

Art. ·11. Wio terá lagar a concessão de liceuva ao em pregallo 
que ainda não houver entrado no eifectivo exercicio de seu 
cargo, ou que, concluindo qualquer commiss~'io fóm da rcp~u
tição, não se tenha apresentado para o serviço. 

Art. 42. Fica sem e-r-feito a licença em cujo go5o não entrar 
o empregado, no pr:.tzo de um mez 1 conUulo lla dab de sua 
publicaçfio. 
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CAPITULO VIII 

DAS APOSENTADORIAS 

Art. 43. A Direcção Geral do ContalJilidalle da Guerra fará 
a liquidação do tempo de serviço dos empregados civis do 
Ministerio ela Guerra, podendo os da mesmtt Direcção ser apQ· 
sentados, no caso de inhabilitação parn, desem.venhar suas fun
cções, por motivo tle invalidez provada em inspecção àe saude. 

Art. 44. Poderá s·craposentado, com o ordenado por inteiro, 
o empregado que conta1' 30 annog do serviço, ou que, tendo 
mais de 10 so inutilizar no cxercicio Junto tis fo1'çasem opera· 
ções; e depois dos 30 annos, com mais a vigc:'limtt _pa.rtc dag ra· 
tificaçfto em cada. anno excedente ate completai' 50; e com 
orden<tdo proporcional aos annos, o que tiver menos de 30 e 
mais de 10, conforme a legislação vigm~te. 

§ l. o Nenhum empregado tem' dil'eito á aposentadoria com 
menos de lO annos de serviço. 

§ 2. 0 As vantagens da aposentadoria. serão as do ultimo Iogar 
em que o empregado servir, comtanto quo no mesmo tonh<t dous 
annos do eil'ectivo exerci pio, excluido desse periodo todo o tempo 
de intori'upç-âo por motivo de licença ou faltas, ainda que em 
consequencia ele molestia; e, emquanto não completar, só o 
podera com as_ va,ntagens do lagar que houver anteriormente 
occupado. 

Art. 45. Serão contemplados como :::;erviços uteis para apoa 
sentadoPia e addicionados aos que ibrem prestados na Dirocção, 
os que o empregado houver desempenhado em qualquer tempo : 

1. o No exercicio de empregos ou cargos publicas de qualquer 
uatureza 1 por nomeação do Governo Federal e retribuídos pelo 
Thezouro Nacional ; 

;z. o No Exercito ou ArmaQa) como praça cte pret ou oilicialJ 
\3Í já não tlvo1· sido iucluido o respectivo tempo de l::lerviço 
em l'eforma militar com vencimentos; 

:-3.° Como addido, em virtude do supprcssfto de logare;;;, a 
qualqullr r•opartição publica 1€cleral. 

Pa1·agrapho rmico. Aos aetuaes Blllpregados da Dil'ccção Geral 
de Contabilidade da Guerra, que tiver•em servido em repartições 
administrativas provinciaes ou estadoaes, ou municipal da 
Capital Federal, será contado pura aposentadoria o tempo desse 
serviço, nos termos do art. 4° d<t lei n. _23,13, de 29 de janeiro 
de 1859, e 24 n. 2 do de n, 4153, de G de abril de !868. 

Art. 46. O tempo de serviç'ü pr•estado no Exercito e na Ar~ 
mada, na paz ou em campanha, ~erá contado de acconlo com 
a. Iekislação milit<?-r, concer'nente á reforma. 

Art. 47. Perderá" a apúsent::1doria o empl'egado que f'or conven" 
cido, em qualquer tempo, pol' sentença. pa:-;sada em julgado, de 
tc1', emquauto ,'Je achava no oxcrctciode SGucmprego) con1.mdliüu 
vs erlmas tle pe:Ha, submuu e. abu;o :le ccuü;;w~*· 
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Art. 48. O tempo de exerdcio junto às forças om operações 
e contado dobradamente para a b:.posontadoril.t dos empregados 
da Direcção Geral de Contabiliclade da GUeiTa. 

Art. 49. Na liquidação do tempo -de serviço para aposenta
doria observar-se- ha o disposto no decreto n. 117, de 4 de no
vembro Je 1892, e circular do Ministro da F;;"Lzcnda, n. 6, de 26 
de janeiro de 18U4. 

CAPITULO !X 

Dú l'KL\II'O E MODO DE .SERVIÇO E DAS PENAS DT:;CJPLINA.RES 

Art. 50. Os tr[lbalhos da rapartição começ:arão invariavel-
mente ás 10 horas da manhã e encerrar~se-hão ás 3 1 I 2 da 
t"rde. 

Paragrapho unico. Quando a urgencia do serviço o exigie, 
podera o director geral prorogar o tempo do expediente, ou 
mes-mo fazer trnba'lhar em diM feriados. 

Art. 51. Os empregados, com excepção do director geral, 
assignarão o livro do ponto durante a primeira meia hora que se 
seguir á marcada pa,ra o começd dos trabalhos, e rubrical~o
hão findo o expediente, ao retirarem-se. 

Art. 52. Os empregados teem direito a 15 dias de férias 
em cada anno, que gosarão conforme resolver o Uirector geral, 
que attenderà ás convGniencias d.o serviço • 

. -\I't~ 53. Os empregados incumbidos dos processos de recibos, 
contas, folhas, férias e prets, ou qu<~esquel' outros documentos 
ele c1espeza ou informaç6es 1 ficam rosponsaveis pelas r1uantias 
que de mais forem despendidas em consequencia de erros ou 
vicias que eommetterem no exame; podendo1 todavia, havei' 
depois, dos quo receberem do mais, a competente índemni
zação. 

Não se comprehendem nesta disposição os erros tencionaes 
por dólo ou malicia, sujeitos á penalidade criminal. 

Art. 54. Q_;; empregados que se desviarem do cumprimento 
de seus deveres ou que se mostrarem rlcsobcdientes tornal'-Se~ 
bão passiveis dus penas de simpLes advertencia, reproltensão e 
suspensão até 15 dias, e os que reincidirem e se tornarem 
incorrigiv0is ser5.o pnnirlos como o Governo melhoe julgar. 

§ 1.0 As tres primeiras penas serão impostas pelo director 
geral, podendo as ele advertencüt e re-prehensfi.o ser appli.cadas 
·pelos chefes de secção. 

§ 2. o A suspeusâo do empregado, por pt·isão, cumprimento 
de peua que impeça o exercício das funcções, pronuncia em 
crime de responsabilidade ou como medida. preventiva, só 
-poderá, ser determinada pelo Ministro da Guerra. 

Art. 55. O effeito da suspensão é a pBrda, de todos os 
vencimentos, excepto quando se tratar de pronuncia em crime 
de respom:a.billdade ou de medida preventiva., em que o em .. 
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pt'e_gado perde ri a gratificação, ficando no de pronuncia privado, 
além dessa,. de metade do ordenado, até se_r ·afinal condemnaclo 
ou abSolvido, restituindo-se, dada a absolvição, a outra metade. 

Art. 56. A suspensão do exercicio das funcções não estor
vará o acCesso que competir ao empregado pronunciado. 

CAPITULO X 

DAS CAIXAS l\liLlTARES 

Art. 57. Nas sédes dos districtos militares em -qu~ não 
houver repa.rUção de Fazenda federal, bem assim junto ás forças 
de observação e em operaçõe,:;, serão instltuidas caixas mili
tr.tres, com pessoal commissionado na seguinte conibrmidade: 

1 Chefe-pagador, major ; 
1 Official-escrivão, capitão; 
I Conferente-fiel, tenente; 
Os adjuntos necessario3, alferes; 
Ordenanças, praças. 
Paragrapho unico. Exercerão estas funcções os . empregados 

da Direcção Geral de Contabilidade da Guerr<1 .ou ·do 1-li
nisterio da, Fazenda, os addidos a outras repartições ted~raes 
pOr nomeáção do Ministro da Guerra, sob .. proposta do director 
geral, podendo ser os adjuntos alferes do Exercito de reco· 
nhecida. aptidão. · · 

Art. 58~ As caixcts militares ficarão immediatamente sub~ 
ordinadas ao commandante junto ao qual foreni instituida,s 
13 dependen~es da Dirccçâo Geral de Contabilidade da Guerra; 
e estão sujeitas ao cumprimento d::ts disposições applicaveis 
ao presente regulamento e instrucções que forem expedidas; 

Serão suppridas de fundos ·pelos credites distribuido$ ás re· 
partições de Fazenda nos Estados, á vista ele orçamento da 
despeza mensal e t.!.a, synopse da efl.'ectuada ; · 

Remetterão mensalmente á Direcção o resumo e balanço da 
receita e ·despeza, assim como o livro diario e as Jn_s vias 
dos documentos comprobatorios para serem presentes ao Tri ... 
bunal do Contas e á Direetoria de C.ontabilidatle do Thesouro Fe· 
dera!. 

Art. 59. Compete ás caixas militares nos diStrictos ó paga· 
menta das despezas do pessoal, de .accordo com as tabellas em 
vigor, com excepção das vantagens de reformados .e asylmlos e 
do material a cargo das repartições de Fazenda nos Estados. 

Art. 60. As caixas militares das forças de observação e em 
operações, em circumstancias especiaes, satisfarão, â _ vista de 
ordens expedidas pelos commanclantes daS mesrilas fOrças, as 
despezas de pessoal e material, competentemente leg~lizadas e 
serão suppeidas Lle fundos como for mais converüento,· de aCcordo 
·com o Ministro ela. Fazi3nda. 
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Art. 61. A disposiçã:o contida na primeira pal'to do ar L 57 
só será posta em vigor quando as forças do distrícto estivel'em 
concentradas nas respectivas sédes. 

Art. 62. O pessoal das caixas militares terá os vencimentos 
especificados na observação di1 tabella annexa e de que trata o 
art. 33, 

CAPITULO XI 

DISPOSIÇÕE0 GERAE8 

Al'L. 63. O pagamento dos vencimentos de todo o pessoal elo 
Ministerio da Guerra, existente na Capital Federal, de accorclo 
com as tabellas em vigor, quer da parte militar, inclu.'5ive 
soldo e quotas de reformados, quer ela civil, serit realizado pelo 
cofre da Direcção, e o de material, pelo Thesouro Federal. 

Paragrapho unico. Exceptua-se, quanto a matedal 1 o que, 
para evitar desorga.nisação dos serviços, for necessario pagar 
IJBla Dirccção, depois do observadas as disposições do art. 59 
da lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898. 

/krt. 64. Nenhuma despez<1 será realizada pela Dir·ecção, á 
conta das respectivas verbas e consignações orça.mentarias, sem 
credito distribuido pelo Thesouro Federal e registrado pelo Tri
bunaJ de Contas. 

Al't. 65. A Dü·ccç[o, na tomadtt de eontas, limitar·se~ha á 
apreciação dos 1hctos occonidos e o g-ráo de rcsponsabilid••de dos 
responsaveis aos quaes se l'e!'ét·em as contas, sem notificai-o.:: 
de qualquel' alcance encontrado no processo prepal'atorio; dan .. 
do-lhes, porem, conhecimento da remessa. do dito processo ao 
Presidente do Tdlmual de Contas, nos termos da parte final elo 
art. 208, do decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896. 

Art. GG. Nos relatarias da gestão dos funccionarios a cujo 
cargo estiverem valores e ell'eitos da Republica se deverá men· 
cionar, quanto aos inventarias, que são elementos primordiaes 
da tomada. de contas desses responsa v eis, o seguinte : 

1. o Si o inventario que representa o debito do responsavcl 
e primitivo, isto é, o que foi levantado no inicio de seu excr~ 
cicio, ou si, em consocrl.lençin. elo Ruccessivos :cecoblmontos ó o 
11ltimo a quo se procedêlt, _quer "_por snb!3titni~:flo on termint1..çfi.o 
rlo responso.btlidade, _quer ·por yoriücação de balanço annua.l. 

2.o Data ~4l,·'Cgte .f~rai:11 cOmeçados. e ultimados os inventarias 
de recel:dme_nto,' de·- entr.eg~-·-ou, ·nnnualmente, de verificação e 
passagem:de ·saldo. 

3.--0 Nomes o classificação dos ofliciaes e empregados quo 
assignaram esses trabalhos. 

Art. 67. As minutas de todos os officios, os avisós e portarias 
dos Ministros e as representações e pareceres das secções, regis~ 
trados em folhas de papel igual, serão 1.mcackrnado.::t1 por ordem 
c~~~·onologlcu.~ de f.;cis om Goit'> mozG~, 
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.Art. 6.8. E' expressamente prohibido aos empregados: rece
berem das pa1:tes requerimentos o OLÜt'oS quaesquer papeis, que 
tenham de ser processados pelM secções. 

Al't. 69. As petições de milit<u·es e empregados. civis, ou de 
op[Jrarios _e tt'abalhaclores, ela admioistmção da Guerra que não 
vierem á Dil'ecçã.o Geral de Contabilidade r1a Gu1~ertt pot• inter
media dos respecttvos chefes, deixarão de ser attendidas; e do 
mesmo modo as que, remettidas pelas autoridades nos Estados, 
rebtivas a vencimentos ou outeas despozas, nã.o vierem in .. 
struidas ou iaformaclas pelas I'espoctivas repr~,rtiçõos de Fazond.;;t 
ou caixas militares. 

Art. 70. Fica extinctn. a Contadoria Gorai dCL Guerra, que 
passa a donominar-so « Dil'ecção Gel'<-tl do Contabiliclado dD.J 
Guerra». 

Art. 71. Revogam-soa~ disposiçõe~ em contrario~ 

T~hcllrt Uos von.oiinoni;os ll08 on:lpreg.:tdos- lla. Di~ 
rcoção C~oral do.. co:ntabi!hlalle llo, Gl.<.O=!-~r~ 

ORDE:'\ADO GP •. \TlFIC.\ÇÃO TOTAT~ 

DirectOl' geral (cOronel). 8: OOOSOOO 4:000:)000 12:000$000 
Clwfe ele secçiio ( 1najor). G:000$000 3:0008000 fl:OOOSOOO 
ta oflicial (capitão) • ,1:000:'3000 2:000):JUO 6:000$000 
2o " (-~enente) • 3:200SOOO 1:600$000 4:800$000 
3o )) (alferes) • . 2:.100SUOO 1:2008000 3:6008000 
PL•atic(tn~c (1° sargento). 1:600-SOOO 8008000 2:400-)000 
P<lgador ( capHfto) . • • 4: OUO.-:WOO 2: 000;3000 6 :OOOSOOJ 

Para quebra;;. • • . • i: OOO.SOOO i: ooo,:;ooo 
FiGl ( L;enen~e). • . • • 2:600:)000 1:400.)1)00 ,1:000SOOU 
Pol't-eiro (sarg;ento~ajmbnte) 3: 200~000 1 :600~000 '1:800;:;?000 
Conti~.w ( forriol). • , • 1:300-~000 700-)000 2:000.)000 

Scrv~n-rre-( d~;~:-.:~0:_: __ ···---·····------ .. _____ _L ____ '_·:G0~-00 
Ob.sel.'VOXJÕC.S 

O pessoal d11s caixas milit.at•o;,, ele Lfll:O [.rat-a o :-u:L 57 do regula
mento, pet•der;), os vencinwnücJS· da ~abJllD. acima paPa 11et·ceher ns 
vant-agens de officiaes ell'ecti·vos Llo ~:;::et•cil.···, da accordo com as res~ 
pect.iva;; graduações llcs~,~ r0gulamento, indtlsive ajudas do custo, com~ 
petinclo aos chefes pagadrwes as .lo conunis.~0.o activa como chefe, e aos 
demais ftmccionarios as ele es:t:tdo~m:l.iot• de :L~ classe, accrescenclo, 
r1u<mdo em set•v\ço jun~o ás fol'çae; do observaçfí,o ou em operações de 
gucna, a terça lJat·~e do soldo e as fouag-ens para besta de bag:1g-em, 

Capt·tall•'cdet·oJ, G dej:1tleiro de HJOl.-~ J,. N. d1J Mr:dâJ'Os J.lfalfet·, 
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DECRETO N. 3.894 -DE g DE JANEIRO DE 100! 

Crea um curso de torpedos no Commando Geral dns Torp8deil'as 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil, 
usa.ndo dn, autorização conferida. pelo ad. [)o (a) ela lei n. 746, 
dc·20 de dezembro do 1900, resolvo croar no Comm<1U(lo' Geral 
das .Torpecloiras um curso de torpedos, qne será regido pelo 
rcgL:lamento quo a este acompanha, asslg-nado pelo i\Iinü_;tm ela 
.Marmha, fic::tndo revogado o decreto n. 9.077, de 7 ele dezembro 
elo 1883. 

Ca.pit:.1l Fe.clorn.l, 0 ele janoi.eo de 1901, 13° da Republica. 

M. Fr.nnAz DE C,\.:\IPO~ s,uT,'E8 • 

.Josô P-into da Lu::: o 

Regulamento a ~ue se refere o decreto n, il,~M desta data 
Art. 1. o No quartel do Commanclo Geral das Torpedciras fica 

cl'ea.do um curso ele torpedos, theorico e pratico, destinado a,o 
ensino da.<:: praçn.-; di.t Armacl<~. 

Art. 2. 0 O curso do torpeclos, qno i;tw(~ como director o com· 
numdn.nto g-oral das torpcdo:ir-as, dm'&l'<L 11m anno e sorcí 
regido po1· dons _pl·o!'cssoeos nomcad.o::t dentre os ofHcütes dn. 
.Armadu. 

§ 1. o Üm dos professOPcs ser<.t cncai·rogn.do do ensino cüt 
theoria e pratie-a, da eJoctrieidado, principJ.lnwnte da, doscripção 
e uso das pilha.s, n.ppn.relhos e machinas eh>.ctl'icas emprBg<tclas 
no manejo dos torpedos, _as~:;im como da }lyrotochnia militar, 
com especialidarlo os explo:-::ivos modeeJlOS, seu uso, proprio· 
cla(lcs e modo elo emprogél.l·o::<. 

§.?.o Ao segundo professor compoth'.:í. o ensino pratico o 
theorico das mitms, torpedos !lx:os, do reboque c antomovois, seu 
nso para a dofes<:t dos navios, costn.s ou portos, meios do con. 
scrvaL-os em clepositos, em tornt ou a bordo, c finalmente a 
tctctica em gcrctl dcts torpedcir~ts. 

A.rL 3. 0 A matricnln. no curso de torl)OÜos sor<:'t facultativa. 
para. os officiaos que doscja.rem rstnda.l-o, unm vez preenchida 
n. comliçã-J do embttrqno, con~tit.uindo 1.~ approvaçã.o nota. de 
merceimonto. 

Art. 4. 0 Emr1na.nto não houvm' um gabinete especictl, as oxpe· 
ricncias ncccssa.rias a.o en~ino se610 feita.s no gal)incte o .do. 
posito da oHicina de torpoclos, proccclendo reqn.isiçKo elo diL·0ctor 
do curso a.o lnspoctor do Ari:loua,l. 

Art. 5. 0 O enSiJ!O sort'~ o matspen;tlco-poss:ivol o o él:nno lodivo 
comcç~<1rC~ om 15 do j<111CÜ'o 9 t(;'t·l~lüuu·ü em 13 do novembJ:o. 



ACT(IS nO f'(JfJEfl. EX.ECllT!YO 7! 

Art. G.o Os examcs.scwã~) feibs .logü que se cncOPrarom as 
aulas, perante uma com missão compo::lkt do dircetot' do curso 
como presidente o de ires examinadores nomeados pelo Governo, 

At·t. 7. 0 O numero de pt·a.ç;ts mcttriculada.s nho pJdeni c:sccdet' 
de 40 e constituirú a g·uarniç:ã.o das torpmlcints. 

Art. 8." O programma de 8nsü1o Rm·;t conf'eccionaclo annnal
mcniio pelos pl'Ofessoecs e snbmet.ticlo ;.t <tppro-raçã.o do Govemo, 

Art. IJ.o O (lircctor o prJ.fessot·cs elo cm·so percelJcrKo, aLtSm 
dos respectivos vencimentos ele cmlJ<trque, uma gT<ttificC~.ção quo 
oppm'tunamcntc ser.:t Cl.l'lJitt·.:ulct e as praças m<.dricubclas vCn~ 
ccrão as vant<tgens c vencimentos de cmlmrqno em navio de 
gncna. 

Secretaria dct 1-Iarinha, 9 de janeiro do 1901. -Jose Pirtl-o 
da Lv:;, 

DECRETO N, 3.895 ··-DE ll Tm JANEIRO D:Ic: lüOl 

j\'[oclificao arb. 18 do regulamento approv::ulo pelo decreto n. 2.881, do 
18 de abril de 1898, para os institutos milit-ares de ensino 

O Presidente da R.ep'nlJlic<~, dos Estados Unidos do Bt•azil. 
attendcndo <t que nem sempre é possivcl aos a.lumnos do 
curso primaria do Collegio i\Iilital' terminar o dito curso em 
tres annos, como a prn,tica o tem domonster:l(lo, resolyo de
terminar que se permitta aos mesmos alumnos a. fn>:qucncia. 
por mais um anno, ficando nesta parte modlficado o art. 18 
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.881, elo 18 de 
alJri.l do 1898, para os imltitutos milit<Ll'CS de ensino. 

ca.pitn..l FedePal, 1 l de ja.noit·o do 1901, J3n da .RopnlJlicrto 

1-Io FJmRA?. DE CAMPOS SALLESo 

J. N. de Jl{edciros .~.llallet. 

DECRETO N. 3.896 -DE !2 DE JANEIRO DE 190! 

Abl'e ao :c\Hnister.io da Industl'iu, Viação e Oln•as Publicas os et•editos 
especiacs de 220.555 e 11.792 francos, para pagamenlo do saldo de 
contas at••azadns e iudemnisações devidos á Atlrninistrn.r;J.o do Te
lagt•rtpho Oriental. 

O Pre.sidente da Ropublica dos Estados Unidos d.o Brazil, 
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 751, 
de 29 de dezembro de 1900, decreta: 

Art. 1.° Ficam abertos ao Ministerio da Indmtrirt, Viação e 
Obras Publicas os seguintes croditos cspeciaes: 

De du:t:entos e vinte mil quinhentos e cincoenta. e cinco frn.ncos: 
(fr~. 2'2.0.5-:S.::í), papa, pa.grwwnto. do sal-lo devido á admiuistmção 
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do Telegrapho Orienbtl, proveniente do ajuste de contas atefL~ 
zadas desde abril de 189.2 a l de julho de ·1~97; 

De onze mil setecentos e noventa. e dou~ francos (fr•s. (ll . 70:"2), 
para a indemnização da construcção dLt linhc>~ telegraphict~. de 
Santa Victoria do Palnur ao Clm], no Rio Grande do Sul, de. 
vida â mesma. administração. 

Art. 2. 0 Pa.ra a execução desta. lei poJcl'á o Govei'tlO fttzer m1 
necessarias operações de credito. 

Art. 3. 0 Revogüm-se as disposições em contrario. 
Çapit::tl l:i'ederal, l'2 de J-tneiro de 1001 1 13u da Repul)lica.. 

l\I. FEl\RiZ DE C,UIPOS SALLES, 

Epitacio PessÍJa, 

~-\L~e ao j\linisterio ela Inc!nstl;i~t, Via.;:-fio e OLt•as PLtlJJicas o credito 
nx~ram•dinario de 100;000.~ paL·a occol't'Ol' ás despezas de ngasalho e 
.soccorNs eom 05 J•eti!'antes cearenses no~ K~tados da Uni:to. 

O Prcsülonto (Ll, lkllLtbHr:ct d_·y) E::;Lu,,Jo::, L'nillns c:u Dt'<.;.z-~1, 
nsa.ndo d<1 antorizaçlto conccrlidn IJC!o (loeroto logisldivo n. 707, 
de 2.2 do ontuhro do anno pl.'oxüno findo, deorctil.: 

Art_igo nnico. Flc<1 <tbOPtJ ao idini:~terl') lb Jnllnstrirt, Viação 
e Ob1·as Puhlieas o erudito oxtrttordin<trio do lOU:OOOS, afim ele 
ser ap}Jlicaclo ás dospoz;J,s ele aga;:;allw o soceonos coÚ1 os roti· 
l'i1lltcs cea.ronses nos Est<tdos da. União. 

Cn.pitttl Fodori1l, lB rlo jrtnoiro de 1901, 13° drt llü})UlJliea .. 

1\1. FJmTt.\.z nE G,I.:JIPOS SAT,LES, 

Epilacio Pes.<ôa. 

DBCfU~TO ~. :1.808- UE l.'~Dl~ .JAXEirro DE JUO.l 

Abre ao Ministorio ch Inclust.da, Via~·.ii:o e Obl.'as PlllJliC,'l.S o credito 
supplementat' dc·2.912:675$52;J ú vet'ha 1/é>. do ar L 21 da lei n. m;z., 
ele 23 de novembro rle i3ü0, p;u•a occot'l'Cl' ao p:c~·amonto elas taxas 
f!e e;;goto d"' Cupitfl.l I<'ür_l~ral no ex:el'cicio de 1\JOO, e c\ct OlÜI'O.S 

pro-viclencinc;, 

O Pl'CSÍilento (_llL H.e}mblie;:t, doJ E~trvlos T_;niQos do Drazll, 
n.sando da. aHtorizaçâ.o contida no docrei;o legislativo n. 749, Qe 
20 de dezembro do IDOO, dccl'eta,: 

Art. 1.° Fici1 abed;o ao 1\Iinbterlo da Indwstl'ia., Viação e 
Obras Publieas o crGdito Sll:p}Jlcmontar ele ,2.912:G75.S5.25 ct 
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Y0J:ha, li" d.o ctrt. 21 {b loi n. GS2, de ,'23 do nov0mlwo do 1800, 
p<1t':t occorL'ül' <1'J pa,gamento dr"s ti1Xi1S de osgnb d;_l, Capitttl 
Fodt'·l'<Ü, no exercido de 1000. 

Art. 2'.o Ficam 88IU off0ito <k:: consignações de 7,1:250,) o 
107:250.$ da mesma verlJn, rla cit<1d<1 lol, do::;tinaclas aos forneci
mentos do apparelhos de la, vagem o vontilü,doros. 

A1·t.- 3. 0 Revogam-se as disposições em contr11rio. 
Crtpit·ü Forlcra,.l, l-2 elo jrwoiro elo 1901, 13° (h RopnNica, 

Appt•ova a h•il.n~fet•cncla do contl'acto de arPendamen-to dv, Estt·idil, 
de Ferro do S. Francigco 6, S~Ociedacle conslitnida r;oh a l-'$.zD:o soeiai 

=-- A1•gollo 1 Aragão & Comp. 

O Prosidonto d11 Republica dos Estaclos Unidos do Braúl, 
attondondo ao que roquorcu, por intermedio do rospoctiYo 
ongonhmro :fisc:tl, o engenhoiJ.'o 1-liguol de Toive e Argollo, 
ttl'i'OIHbtario da. _Estmcl<t de Forro doS. Francisco, no Estttdo 
dü, Btthia., o ;'~ vista. elo que estabelece a cln,usnli1 XX\·ri do 
cmrtrn.cto elo :26 elo jttnoü·o elo 1000, decreta. : 

A~·t. 1.° Fica. approva.da a tra.nsferoncia. do contl'J.cto de 
i1l'i'ondamcnto d<t _Estra,da do FOl'ro do S. Francisco, nos termos 
dv, cla.usula. cita.da, combinttda com a XXIV do dito conteacto, 
:t. sociedade pcU'rt. tttl fim constituida .'10b <1 rttzão socia.l de 
Arg-ollo, Amgiio & Comp., composta. elo alludido arrenrJatario, 
dos engenheiros Fi'<tncisco ~Ianool das Chagas Doria, Alipio 
Vi;:mn<1 o do Dr. Francisco Pil'es de C<:t1'V<1lho o ·Ar&gão. 

Art. 2. 0 A referida. socicdacle fica integralmente subrogada 
em todos os onus c garantias do contcacto de 26 do janeiro do 
1000, celebrado om confol'lnübdo do_ decreto n. 5565, ele 23 do 
,ja,noiro d<1quello anno. 

Ca.pit<1l Federal, 12 do janeiro do 1001, I3°·da. Ropu1Jlica. 

M. FERRAZ DE CA:J\fPOS SALLES. 

Epilacio Pessôtt. 
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DECRETO N. 3.900 ~DE 12 DE JAr\EIRO DE 1901 

Concede á «The Maehine Coltons, LimHed», sociedade anonyml\ com 
séde em Glasgov,r, na Escosllia, autorizaç[o para funccionar n.:t 
Repul)lica. 

O PrBsidontc cl<:t. IlopNl>lk<t dos E:::;ta.rlos Unidos do Drazil, 
<J,ttendendo ao qno roquoPou a The ilfachine Cottons, Lú,ntcd'l 
devidamente ruprcsentaüa, decreta, : 

Artigo 1.mieo. R' concedida à T!w Machúw Co/tons, Limifccl, 
socieclacle anonvma com sêdc em Glasgow, na Escossüt, an
Lorizaç'Ko p<tt'a" funccimmr nct RepnbliCct, com os tt.;tatHto.-: 
que aprc:mntou, c sob as clt:msnlas, qtw com este baixam as
signadas pelo ?1-Iinistt·o interino da Industrüt, Vüu;ão e 
Obeas PnlJlicas, fica,ndo olJrigada ao cumpl'i.mento das for
malidades exigidas pela logi~lação em YigOI', 

Ca.pita.l ForJetôi.l, L2 do janeiro de 1001, 13° rl<t Rcpnblica. 

1!, FERRAZ DE C.BIPOS S.U.LES~ 

Epitacio Pessôa, 

Clausulas a que se refere o uecreto n, ~~~~~ oesta oata 

A The 1liachine Cottons, Limücd t! obrigada a ter um rcpre~ 
sontante no B1·azil- com pJcnos o i li imitados poderes para tt·aLal' 
e ücfinitiyamente rosolvcl' as questões que se suscitarem, qnol' 
com o Governo, quer com particul11rcs, podendo SOl' doman
ü:tdo o rccelJcr citaçà.o inicial pela comJ_Janhia •. 

][ 

Tml-os os a.ctos que praticar no Beazil flcarilo sujeitos unica· 
monto às ro~pcctiv11s leis o rogul<Lmentos o ú jul'isdicção de 
seus tribnnaos judiciarlos ou aclmini:-:;trativos, som r1nc _em 
tcrnpó algum p·o.ssa a. rcfOl'ida companhia. rcelamae CilW.lfJILOl' 
oxcepç.-ão fttnflada em seu:-;; estatuto.-:. 

III 

Fien. dependente de autorização do Governo Federal qnalqncP 
alteeaç:ão quo a corn1Janlda tCJllJ<t tlc i'a'l.Ol' nos l'OSpeetivos 
estatutos. Sr,r-lhc .. Jia en.ssatht a ant.Ol'i?.atã.o para funcclonae uo 
Drazil si inf1·ingü· ostc1 clausulc1. 



I.CTOS DO T'ODER RXECUTTYO 15 

IV 

A infracç-ão do cpwJqnor dDo'i clausnlas, para a (1nal nã.o es· 
teja, commin<t.rl.a pen<L -. e.;;pe.cial, S8l'<i.. pnnida .. con:_ a n~ulta de 
um conto de r61s (1:0000) a Clllc:J contos dG rel:::l (:J:OOO,)), e no 
caso do roincidcnCüt pr:ht r<t~saç"iio d<t autol'i.zaçã.o concmlicla 
Dnlo decreto, em Yil'ttlcle do fllutll•ctix<tm as JH'esontes clansnlas. 

C<tpitn.l. Feclol'<tl, 1.'2 de j<-tneiJ~o do lDOl.- Epffacio -Pass{h1.-
VisLo- J. C. Yaldckwo. 

Etr alHüxo ilS:sio·naclo, .Joaquim .Jeronymo Fcrnande:s da Cunha 
Pilho, tl'arluctor Public:J d:.t:::: lingua.~ allemã., fra.nceza, ingleza 
o Iwspanhola, com oscrlptorio i:L l'Lla Primeü·o de 1-Iar·ço n. 41, 
solJl'ado, certifico pela. prs:::ente que me fOi {Lpresentado um 
doeumont.o cscl'ipto na lingua ingloza, aJ1m dn o tl'<tilnz:ie p<tra 
o port.ugn0Z 1 o qnal (\ rlo teoe sognintn 

TIL-\DlJC('Ãü 

1-Iomol'andum e osL{Ltutos da socletlade da ).Vachine Collons 
Limded, incorporada aos IG ele noYcmbro do 1900. (Du:phcata.) 

Em papel que· t1·azia estampado nlll sello do Y.'l,lor de um 
s1Jilling c colladas cinco estampllhélS do yalor collectlvo do 
doze shillings e seis dinheiros sterlinos do Thesouro de Edim· 
burgo, na Escossia, todos coma. data ele vinte e um de novem· 
hro de mil e novecentos, relativas ao l'aglstro das sociedades 
commerciaos (companhias), sondo inntilizacla.s devidamente 
pelos carimbos ülonticos P- ignaos, onde se lia a data rüferida .. 

LETS RET"\'l'l\ .\S .Í..S COUP..·\:\TTL-\.S - CO~IPA:'\TliAS por,. ACÇÕJc:S DE 
RES'PONSABfT,IDAD l~ J,li:\IITADA 

Jliemoranclum da Sociedade da Jliachine Cottons Lún[led 

I. O nome da companhia ê 1llachinc Cotlons Limitecl. 
II. O oscriptorio registra-do da séde da eompanhia sorà na 

F.scossia. 
III. Os fins para que foi a companhiUr estabelecida são: 

a) Fazer e exercer o commcrcio do agentes nego· 
ciantes de commissã.o para falJricantes, commerciantes o 
negocin.ntes por grosso, produzindo, vendendo on nego· 
ciando em mercadorias de qualquer espeeic, proprias 
pa.r<:L exportação e consumo nos Estados Unidos do BL'azil. 

ô) Com1Jinar com o aUudido negocio do agencia, on 
0stabclecer e exercer em separn.clo o commcrcio d.c ne
gociantes das referidas mercadori<:LS no Reino Unido da 
Grã.-Bretaillta e Irlrmda,ou nos Estados U nldos do Dea.zil, ou 
om qualqüoe dcl_lcs, c, em p<:Lrticula.r, sem prejnizo da refc· 
l'ida generalidade esb.lJoleC"E~P c cxt~.rccr ·no lteino Cnido e 
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üos citados Estados Uniclos do Braúl. o negocio de vende 
I~nhas do toda a qnalübd::;, quer üütas de algml?i,o, 
lmlw, secb. ou de on~ros quacsquer ma.tcriacs ou fl~ 
ln·a~, bem como qnaos~lliOl' ap_parelhos, a.pplicaçõos, rna~ 
termos e acccssol'ios concernentes ;_í, lin!la ou como tal 
ustt!los, c1ne no entender !la, rlieect:Jria pJssctm sor 
couvcmi.ento ou vantajosamotlto vondicla.~ pola coma 
panhta c comprar, vender, commcechr e nogoci<11' em 
todos o quaesquor dos artigos mc.nctonados, assim como 
exercer qualqum' negocio que .:t dircctorh parecer 
carpa;,-: de, wr foll';o rolatiYtuncnte a .. o que 11ca d'ito, ou 
(ltte pelos ca.lcutos ,so Yejtt tra.zm· pt•oyoi.l;o o i:i8l'YÍl' 
ctO;:j havere.') o di1'cttos do f1lt<LÜ[Il0l' Ol'dem d<:t companhia. 

c) Comprar, il1'L'endar, p1'0\'01'-sc, ou do ou~ro modo 
adqulril' qua.esquer bens do rcüz, molJiliarlos, herodi
tarios (successorios) ou b;;ns moveis no Reino Unido, 
ou nos referidos Estad:Js do Brctúl, ou interessar-se 
em quaosqnor desse.':! lJ3ns, qner cxolu::üYmnento para ct 
companhia, t1nor jurltamento cmn qnaeS(lllCl' cmnp;:tnllias, 
n.ssociaçõos, soclod.ado ou possoa quo se sn_pponham ne~ 
cessD,rla.s ou oonveniontes (utols) pm•v.. os fins d<:t compa~ 
nhia; o ad(1Uiril•, olJtcr o cxplomr qti<tlqaer 1_Jl'ivilegio 
de invenção (patente) ou outro direito ou privilegio. 

d) Emprestou' diuhe_iro ct qnalflUBI' cmnpanhüt, socie~ 
· da.clc, assocütçfi.o, ou psssmts ·o em lJarticuhu· ü clieutella. 
da. companhia, sob g;:~r<tntia. d;_t stw. respectiva emp1'oza, 
lJcns, lmmoveis, activo o oifoit·Js, ou qualquer parte 
dolles, ou som gar;_tntla, o, em geral, nas conchçõo.-: quo 
a companhin. entender eJnYoniontes. 

e) Garantir o p<tga.monb do quaosqnor (tuantict,'j de 
ütnholro, ou a exccm_;,ão de r1lHWSquor contraet:Js, respon~ 
sabilüladoz, obl'igaçôes ou compromissos do qualc1uer 
companhia, firma social ou pessoa com ou a. outra qual
quor' companhia, fiema socütl ou possxt. e tornar·se 
l'osponsavol ou obl'igar··SO por dinheiro o tom11r olJ!'iga~ 
çõos de toda a espocio o qurLlülaclo sob as condiç()os (1UO 
de tempos a tempos forem poln. c:nnpanlüa consideradas 
como de vant~tgom au.s ~~cus intm·ossos. 

t) Con::legnir o rogi.stro ou outm roconhocimcnt.o logal 
dn. companhia nos Est<Ldos Unidos do Dr<Lzii. 

g) Emprestar o Ievanti1l' dinheiro pD.l'<J. promover o 
negocio cb compo,nhia o concotlor dcbcntures on outras 
obrigações pelo dinlwim lJOr c:':t::>O modo emprestado. 

h) Pn.ga1·, ctcccibr o onLlo3sar .notas _prom.issorias, 
letms de cami.Jio o outros instrumentJs negocütvois. 

i) Pa,gar qualquer pl'Oprie(lêtLle, ha.vcr on direitos adqui~ 
ridos pela companhia, quer u. dinheiro do contado, quer 
po1' :prestctções ou 1101' outro modo, ou em acçõos com 
ou som direito ele preforoncüt ou deferidas I'olativa~ 
monte ao dividendo 011 rocmlJolso do capital, ou do outro 
mo\lo, ou por q uacsqucr ga.ri1ntüts quo tom w companhia 
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J;wulthtclc tle omittü', ou em parte do -um rnodo o part,o 
de outro e, em geral, sob as condições quo a directorü~ 
approvar. 

j) :E1rLr<:tr em sociedade ou om qualctnor ajusto de co1ntt'a 
ticipaç:ão ou despezas communs, ou qu;üc1uor tl·ato do (li~ 
visiLo de lucros, união do interesses, ou cooporaçi~o com 
qualquer sociedade, pessoa ou companhia quo commm·~ 
cio ou que se proponha a commcrciar no Reino Unido 
ou nos alludidos EBtados Unidos do 13ra.zil, com os objectos 
desta companhia ou com qualquer negocio slmila.r, se
gundo juizo ela diroctot•ia, p;ua promover os tntores
Scs desta companhia o adqniril· c possilil' acçõcs, sorti
mento ou gar<1ntias de qn;Ll(plm' compa.nhia. 

k) Vender, qnm· em ha.sta puhlic<1, quer em vonrla. par~ 
ticular, pCl'mntn,, aluguel ou <tl'l'Dndamcnto, füro, divisão 
do lucros, on do outro m.odo; conceder licenqas, servidões 
e outros direitos rc:-:;pectivos e de outra qnalqucr nu~~ 
nelr;_t gyr<tnrlo com ou dispor rl<1 cmproza. o todos ou 
d_c qualquer dos lxms immovrds, succossol'los, molJiliarlos 
ou movcis-n.cLua.os da companlüa. 

l) Fundir .. so com outra companhia q_mtlrLUOP, cujos fins 
sã.o ou comprclwndcm olJject"ivo similên· a:J.') dest;_t com
panhia, queJ? por venda ou tl'occt dc.t empreza, sujeita ás 
rospm1sctlJllidades rlestv, ou de outl'a companhht qualquer 
com ou som llr1ulda(J:o, ou pela venda o :permuta. d~ 
torlas as <.~cções, sortimentos ou ganmti<1s dcskt ou du 
outr<L comp;_mltüL f1t1<1lrtuce, como acim<_t De declé~l'a) ou 
J)Ol' soclodctcle ou l)Ql' "tl'ét~o da. mcsnut n<Lturuza de socic~ 
da(le, ou de outl'<:L ru;_meirct qua!_(JUDl', 

m) Dist1·lbLtÜ' pelos soc.Los, em espocle, quc:I,GSCJ.UGI' ha~ 
YCl'es cl<1 companhia, qnor por ·via do dividendos, quer pela. 
re~tituição elo capital; mas, de m::tneir<t quo dlskibuição 
a-lguma que importo em rcdncçã.o do capiti1l, so 1'<1,ça, 
,scüvo com a s<.tncçJ:o (havendo-a) v.ctualmonte m·cscrh1La, 
po1' lc:i. -

n) Fazer todos ou f!l.W..csquor dos actm:1 supracHados no 
Iteino Unido ou nos Estados Unidos do Braz:il, c quer em 
nome dct companhia, ou do qualquer companhüt, firmll.. 
socütl on pnssotL como rp,_p.rnsontn.nto d<t companltüt, 

o) Far:cw, em g-m'<~-1, todas as dnmn.i.':l C011S(L'i, qnrr 
acc.-~ssona:\ Cf!HT d1rectmnt~nto conrlnermtr'.S aml fins 
snpra. .inclicn.dos de qu<1lqucr rlellas. 

IV. A responsa.bllltlaclo elos sodas ê limitada. 
V. O caplta.l nominal da companhii1 é de tres mil 

lilJras esterlinas (~ :3.000), divididas em treseutas (300) 
acções de dez lib1'as ('S lO) cadct uma, 8endo cento e 
cincoenta (150) acções privilegiadcts c cento e cincoenta 
(150) acções communs com certos direitos respectivos 
como se acham definidos nos estatutos da ar:::socü10ão v,qui 
com este rogü)1;nvlos. · -

QualqueJ.' üçw ncçõu;) yu:r.' Olll~lLmilt\.i ~liud~ 1úo enüt~ 
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tid<:t~ c qtmosrJlHH' .novas acç·õo.s qLte a ·Lvtlu o tempo 
i'm'Jlll Cl'J<Mlas, porlorân de tempos a tampos se.t· omH
tida.s com qnaltlltCl' g;-trantia ou tlnalquer clieuitu do pro
i'Jrcncüt, c1nor com 1\Ü<:tçfto n,o dlvülemlo, quer ao rc
cmbol:->o do capital ou a ambos, ou outro ·qualquet· 
}H'iviloglo osp3:~ictl ou va.nta.gom solJl'C quaesrgwr acr;õus 
proYi<tmmlte cnüttüln,~. ou enti'f,o para sst•cm enüttidcts, 
ou sujBiüts <1 outr~ts quaosqucr condlçõo~ ou pre.'icripçõcs 
e com quC~,l(LUCl' dü·cito ospecial ou som direito <Llgum do 
YOLat•, o em gJr;_Ll, ~;ogumlo as comliçõcs ou nos termos 
quo <t tmlo tempo po.;;;.sa ~t companhia rot• dolihot·açZLo 
osrJCcial dotcrmitmr; mas, do manoü·a que os direitos 
ou privllogios quo portuncom aos possuülor<::s das taes 
acçõo.-; pl'iYilegüt<l<1s com <1 pruforoncia ou outras <tcções 
qua.o·::nuer cnüttida,s com rliecit:J á ]H'Oforonci<t não sorii:o 
hypothecadas (<tffcctcts), <tltornadas, macliticcHi<tS ou 
transfol·ül<ts (nogociadils) excepto com apraslmento, sG
gunclo a sn,ncção dos referidos cstatLttos da. associação. 

Nós, n.s diYersas pessoas, cujos nomes e enderOi;:OS aqui 
<1doante se acham snb:::;cl'iptJs, desejamos e temos intcn{tã.o do 
continu<tt'mos em compa.nhia em virtude deste Memorandwn 
de as,:;oei<tç[o c tod.os respectivamente accorU.tuuo.s ta mar o 
nmuei'O do acções do capital cb companhi<L, lançado do lado 
opposto aos nossos respectivos nomes. 

Nomes endereços e qualilbdas dos 
snbwt·iptores 

Cltas . .OMoncy; \Vlünk.no\VO, ~Icik-

I 
Numct·os de ac~~Ocs ~omaàos 

por snbsceipt.or ain.:;uilH' 

lodggR, Pcüsley, gmtl'!la-livros ... Cinr~o acçõcs priv.Hegiadas . 
. T. c;. IIntclLcson; Faleidc-Cotta.ge, 

Ptüslcy, pt'Olll'ida.rlo (t•ut·al), ca-
pitalista., gcntlem<Ln .... · ......... -. Cinco acÇ"i':ics pri \·itogla.d<Ls, 

:M. Noilson; Bl'isbanc Strcot, n. 42, 
Groenock, stcnogra,pllo ........... Cinco acc,~õos privileg'i<trhts. 

D. Kcvan; Thültle-Tol'l'aco n. 1:3, 
Paislcy, gun,l'daAivros ........... Um::t n.c('ilo pPivllcgia(lít. 

RolriJ. Jardino; Br.ochmant, Eltlot·s
lio, RonÜ'C\Ycllirc, pt•opriotal'io 
(eural), c:tpitllist<t .............. UmtL acçü.o pPivllogl:tda .. 

G. Ylov; 17, Nelson-Stt·oct, \Vost 
Graollock, ca.ixoü·o ..... , ........ Uma acção pr.lvilegütda,. 

A. \V. Il·eland,Rookend, Bridge o f 
\Veir, Renfrenshire, caixeiro ..... Uma acção privilegiada. 

D::ttado aos dozescis dia..s do moz rlc novcmbl'O do mmo do 
mil c novcccJltos (10 (lo novembro do 1000). 
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Tostnmunlt<:k:: dcts as.;,;ignatut·as SUlJL'tt: 

And. Hy.:üop, de \Vc.'3t~Gcot·ge Strvet, n. lG9.--Glasgo\Y.
Escroventé judicütl. 

Cópia Jlol.-CortificaLlo por (assignado): 
lt. R. 1[a.c Grogor. Pelo rogistraüoe da.::: compa.nlüa.-:: ano

nymas. E(lim1Jut•go, vinte c um Llo novcmlJ1·o do mil c nove
conto~ (21 de novembro de 1000). 

Nas primeira c segunda, follta'l do J.lfmno1·andwn original ~c 
vi.a. o scllo ofllcial do rogistra,dor das companlli<t.s n.nonyma,s 
1101' ac~:õcs, d<1 Escossia ..• 

:Nada mais continlut. o.)se primeiro documento supt•a qne 
literal c fielmente verti do pl'OprLo Ol'iginal e.scl'ipto em in~ 
gloz. Em m do quo passei o pr;;scntc, rgw as.signo, appondo
lhe~o scllo do meu o!Iicio aos 15 do dezembro de mil o nove
contos. Rio do Jancü·o, 15 (lo dczombl'O do 1900.- Joaqu·im 
Fe1Te-i1'a Fernandes da Cunha Fülio, tratluct!Jr publico. 

Em papel quo trazia c.::tampado um sello do valor de um 
shil1ing, do Reino Unido da Gl'ã-Bretanha e Irlanda. 

Leis relativas ás com~annias - Com~annia ~or acções o e 
res~onsabilioaoe limi\aoa 

l:::i::§tatuto.s da .~S!iiocia"t~ào da « r:Aiachine 
Cotton8 Lln'lited )> 

TABELLA A 

l 
As regt•as ela, tahalla ~1,. 11~1, p1·ilnoir<t lida ela lei de cornp;_~

JJhia.s do anno do mil oi.trJcontos c sc:3'3cnta c dous (1862) não 
se applicmn f~ companhia, 

CA PJTAT, 

2 
Os possniclol'OS de fi.C(:êíos pl'iyilcgitt.drt.c: üc pl'Ofnl'Oncirt serão 

hti.Lilita,dos a roccbot· dos IUel'OS da comp<bnlüi1 destin<tdos a. 
esse fim um divülentlo prcf'crcneial ::t.ccumulativo <:h razão üo 
cinco por cento (5 (:o) ao anno so lJl'u ct impot'ÜLHcin. aetualmcnte
paga, sobre as acções do preforcncla, püi' clles respectivamente 
possuid.:~s. 

3 
Os l'Jmanescentes hwt•o.:; excedentes depois de pago o divi

dendo preforoneial, scrã.o dostinad@ pal'Ct O lW,gamonto do 
dividendo das acçõos c:)mlllnn::;. 
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~ls rel'el'idas acç~õos priYilogülas t.ambcm lt<.llúlttc~rào o.<l!- po.s· 
su.idores a nm dilmito prcferoucial a. ser paga a impol'tancüL 
das mc.')lllas ao pa.r na eventmüillado de Uqnitia{_;ào. 

5 

As acções ficarão so1J a, fiscalização cl<:t Diroctol'l<.t qLm pódc 
conceder ou dispor das mosmatJ em fa.vor de coi·tas pos::::oas, 
segundo termo.:; ou condições e quer <.w par, ClUOr a premio, si 
não de outro modo qu[l.lçtncr c no tempo quo a rliroctoi'ia de~ 
terminar. 

G 

Tuda.s as accUe.s da companlüa. sel'J.o pa.gas intogralmon Lo por 
prcsti1çõe:.J parciaos. 

7 

A dit'cctorÜL 1úo ompregar;i o.'l útntlos da. comp:1nllict ou qtlt.d~ 
quo1' parto do:-:; mesmos na cmTtpr<t ou omprosl:imo.s soheo a 
cauç?to ou garantia dt1.'3 acç:Ues da comp::mlria. 

CACTP..T.:\S 

8 

To1lo o tjOC.io tercl llirc.i"i".o a uma cauk .. ht cm·lmktd<t c.JJll o 
sullo sodal (la com}Jémhil.t, uspecificcmilo ét~ acçõu.-: pot• cllc pos~ 
suidas o a quantla, pelcw lllCSillaS pi1gv .. s. 

9 

Si qnahtt18l' ca.utola ficfl.r estmg<:vL:l, ou deHtruüla, ou ]JGl'· 
dcrc·SG, l'orlce{~ sel' a nw:">m<.L rnnovada., cxhibinrlo-se pl'ora su .. 
ti:sf<.tcLorht (t dircelori<L de (_l!IC aqucl!tt 1kou e.-:;tt·agmht, dm:i· 
·~nlid<t, ou que so -pl:'.rdctt, c po1' moio du ccd.;t .inclemnizctçtlo 
ou ,':lob as condiç·õcs (j_UC Lt d iroe~orin, nosl)e caso unicntlul' impor 
c exigir. 

10 

As co,utch.'l n'gL·,tJ'n.d<l8 m11 nome do dnns on maú1 posson.s 
r:HWlio OJÜl'ognr.-;:; ú J..lO:-;So<t qne Jlgm·c om lil'lmniro .logn,r no l'O· 
gistro. 

As ac<;"ões da 
cessão; nv.. .fórm:J.. 

ll 

COlH.L;rtnllin, podcJ·ito 
conunum do uso, 

Hf:i' 

Todo o instrumento de trcmsfereücia. sor~L deixado no os~ 
crlptJl'ÍIJ ÜD, COllllJ<.Inl!ht; ci.Jm D, "Ctntlela t:ul'i'e,syomlu.ut8 D. e<~L"t 
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n.cção que tenha rlo ser por ossC meio tmnsforida e a tl·ansfe
rencm o a. cant.el<t fical'ão sob a. guarda (Üt directoria.. Nova 
c<tutola sm·á Ontregno ao ce:;,JSionario llellOis do consumm<tda e 
registrada a transfo_roncia ;t requisição sua. para i:::so. Por e 
de càda transfcrencl<t se cobrat'ft. um<t taxa quo não cxceder<:L 
de dons slrillings o sois dinheiros c~tcrlinos. 

13 

o registro da transferonci<t constituir;t. prova convlncent.e ela, 
approvél.Ç·ão dCL tra.nsferencüt por p::~,rte da dü•octoria.. 

TRANS1[JSSÃO DE ACÇÕF.S 

. No caso de Iallccimento do um sacio, os sobl'twivento:~ ou 
sobrevivente, cgwnclo o fallocido tiver sido co-pt·opl'iotariu, e 
os cxocntorcs o adlninistratlol'Gg te.~tament<tr1os do defnnto. 
tendo sido ellc o só possuülor, serão as nnicas possorts roco
nhec:icbs pela compa.nllia f1118 tenham qnn.lc1Uet' di roi to tis arqões 
daquello, ma:::l, nada aqui canUdo isontar(t os bons (lo nm co
proprictario ütllido, de qun,Iqucr l'Csponsalrilidacle rclati'>r<1.
montc a. qna.lqnor acção possuida p:;r ollo de sociedade eom 
out1·o. 

!5 

Qualqum~ pessoa que venha ter direito solJrc nmn. acção 
em conseqnoncü~ do falteeimonto OH fn.llenr:iCL de qttalrlHOl' 
sacio, poderá sei· registrada como soeio, pr,Jduziudo no caso de 
obito attcstação ou contlrmaçã.cqml' p<Lrto de um tr~bunal com
petente a seu 1'<1.vor c no caso do ·f'<tllonciit por competente sr:>.n
tenç<1. do +,,-UJUnal competente, invest-indo-o nct rnas~a fallüla. 

ASSE)IBLEAS e-ERAES 

16 

A _lH'Ü11oira assemllléa g-eral da comyanllia. sm·ci realizada no 
tempo (nào sondo mais do (111atm mozcs apri:'l <1 data do rc~ 
g1stto) o logar que forem do.':dgnados pch1. dü·octol'ia, 

17 

Uma assombl(>;.~ gm·al fi:;a rualizm·-so-lla call<t anno uma 
vez, no tempo o log<.1.l' Olllpl'<vzttd9 pol<t dü·cdol·la. 

18 

As supramcncionallas a~.':lombleas gmacs anmw.s i30I'âo clw.
madas assemhü'<Ls gcraos ordinal'ias; todas as demn,i~ ronnilíe~ 
ela. ~oútyanhÜL scrüo cb{l,l11il,(l::ts as.-,;cm1jl(•as gMa,o,'J oxtl·aonli
B:J-l'Hts. 

PodtJt' Executho 1901 
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A tliPectol'iCL poLlm'<t, qn:tnüu :t'Him lito p:U'<JüGl' e~mvp,nicnt,e, 
e ãiúm {t ri;(1tüsi<;;io po1· o~nl'lpt:), :t::úgn;.r,Ja, lKll' soc~io::> _qne ao 
to elo pJ~SuCLmlúO mon:J3 cl<t YlgoJi.ma pal'to d:Ls (l,G(;ÕB3 pri vilt-J
gin,rlCl.s o eommnns, tcnnbom rH':iCH, coavocrtr umn, <1-s~emlJW.n. 
gora,l extt•rt.ol'di.naria .. 

20 

Em r1u<1lqnor dos.~<1':l rJqnisir)Jo.-3 dcvcrTLo s:w cspec.ificarlo.s o 
ol1jecto on fim lla propo.~ta, rlct a:':tsemlJléa, convo~ad<1 c o::;so rc· 
qncri.mcnto ficará clcp:J.:ütacl1) nD o_;;criptot'io ll<t compttnhin.. 

Nenhum r,~qnorimonto vigm•,·t.r{L l!Ol' mCLis do rLms mozos 
cont:-~.dos ela rla ta. em quo f.Jl oH o doix<tdo- no oscriptori.o. 

21 

A' rocepr,'i'io (no aeto do rocelJünonto) dcs~m rcr1uedmento, 
a d'irec~ori<t convoeCLrá uma. as::-:mnlJléa gemi da companhia. 
Si não convocarem a, mcHma. donüo de vinte o um dias con
tados da data da, recgtisi1;ào, qmtnllo cloixcMlo no cscr_lpt_orio, os 
roqucrontes on outros cp.racsr1uer socios que po~snam jgual 
qua.nLicladc de aC'ç'õos, lYJrlorào ollos por si mo:jlllOH convoc;u· 
uma a.sscmlJlé<t d;:~ colllp<tnhitt e t<.tmbom rltW.lquor rcnniJ.o 
snbscqucntc q_ue se po:'!sa. I'C'-qnoror anm tlc eoniu'm<tr como 
rlolibera.<::lfo tonvula c~m tal assomlJ!(~a. 

llmÜL'O de ~cl;c rlias (1a.r-:-5c-lm :vvi:-;o <1o:-:: :-:;ocios <L l'CSlJCÜ~J elo 
tod;:~ Cl rt.sscmlJl(\a gorcd, qHor OJ.'Ilill<1ri;t,, r1uor oxtra.orcliJ)at'Üt, o 
tul <L viso deve cspeciiLl:at' to~lo o negocio c.~pccial que dover{L 
ser nellas tt'<1t;_ulo. Esso ctviso SOL'<~ f(;Lto pr.lo scerot<1rio ou pol' 
outros empregados d<t comprmhia, on J:lOP LJUalquor pes~oa 
diiTerentc, devülamrmto nome:tdv, rnl'n, i.ssJ 1mL1, rli.L'odorüt ou 
}lel<t comprtn!lict. 

O cxpcdionLo ordinal'io dct a::t:--:omblL\;t gci'U.l <tcim<1 consis· 
ti e;~ em rccchcr o oxttnünar tt conL<t do lucros o perdas e o in
ventario on lJctlanço tltt cornp[t,nhüt, os rola-tortos dos él,Ü'ectorcs 
c ccn ~<Ldorc.s em Sllb.stitul<:fto dos que so rotll'<ll11 por alternação, 
fix<tl' o Ol'clonad.o elos dil'0!3t-Jres c c~ont<tdores, resolver a. rccom
mondaçã.o da. rllrcctur.l<t o r1uc diz respeito a dividendos o o 
desUno ou l.tpplicaciio cl1J.'l ltccros l.tllllUCl,OS. Tocla c ontm qual· 
qllor mat01'l<1 se eonsidm·ae<~ Cspccictl o sor;_t srtjoHa a annuncio, 
eomo ficou adnm lH'eYL)to o eunsign;vlo, 

.'d 

Tt'CS socios presentes, pc""o,tlmcJÜl', ou l'<'lW0sont:tclo~ po1• 
]!l'OClU\tÇ~fo, fcu·[~') JlUlllOJ.',) pttl'Ct Ulll<J, ,~xC.:O:l1l)Ü.\,l, gor,tl; O llC~Q· 
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do n.lgnm Ror;í, tra,t<1do om l1U<1lqner n,ssemblôa. geri1l, Bom quo 
8e ache JWOsontoo llUll10l'J rec1_aisittLilo 11::> começo dos tríiJKtlhus. 

Si não se achrt.r pPosento nnmm·o 1mra. fazor casa, dentm 
ele meia. llol'<t contitll<1. do tmnpo mr"rcaclo pa1·a a ronn.W,o, 
os mmnl)J'OS pl'Csentes, snj:tm (_luan~os forem, f<trão numero. 

26 

Qualquer questão sujeita a uma. a'-l'1em1Jlêa ger<1l sorti l'esol· 
viela no primeieo caso com lev<:tni::trem as mãos os sJclos pcs~ 
Roctlmonto presentr..">; ma';, p:xlor-sc-hn. pe.flir o osc1·utinio, fCL
zcndo-o por escdpto r1mtlquJr socto possoa.lmento presente, 
si não roprosontaclo por procm\1,dor. 

A nilo sm· l'r:cta.mallo o eSCl'tltinio, foit.1 pelo presidente a clc
chraçào ilO quo passun unm doliiJor(t(:iiJ on foi ou não approvad{l. 
por qu<LLquet• nHÜOl'Üt pal'iiicnhtr c D. c~m.;;;i.gnfl.ção respe:divn.. a. 
l3:W no co1'po das aetrt::: mt companhlrt, scei'í,o peavct. crmclmlonto 
dn f-teto, s~1m p:'OYct rlo numet'O, proporção on Vítlidado do 
""~.'oi;os lllíJ,nift-~:'lt::tdo::J <1 ütvor on CJlÜt'íJ, t:tl delihüt'fl.çito. 

27 

Exig-ido o c:--lcl'nti.nio, sor(t ollc foi-to do~~lo logo, ou clOl)Ois do 
um prn.zo o em gcwn.t pelo modo o no tempo o loga.r quo o pre
sidente que dil'ija os twtlmlhos ela. so.-;sã.o om f1ll0 foi solicitado o 
escr!L~Üüo o Ol'(Lenar, o o t•o.:ml.tarlo dosso oscentinio SOl'(L con
BÜlol'arlo como cleliberu,(:~Lo da, eomprn1ltla. 

28 

O pr,rliclo üo cscrutinio n-.:í,o ob.sl;fl.eâ. a. contümn.çi::i.o do nmn. 
n.s_-jombl\3<1 pCLm se tL'a.tal' do ontm negocio, a ntto ser o ponto 
n, respeito do q11::tl fni o flSUI.'Htioto reclamado. 

·voTOS JJOS MOCIOS 

20 

Na. vot<.Lç~lío symlJolico'1, ilo orgnm• a:s núos, en.cla soeio torct 
nnieamontc um voto. N:t votaç:ào }}Ol' o.sn•ntinio cada, soc'io 
tfmt tctntos voto.s C]_1W.lltD8 a:-:: ítC1~í:íos quo po%nÜ:. 

Si rnal.':l !lO uma posso::t tlvor dh·eito conjunctamonto a 
uma. acção flna.lquot·, a pes.socl.. cujo nomJ estiver em primeiro 
Jogar no rogi.-steo do.s :-:;ouios uomo um elos possnldül'es da. acção, 
e nio outrem, C que ter{t direito de votal' rela.tiv<l,meutO a 
cUa. 
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:Jl 

O testamenteiro ou admlnist.rador 110.':.' ben.~ 1le nm socio 
fallecldo terá dimlto a votar relcttiva.mente ás acç:õos des~o 
sacio falle::ido, alt<is não regi:)tra.do e sendo qualquer socio 
demente, idiota ou sa.ndou, poderá por olle votar o sou tuto1' 
dativo, o cHrador aos (seus) bmB, on ontro curador logat. 

Si f1 ualtllH~l' socio i'ül' pn1lill o ou tutelado, J)OdOl'~t em seu 
logar voti1l' o son cm\dOL' legaJ ou tutor ou qml,Iqncl' do:'3 seus 
tutores ou cm·aclol'OS, lmvondo ma;i8 do um. 

3,'3 

Voto algum srm:i, valido, nem pt•ivHegio algum podor;:1 SOl' 
cxm•culo relaJtvo s o f'Orl'csponden ~83 a qu:tesquer acçõos de 
cnj'tt:: prost<lçõos algumél tenha doix<tclo de ser pnga. 

33 

Os yoto:1 porlom sor cbrlos, Ql!Bl' pe:;;soalmente, qum> por> 
procuração ; ma.s, pesSO<-L alguma., salvo algum socio com di
l'P.ito do votar crn uma assembléa. gceaJ, ou (1UC S3jn. cliredoe 
ou ompreg·ado do qnaluncr comp::tnhia o fol' acc'ionista, poclorú. 
ser constitnülu p1·oenra.dor. 

34 

Qualquer instrumento llülllo<tndo procur<:tdm• sor:t o.:scripto 
pelo pnnliO elo ontorganto; on si fur o com.t.itninte qualquer 
cot•pm•ctç·ão, ~JOh o sem sello soe.ial, tendo-o o ~i o não possuir, 
cntito o fn.r;t do seu punho algnm dos s3ns ompmgados, com
potcmtemunto alri;Ol'i:.~ad.o parn osso mister. 

35 
O instrumento qno nomeia .Procm·aclor tBl'â de ser dcposi

t<tdo no cscriptorio, pelo menos y_rw.rentct e oHo hol'as antel'ior
monto ao tempo designado para a. conYocação da asscmhlüu. 
na qnal <:l, po:'moa nomoad;:~ nesse instrumento tom do cl<tl' o 
sou voto, do outro motlo, "a possoil. dnstn arte nom(md<t tor<l. 
direito ele vot<tr com relação ao mesmo. 

JJTRECTORES 

3G 
Os di motores nU:o serão monos do tro,g nom o sen munmo 

oxcedm:{~ do ci.nco. 
37 

São os seguintes os prhnoüos dil'octoras da companhia, a 
salJOl': 

Jo;;;oph Cllalmcrs Hntchcson, FnJside-Cottagc, Paisley. 
ClHnlos l\ifonoy, \Vhinln10'\\'0S, Mciklm'iggs, Pai~IHy. 
i\J.ai},ltcw Ne_Uson, 4:2 Brlslmnc Strcot, GrocnoeJ\.. 
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Pat'<t :-;m• dil'ecLot• é roqui~Lb possttiL' como ~~m dü·eib oxelu~ 
sivo o não conjuutamGJlte eom outt>a pessmt, pelo monos cinco 
acções do valor nomimü de dc:z lilH'a.s (--<C. lO) cada uma, o e;)SC 
roqnisito se oxigit'<.t n<'i.o só d~1s pt•imoil·o:3 actuaos, cJmo dos 
futuros directores. 

80 

~\. rcmLmm'<.Lç.J:o r1os dit·odot<Js sorct tldm·nün<.ttht pela, com
panlli<.t em assomblC.;_t gel'al. 

AT'l'RIDI:IQÕES DOS D1ItECTüRES 

'lO 

A companlüa pó(lo exarem· a~ <tttl'ihaições conforichtS peh 
lei do scllo das companhias do mil oitocentos a sossont<t c 
quatro (1864). 

41 

O..;; dircetül'cs podem exercer todos osso.:: pode1'8S da, colll-· 
panhia e fazer em novw da eompanlria ·~odos os.so:3 actos 
que se acham compl'ellcndidos na intcnçào o de.~ignio do 
memorandu·m e estt\tutos clc1 assoclaçf~o da companhüt 
(abtangondo as attPibLüçõos qno se refci'cm a isso no ulw 
timo artigo preccclente), o quo pelc:s estatutos ou polos pre~ 
sentes artigos nKo se exige que sejam exercidos ou feitos pele~ 
compmlhia em assombléa. gorai, sujoitos, não obstante, {1, quu,cs· 
quer rogu.lamcntos dostos cstcttuGos, ás disposições ch:-1 suas 
clctusulas e a taes regulamenteis que não sejam incompativols 
com os supeaclitos reguhtrnentos on dülposições, como podem 
sm· }!roscriptos pcl<t COlllJ)Ctnlüa em a.ssem1JW<t goraJ ; mas, no~ 
nlaun l'8gul.:tmonto fott(J pela. comprmhüt mu asscmbléa geral 
inv~_tlifhtt·;~ quaesquee cwL:Js antoriOl'OS dos üü·octoros que torLam 
sido vaLi.Jos si os;:;c l'Cgulamcnb não ti"irosse slLlo feito. 

L12 

Os directm·os, que continna.rom, em qualquer tempo )!Jllül'~~o 
funccionar, n[i.o ob.':ltanl;e qualquer vag<t nrt sua curporaçã.o ; 
comtan~o sempre l1lte, no cctso em quo <:t qualquer tempo fiquem 
os Uirectores reduzidos em numm\J a menos Je tro:-J, !JOl'â legal 
quo tratem como tliroctorcs de prccnchol' as vagas ab8rt<ts no 
~ou grcmio ; mas, nii.o pa,ra outro 11m qualquer. 

43 

A companlda. em qualquoP tempo poder<:t nomear qnLLlltnee 
pm3soa rhrector~garento, com p.tcnos poderes para gcl'Ü' e 
rlll'igir todo o negocio da. companhia, e qmtlquer üirectorwgürente 
assim llOmeado podceà cxercol' todos os poderes pela presente 
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con.fmlclm_; aos dü·ectore::;, uma Tez que u. nomoaçtio lüo ga1'<t11 Ut 
essa lJl'0l'ogtLtiva. -'""- comp;_mhl<J, ou o üirector-gnronte podem <L 
todo tempo nomear c dmuittir gercntc::l, agentes -O roprosen~ 
~antes da compaulti<L dentm o f6nt d,J p<:Liz; c podem definir os 
:.oons respectivos direito::J o doYE'-1'0,'.;, o fL'\al'·lhes o ordonctdo. 

A companltLa. ou o dircetor-goronto lJOdcrJ.o elo Lompos D.. 
tempos c em Clnalcjum· tompo, por pmcm·ctção solladi1, nomear 
qu<1lquer pos'~Oet par<1 prcwn1.·ador da c:JllllJanlüa para tiw_; deter
minados o com podere:~. antorlzaçãn o faculdade cort-J:-;, o por 
ta,l espaço de tempo o sujeito ás conditi:íes que ontendm conve
nientes c essa, nomea(.:To S8l'(t feita. em favor do quctlClUOr com
lJCLllhia., ou doij socim:\, diroctoros, gerentes ou empregado.~ do 
qualquer compJ..nhia ou razão soclal, ott siniio em fiwor do 
quaJqucr corporctção ele indi·dlluos HOm J1xlCl<:tde o todas cs.-:as 
procurações rlcvol·?í.o conter ceL't<ts disvoslçõoi3, afim d.o pl'O· 
tegcl' e aJtcndcr ás convcnicneüts cli:Ls posso<:ts qno tratem com 
esses procur;-~,doros, como se conslclcmr . do utilidade. TQ{los 
esses delegados ou procUL'[tÜJl'OS, como iicoLt dito, serão auto· 
l'ih<tdos pelos dü·octorcs a. StllHGaboloem·om todos ou Jnu·Lo 
closBo;5 ]_JOrlore~, autoriza~.lios c fcL(jlllclct.~lüs nollos itlvosLldoú. 

Qnn.lquor cliroctor pOdo fctz0r con~ra.cto com a. companilia, 
ou ser interessado, lllter indlvirlualmento, quo1' como membro 
do nma soc"lcdade, companhia ou col'pora.ção, em qualrgwr 
contl'acto ou negocio que pos.'m ser cmprehonllido~ ou enjo 
mnprehemHrnorlto soja. pl'upo.sto pol:..~ ou por esta companhht 
ou ontl'<:t companlrüt com r1ue cll::t ostej<:t intorm:~ctda; o um 
dtrector não scr(t olJrigctdo a d.ar contas a, csüt co1npanlüa do 
CiuC\.lqucr lucro que lhe pos.1a aclvlr do S2l' assim intCl'D:SSada, 
comümto quo olJtonlw.. o co11sontimcnto dos pJssuüloros da. 
maioria da.s acções da. companhia. tlc sOl' assim ÜÜCl\lssado. 
Qua}quor diroctor aiucla. qnc assim possa SOl' interessado, tCl'i.i, 
direito do votar em qmdquor questão suscita,da., rola,tiva a osso 
corltl'<.tcto ou nogoclo; nw.s, si a,s:~im for interessado, infol'!nar:~ 
a dü•octorüt a re.-:::pcito da nn.tw·oz;t do sou intmcsse, salvo si 
oll<:t j;1 so achar <:LJ..Htl' dis·w. 

São se aiHxa.rl.l, o sol lo a quai{llLCl' instrumcnt-J sern tt an~ 
tor.lzcLç·ãu do cliecctor-gercnto, ou lJOl' dclibemç~io lh llircct:Jt•ia, 
c ha de ser oU o a_pposto em lll'Oscn(·Lt do dü·cctor-gcrentc (cxib" 
tindo) e do socrotario) onde dou-.: dlrtJctorcs 1 pelo- menos c do 
secrota.l'io o o rofc;rido dircctor-gOl'cntc on dons cliroctorcs c o 
secret':'rio, seg·undo rt eiremnsütncia. o pormittir, as~:~igua.rão 
cada ms~rumonlio 1 rw qn<:tl sct'{L allixn.do o scllo na sua. pro~ 
scnç:;:t. 
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47 
Os primeiros direct1l'CS funccionarão até a pt'imciL'a ai.iSom~ 

blêa geral. 
'18 

Os dit·cutores ,sol'iio cloüü.s annunlmontc; 1UE1$ 1 sJrão l'C" 
elogivois (pod<~m ser redoitus). 

4D 

Qnalqner \'aga, quo 80 d<JL' ca:w~tlmcnto lEL diroctol'la 8!Wfi 
l)l'eonchirta· pelos diroctort'.S; ma(', pc~:-sLW <Llguma ass1m e:-3t.:o~ 
lhidc1 occnpal'á o ,cargo 8.lnã.o a.tê a seguinte ctssemblêtL geral, 
qner ordinD,i'ict, qncl' cx.b'i:v;nlln!1L'Üt. 

~30 

O.s directorc.s pJtlc6.o, sujo!~; JS a l1 ucto"llllül' 1'ng LLlamontos 
feitos pela., comprmhia em a~:-srmbléa ger<tl, I'enme~se 
p<tl'<.t o despacho rlo expediente, adiar o por outra fOrma. 
regular as suas sessões como ontcndorem conveniente o 
clctermin[tr o numcl'o elo vogae;g nccos3ario pctt'a a decisão do 
negocio. A monos qno se 1úo eosol"nt outra cons<t, dons elos 
direct:Jros cormt.ituirflo numero suf!idcnto 1mra isso. As quo.:>· 
tõcs quo f;n su:-:;ci\.tu'cm mu f[tW.lrl'lOl' l'Cttlriito dos diroetorcs 
sol'?lo doc:ülirlas pclit mataria. de votof-!. Em crtso de emp<:ttc de 
vot{tçiio, o l1l'O~idente Lem ,c.:rg·11nrlo vot.o on outl'o lJl'C· 
ponrlcr~tnto. 

;)l_ 

O "dü'edur-gorcutD (ll<wlmrln) SOl":i. o pt'eSitk~nte do con~ 
Hollw, e,v-o((icw, snjmt,1, po1·ém, ;t cltmdula. do lJOdorcm 
os .. dn·eetore;-:;, de tempos a tem110S, eleger c rlcmit.tir o 
presidente do sou conselho. O pl'O:-:iidontc pr'csldil·à <1 totl~t,s as 
sessões do c::msclllo; m<ts, ni1o havendo tal prcsülcntc, ·ou si P! 
qn<1lqucr sessão n"io os Li Yel' presente o presidente, dentro do 
cinco minutos da hor.:t marcacht pm·a reunit'em-sc ellos, os di.
rectoros peostmte:-:; escolhcl'âo um do entre cllcs pm'<~ sorvh· do 
pt'Csidento dessa rotmiào, e o diredur <t.:'~im ü:-jcolhir.lo pro
Bidir<.~ a sessão no::!S<"L eoníbi'mid;ulo. 

"l'odus us ccetos pl'<Ltiectdos Uona fhlo pol' um clll'\";cLot·-gm'HÜü 
on por fJualque.e l'OnnlKo tle clil.'cctol'l:~s, não ohstauto se venha, 
a descobrir dopais qno hmn:e algmn vicio na nomeação do 
qmtlqner pessoa quo agiu como fica doclaratlo, ou por não terem 
ellcs ou qmtlqucr dclles competcncüt, seriio aquellcs actos tão 
valiJ.o:s !como sl fosse essa pessoa de·vicl;uncnto nomeada ou 
ctoBignnd~ e fosso Jw,l)illt~rl;J, a J.H'i.\.ticnl-o. 
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DIVIDENDOS 

53 

A direct:wia pô:le, com a sancção da companhia em assembllS<J. 
geral, d'lJlarar que se paguem dividendos aos socios propor-. 
cionalmente á iínportancia chamada e paga p.or suas respe
ctivas acções. 

54 

Não se paga1·á dividendo algum smao dos lucros d<t 
cJmpanhia e a declaração da directoria relativa á im,port'ancia 
desses lucros será concludente. Nenhum dividendo excederá da 
quantia rccommendada opportunamentc pala dircctoria. 

55 

A dircctoria de tempos a tcmpJs poderá, sem convoc;tção 
da, assemiJléa geral, pagm· os so'cbs por conta do divi.den lo 
pt·oximo futuro, clividendo provisorio eote que no ssu entender 
seja justificado pela situação da c·Jmpanllia. 

56 

A diroctorict póde dclluzir dos dlvidcmlos pagavei:> a qual
quer socio, todas as quantias de dinheiro que possam ser 
devidas e pagavci3 por clle á companhia, p.w conta das pre
sta,ções, ou por outro motivo. 

57 

O recibo d;; uma pessoa, que conste do r;;gistro ser pos
suidor de acções, será sufficiente quitação pi1ssada á companhia 
a respeito de qualquer dividendo ou de outra quantia de di
nheiro pagavel com relação a taes acçõos ; e, si forem difre
rentcs pessoas co-possuidoras .de uma acção, o rucibo de qual
qual' delln.s será bo:.t c valid'1, quitaçlo dada á companhia por 
qualquer dividendo ou outras garantias de dinhe-iro pagavcis 
por elles. 

FUNDO DE RESERVA 

58 

A dil'octo!'la. lle tempos em tempos, antes de Ol'denal' 
qualquer dividendo, porá de parte dos saldos ou lucros da 
companhia e deitará de reserva, pelo menos, cinco por cento 
(5 %) dos lucros liquidos apm'ados, até que o ft~ndo de. re
serva attinja, pelo menos, á quarta. parte do caprtal nommal, 
quando a dieectorla deixará de passar para o fundo de reserva 
a refel'ida porcentagem; mas, será obrigada a repôl-a no casC_J de 
vir a descer o fundo de reserva a menos da quarta parte. A drre
ctorla tambem poderá a todo. tempo, ante:> de ordenar qualquer 
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dLYillendo, pô e elo parte dos ditos lur~ro:-; o lcval' p<tL'ilr a L'03Cl'''a 
ouh·c~s quantias mals,-qtw en~ontloe eonvmüonto. A ro')Oi'\'~~ set·~ 
YÜ'á paL'a aeudir e romcdiat• as pet•das o damn::>:-3 fol'tuito:~. sinào 
para prover novas c:mstrucçôos on machill'ismos, on concertos, 
heneliciar ou cotBllr1·ae as peJpJ·L::dadef-j -rla companhia sinJ,u 
mais só qualldo e tanto qnant!J n, memm exeorlor da roforüht 
quarta varte lb ca.pU;tl afim rlc igu<LLal' o·; di,·idcmlos, on 1xtl't.t 
otltt·os "fins CJUJ a dirJdol'ia, con..;illcmt• vantajo.~os, a,ttinontos 
1.10-: intot·c~..;;cs dt.L CJillpanlda. A diroet,1rü1 p:JLlol'<i, ompregat' o 
ftt~Hlo do l'JWL'V;L n~J nLJgoJiJ, on <.LlJl)lica.l-o fUra., eom g<tJ.'<.tntias 
ú scloeçã.'J su::t·, nlto cJrl.:;istinrto · o.-s.,;c omp'l'Ogo um acr)J~;; lh 
c:nnpanhüt. 

CQ.\1'AS 

_\ rllL' . .JCtUJ'Üt }JJ:!SUÜ'Ú lÍ\TtB pl'.)l11'Íü.S Clll quo ,)C lctnçi:l,l'~lo 
to~LJ:-;; as tt'<~n,;ae~·tJes, ohj:Jdo.~ do r•uJumereio e nogur;iu; eoruo 
~ambem o dct'e e /wra d<.t eJmpanltüt. Os l.in·o.':: -~eJ·r~i,o gtmt·
dc~do3 nn nsct'iptot·io tlct comp<.tnhict o sol'[~!> in \'OH ku·i<.~dos, lb.~ 
zcmdo~siJ bcdan1;·o ttnt<t YOZ pot' anno. 

60 

Na assamlJlÔa Dl'rlinaria do anno do mil novecentos c rlott.s 
(A. D. lDD.Z), e dalü p.Jl' rloanto om e<tda asscmblüa, .. ot·dioaria 
a dil'octol'in apl'csontar<i <L companhia uma conta cxacta dos 
lucros o pcl'ths do anno,-a trinta (30) de _junho immedia.ta
mente JH'ecer.lcní;e, e um invontttrio do adtvo e do passivo da 
c.Jmpanlün, nessa data. 

YEH.IFW.\ÇÃO DR CO:-{TAS 

G2 

Umct ·voz p:.;l:J nwnos ectd<.t <tnno a:-:; conl;a.s dct uom_IJanhia 
SCI\lo excwünctdas c <:t ox<tctülfto das contas rle hwt\m o yerllas 
c o invcntaeio vorifica.dos po1· um mais c.m~ctdores. 

Os pdmell'os COiltctÜ!H'OS on contad.ol' sm·ão nomeailu:-:1 o 
fixttdos o's s:ms ou o seu orllcmttlo pBla direcbria. .Esses con
tadores ser?Lo mrmtidos no cargo êttr~ a asscmblêa ordina,ria l!UO 
S0 ronnir, do a,nno de nül novecentos e tlous (A. D. 190.8). 

G-! 

Suj8lt<t (~s clansnbs supeacita.{las, a eleição dos conta~ 
dorc..;; serei feita pela. companhia na <tssembl<Sct ordinari<t, 
C<tlla anno, .quo D.xu.rá o sou ou Os seus ordenados. 
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AYlSOS 

G5 

~\._ companlli<J. dará av.iso a qu<tlllUOl' socio, quer po;.( 
so<.ümonto, quer enviando-lhe pelo correio, em carta ü·a1( 
qtwada, dirigida a tal socio com o seu endereço rcgisti·ado, 
segundo constar elo registro dos soctos. 

GG 

Toclos os av.iso.s dados p0r ordem nos so~Jos, relativa~ 
mente a qualquer acçil.o em que s-aja mais de uma pessoa 
contemplada como co-pl'OPl'ictari~t da me.sma, serão dirigidos 
áquclla cujo nome se adw nolla lnscl'ipto em primeiro lagar, 
segundo o registro dos sodas ; c o a viso assim da.do será 
su!Iicientc a.clvertcncüt para ~)llos os proprie.tarios di1 rcfel'ld<.t 
<LOÇãO, 

G7 

Qna1t1ucr aviso, si ma.uclado polo correio ser<~ conr:;i
derado como enviado na. dcda, em que a carta. quo o conttnha. 
:lb'i posta no Col'l'Oio; o, para provar essa. oxpecliçii.o, 1mstae(~ 
J!l'OV<:tr quo a carta. que continha o aviso .foi convonientcmcn-to 
cndereçacla. e posla no Corre-lo. 

GS 

QnalfinOl' J.Yiso, ou docnmonto entregne cu cnvj_ado pelo 
Correio, ou alü posta o ondm•cço registrado de qmtlc1ucr sacio, 
embora tenha. es:-:;e socio í'<:LUccido, quer tenha, quer não tenha. a, 
comprmlüa noticia dct sua morto, Sl}l'á conSiderado como tendo 
sido expedido de-rülamonte aos sons herdeiros, executorc.;;; tos· 
tarnentarios c a.dminl~tr<Ldores do OSlJOlio. 

J.Yomes, endereços e q_Haliflcaçtío dos suUsc·ripto·i'IJS 

Ch<1s. Moncy, \Vlün_kno\rc. 
:i\lciklorighs, Pa.islc-y, guar(ht-liVl'O.~ . 
. J. C. I-Iutchoig.:lDn, Falsidc"Cott(l,gc. 1\.üsloy.~Propdotv,rio 

(l'nml) capit<LUsta .. 
i\I. Neilson·; 42, Dl'islmnc S~rectj Grconock ; Stcnographo. 
D. ncv<Ln~l8, Thisno Tcrraco-Paislcy, guc_u·da-liYt'cs. 
Robt. Jal·tlinc-Heedt-}.IOJrb, Eltler.':lllc~ Ronü·cw:-:;hil'C, pl'O· 

prictayb (l'lll'ctl) ca,j_Jlütlista.. · 
G. Hoy, 17-Nolson Sü·or.t-\Ve:)t Uruuuack, caixeiro. 
A. \V. lrcl<tnd-Rockcnd. Dl'idgc of '.V e ir, Ronfl'C\Yslüt·e, 

caixeiro. 
Datado aos dczcsois dias do·moz rlc no\'cmln·o elo anuo do 

mil e novecentos (16 do novembro A. D, 1000), 
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TostonnUlha das assignatu1·as suprct: 
Anel. Hy,·:üo-p, do 169 \Vost~George-Siroot, GlLt~gow, cscl'Ca 

vente judicial. 
Cópüt fiel, certificada pJr· (aBslgnado)-- R. R. ,;1fac Cregoi·, 

pelo rcgistr<tdOl' das companhias anonyma,s. 
Edimburgo, vinte e um do novembro do mil e novecentos 

(21 de novembro de !900). 

01~R'l'IDÃO DA L'\'COlU'ORAÇ;ÃO DE UMA 00~\IPA:'\'IUA 

Eu, pela prcsonfC~ cmtifico c1ue a. ]Jfachi·;w Cottons, Lim·itccl, 
foi incorporada n<1 eon"fünuidailo das le.is so1Jro companlria~, 
dos annos ele mil oitocentos e se.c;:,:;enta o dous a nul 
oitocentos e noventct e ÜOLlS (186,';~ a 189.8), aos dezcsois do 
novomb1'0 de mil o novoconto3 (16 do novembro do 1900). 

Passada. do meu proprio punlw em Edimburgo, aos vinte o 
um dias de noYembm do mil o novecentos (21 de novembro do 
!900). 

( i'I.Ss ign<1do): 
R. R. Jfac G;·egoi', 
Pelo Rogis-ttallor rhts c:omp<1.11hia,s <1nonynw .. d cht K-:;cos."ia.. 

il.clmYa-sc apposto o sollo do rcgbtt·<.vlor das c.ompanlüa:.:l 
a.11onymas da E~cossüL o o mesmo ostav<t tn.mbmn <LflharJo nas 
demais paginas dos c::>tatutos imp1·essos, que ora tr<1lluzo. 

Lia-se sob o sello a sogninto monção: Loi ÜC!,S Companhl<1s 
(1862), mil oitocentos c scssoni.::t o dons (soe. 174, 5), socçã,o 
contcsim<ksoptna.ge.':\ilna qmu·La (fí). (.A.ssigna.do com as inlcíaos 
R. M.) 

Est<1va apposta uma o:-:d_,<Lmpillta tlo valor <lo cinco sÍüllíng.s, 
cluvidamonte inutilümcl<t pelo cal'imlJo do Tlw.~oueo rto Edim4 

bm·go, com a. data do vinte o um do noyombro rle mil o novc 4 

contos (:;:;1 de novomln·o do 1000). 

Eu, .Tamcs 1-íacla.y, elo \Vost George Streot, nnmoro conto o 
.''!essont[t c novo (n. lGü), d::1. cidade do Glasgmv, na Escossüt, 
ta.lJclliào pvbiico c dovülétmontc :nommtdo por auto1·ização régia 
em exercicio c jnramcutado, cm·tiflco .Pela peosente, r1nando 
esta VÜ'Olll todos O.') fJUO nolla, tenham do interOSSal'-SQ

1 
que <10S 

vinte e mn dlas de novembro de mil c novecentos (~l de no 4 

Ycmhro do lDOO), _mo achava presente posson.lmento c vi 
Robort Roy 1II<1c: U1·ogor) devidamente autorizado o ,c;m·vindo 
em log<:Lr do registrn.clor das comp<1nhias anonymas da .Es4 

co:;sia, .. assignn.l' a certidão da incorporaç~Ito da ~llachine Cottons, 
Limitecl, aqui apponsa o a.ssignar e attestar ser fiel a cópia elo 
]kiemomndum o estatutos da Assocüwão dc1. J.lfachine Cottons 
Liínitcd, conticlo;:; n.:ts treze pa.g.inas impÍ·c:::sa:-:1 aqui juntv,s a.trá8 
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c r11W <ts as,-;ign<ttm'<1.'J IL R. Mete Grego1' appostas c Sl.lbsGripÜLS 
~1m cctcht um dJs citados documentos silo a. assignatura Vel·da,
dclea. e f1Uthcntica. do referido Robcrt Roy Mac Greó"Ol'. J<; nu, 
outrosim, certifico que o dito Robol'to .Ruy Ma13 Grego e estct 
dcvid<1ment9 antorizaclo pela .hwta Commercial a Set'YÜ' n<J. 
ausoncia. do rugistrador das companhias anonymas da Escosgi<t, 
nos tel'mos da. sJcção cenb e setGnt<1 o quatro da lel sobre com
p<tnhi<.t') de mil oibccnt,Js e sessenta. c dous (l8G2). 

Em fé c tcstmntmho d.J qnc. f1S:3ignci a p1·o~.;cmto e <:tppnz-llw 
o meu sollo notol't<tl, <tos vinte e cbns do noveml;ro de mil e 
novocento;~. <tnno do Scnlwr (22 do novembro A. D. 1900).
(Assigrutdo) James J.liachty, Tctbelliãa-pulJllco-. 

Ach::tvam-se affixadas duas er;ta.mpilhn.s do valor de seis 
dinhcil'Os, cada, uma, devidamente inutilizaU..n.s pela daLa do 
Ghsgo"\v, vinte c dou~ U.e novmubro do mil e novoconbs c o 
no mo rlo .Ti.tmos :\-Iaclay. 

Achava.-so o solto 'ctJ ttLbclliJ.o do Glas;ro•.v, o Sl'. J<:tmeg 
f.Iacla.y. 

ltoc.onlroç·o vorchtdoü·a <.L assigna.tum ~upra, a H. 10, rlo 
S1· . .J:.tmo,c; Mad<ty, not;tl'lo puhllc:o em G lctsgow. 

Consulculu dcs Estados Unidos do Brc~ozil, em Gl~tsgow, ao.-.,; 
vinte e dons dia.s do moz G.o no1rombro do mil u noveeonto.s 
(~2 do novembi'O do UJOO). 

Roconhccimento do firma numero clncoenta o quatro (n. 54). 
Glasgow, vinte o dons de novombeo do mil e novoconto.:; (,22 dt. ... 

novembro de 1900). - (Assignado) Dr. J. B. 1'{. Gon::;aga Filho, 
consul. 

Achava-se affixadct uma estampilha consular do valor do 
cinco mil réis (5$000), devidamente .inutilizada pela data, assi
gna.tura e dizer logo acima indicado. 

Ao ln.clo estava ap_po3to o sello do Consulado dos Estados 
Uni.dos do B1'<1Úl em Glasgow. 

Lüt-so em noüt infra : 
H.ccclJl onze shllliúgs o trc::J dinheiros.- (As~igna!lo), Gon ~afJé',. 

Vinham mm1cmdas tndas as paginas do <locuutcnto Ol'igin<tl, 
em numero de dez c rubeicad~t-:; com a ttssignatum do, refedclo 
consul o Sr. Gonzag;L, paginas essas proscts )).Jl' uma fitinha 
VCl'do qno sabia do um feixe de lacm vcrmclllo. ao qual m
tava impro.:;.so a socco o sollo do referido Consulado do Brazil, 
em Glasgo·w. 

Reconheço verdadeira a assignatura retro do Sl'. Dr. J. B. 
N. Gonzaga Filho, consul em Glasgo\v. 

Rio ele Janeiro, quatorze de dezembro do mil e novecentos 
(14 de dezombl'o do lQOO).-Pclo dü·ector goeal- (./'..ssignado) 
L. P. da Siha Rosa. 

Achavam-se affixadas quateo estampilhas do valor collec·Uvo 
de quinhentos c cincoenta réis (Rs. 5;JO), .devidamente inutili-
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zadas pela dcüa., assign.:1tnra o os dcmcvis dizeres quo 'ficam logo 
a-c·ima indicados. 

Estay11 apposto ao lado o scllo da Sr,m•ctaria das Relações 
Exterio1·es da Repuhlica. 

Sobro tecs estampilhas valcnrlo junto tro8 mil c seiscentos 
réis (Hs. 3SGOO), estava apposto o carimbo da. RecelJoclOl'ict da. 
CapiGall<'e(teral, com a mesma (bta supra, 1.nutUizando-3s do· 
y:if1a.n1cntr.. 

Nada mai:j continha, o segundo documento supra, quo lütoralo 
fielmente verti do proprio Ol'iginal oscripto om ingloz. Em fr'l 
do quo passei a prosente, que assigno, appondo-lhe o sello do 
rnou officio, nc:->tCL r.tdado, aos quinze do dezembro de mil o 
JlOYCCClltOS. 

Rio do .Jancieo, 15 de dezmnbl'O de 1900.- Joaquim JeJ·onymo 
Fernandes da Canha FWw, teaclttdol' publico. 

DECRETO N. 3.901- DE L2 DE JANE1RO DE 1901 

A1)provo.. o regulamento do Instiluto Benjamin Constr~nt 

O Preshlcntc da RopnbHca dos Es!·;atlos Unidos do Bmzi!, 
usando da autor1zaci:í,o que lho eonfere o rtrt. 3° n. 1 da lei 
n. 7..JG, de 29 de rlozcmbro do lDOO, resolve appl'ovar, para o 
Instituto Benjanün Con:~tant, o reguln.nmnto qnc a ostr, <tcom
p::mlm, <Lssign.::ulo pelo ?\Tin.i_sLro de Estaclo drt Jnsti<;.a c Keg;ocios 
Interiores. 

Capit!ll Ftde.t'al, I-2 do j;tnelt'o do 1901, l3n da RopnbHca. 

j\L FERRAZ DE C,\}>[POS SALLES, 

Epitaóo Pessôa. 

Regulamento oo Instituto Benjamin Constant 
CAPITULO I 

FIM DO INi::TITUTO E SUA ORGANI8AÇÃO 

Art. l.n O Instituto Benjamin Constant tem por fim ministrat' 
aos cegos : 

I. A instrucção primaria : 
2. A instrucção secundaria ; 
3. O ensino da musica vocal e instrumental ; 
4. O ensino elo maior numero poss'ivel de artes, inclu::~trias A 

ofncios fabris que estejam ao seu alcanco o lhes se,jn.m de J'eco~ 
111-lecida utilidade. · 
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APt. ~." O pessoal do Instituto couíprehend6: 
1. O pessoal administrativo e economico; 
2. O pessoal do ensino; 
3. O pes_oal subalterno e de serventes. 
Art. 3, 0 O pessoal administrativo e ecOnomico ô o segu:nte 
1 director; 
I medico; 
I escripturario archivista; 
1 inspector de alumnos; 
I inspectora de alumnas. 
Art. 4. 0 O pessoal do ensino consta de: 
1 professor de pl'imeiras lettras; 
I professor de portuguez ; 
1 professor de francez ; 
1 professoe de geographia e histeria ; 
1 professor de aritllmetica e geometria ; 
5 repetidores do curso litterano ; 
1 professor de musica elementar e de solfejo; 
1 professor de harmonia e contraponto; 
I professora de piano e canto para as alumnas; 
1 professor ele piano e canto para os alumnos; 
I professor de instrumentos de sop1'0 e percussão ; 
I professor do instrumentos de corda ; 
I professor de orgam e ha.rmonium ; 
3 repetidores do curso de musica; 
I dictante copista; 
I mestra de trabalhos de agulha; 
I contra-mestra; 
I· mestre da officini1 typographica; 
I mestre da officina do encadernação; 
I mestre da officina, de cartonagem ; 
I mestre da officina de fabrico de escovas e e3panadore.s ; 
I mestre da officina de empalhação de moveis; 
I mestre de gymnastica ; 
I mestre de afinação de piano, harmonium e orgam. 
Art. 5. 0 O pessoal subalterno e deseryentes comprehendc: 
1 aO'ente · 
1 afuctünt'e do inspectorde alumnos ; 
1 ajudante d::t iuspectora de alumnas; 
1 auxiliar de escripta ; 
I roupeira ; 
I p0rteiro; 
1 continuo ; 
I despenseiro; 
I feito r comprador ; 
1 cozinheiro; 
1 ajudante de cozinheiro; 
f?~rventes 9 
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CAPITULO !I 

DO ENSINO 

Art. 6, 0 O ensino DO Instituto se divide em dous cursos: 
o lltterariÕ e o profissional. 

Art. 7, 0 O curso litterario subdivide-se em dous :- pri
maria e secundaria; e será í'eito em sete annos, sendo tres para 
o primaria e quatro para o secundaria. ' 

Art. 8, 0 O curso primaria comprehenc1e as seguintes rna
terias :--conhecimento do alphabeto, signaes de pontuação e dos 
algarismos, no systema, de pontos (methodo de Luiz B1'aille), co
nhecimento dos algarismos ordina-rios em typos maiores ; ler e 
escrever no systema de pontos e em caracteres ordinarios ;-ari~ 
thmetica -pratica até fracções decimaes o systema metrico ;
noqões elementares de grammatica po1'tugueza ;- lições de 
causas limitttdas ao conhecimento dos objectos mais triviaes do 
uso domestico. 

Art. 9. 0 O curso secundaria comprehendc as seguintes ma.
terías :- línguas portugueza e franceza ; historia universal e 
especialmente do Brnzil; geographia l)hyêica e politica, especial
mente do Brazil; arithmetica tlleorica e pratica i noções de 
geometria plana o no espaço. 

Art. 10. As matarias elo ensino primaria serão distribuídas 
do modo seguinte : 

1.0 anno -Conhecimento do alphabotô, signaes de pontuação e 
dos algarismos, no systema de pontos cte Luiz Braille; conheci
mento dos aJg::trismos ot'din<1rios em typos maiores; noções de 
cousas, limibdas aos objectos mais triviaes do uso domestico. 

2° anno - Ler e escrever no systema de pontos ; pratica das 
quatro operações de arithmetica; noções elementares de grum
matica portugueza, limitadas á lexiologia ; noções de causas, 
mais desenvolvidas, abrangendo objectos mais complicados, e 
sobretudo instrumentos que tenham applicação aos usos do~ 
mesticos. 

3<J.- anno - Aperfeiçoamento de leitura e escripta no systema 
de pontos; escrever em caracteres ordinarios na machina Re
mington aperfeiço<1da ou em outra que melhor preencha- os 
mesmos fins ; n rithmetic<1 pratica até fracções decimaes, systema 
metrico; complemento llos elementos de grammatictt portugueza; 
noções elementares dB hlstoria natural, limítadn,s ao conheci
mento pelo bcto dos diversos seres que constituem os chamados 
tres reinos da natureza, sem preoccupação de theorias. 

Art. ll. As ma terias do ensino secundaria serão distribuidas 
do modo seguinte : 

4o anno - Grammatica portugueza (lexiologia.); grammatica 
rranceza (Iexiologia); arithmetica theorica e pratica, compre .. 
hendendo preliminares o operações, inclusive potencias e ratze3, 
permutações, agrupamento,:; e combina9ões ; systema n1etricq 
comvlcto' 
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5o anno GrammRtica portugueza (syntax-e); gramrnn,tica 
franceza. (toda a lexioJogir~); nrithnwtica (proporções e suas di~ 
versa,g applicações, progre~sões e Jogarithmos), geometria ele
mentar plana e no espaço. 

6" anno- Grammatica tranceza (-syntc1xe); geographia pbysica 
geral e noções de historia antiga e media. 

7° o.nno -Estudo co;npleto dlt lingua franceza; geogi'aphia 
poljtica e chorographia dol3raz·il; noções de historia moderna e 
historia do Brazil. 

Art. 12. O curso_ profissional comprohonderit as seguintes 
1naterias : - estudo completo de mu.:.ica vocal e instru
mental, inclusive o estudo de orgam e barmonium; arte typo
graphica no systema ele pontos e no &ystema ordinario; nrte de 
encadernação; nfinação de pianos, f.tbl'ico de vassouras, escovas 
e ospanadore~. empalhação de moveis, cartonagem; trabalhos 
de agulha para as alumnas; gymnastica apropriaria aos cegos 
tle ambos os sexos. 

Art. 13. O Gove1'no poderá crear outras oilicinas, quando 
cntr.mder conveniente. 

Art. 14. O director distribuirá os alumnos pelas diversas 
officinas, de ac_corclo c·;m as suas aptidões ipdividuaes. 

Art. 15. O director, mediante autorização do Ministro dos 
Negocias Interiores, porJerá organi:wr olfJcinas novas com os 
alumnos que conseguit' habilitar, sem augmento de despeza. 
O alumno que ti ver revelado maior aproveitamento dirigirá os 
trabalhos drt officina. · 

Art. 16. Os alumnos terão direito a uma porcen!agem, nunca 
superior a 50 °/0 , sobre o product0 d!l venrl<L dos objectos por 
clles falJricados ou sobre o preço do tr<tlmlho por clles feHo nas 
o/Ylcinas o na aula de tralmlhos~de agul!la, quando niio destina
dos ao InstHuto. Espa ['Ol'CEmtagem será. calculada segundo o 
valor e merecimento de cada objecto fabricado on trabalho feito. 
A renda das offiicinas, deduzida essa. porcentagem, scrã. reca
I h ida ao Thesouro. 

Paragrapho unic'). As quantias pertencentes aos alumnos 
serão recolhidas á Caixa Economka Federal em cadernetas ·lmli
viàuaes, para lhes serem entregues quando deixarem o Instituto. 
As que pertencerem aos operarias de que trata o art. 37, ~er
lhes-hão entregues mensalmente, mediante recibo. 

Art. 17. O curso profissional seriL distribnido gradual o suc
cessivamente pelos sete annos do curso litterario. 

Art. 18. O estudo da musica, que em sua. parte g·eral e ele
nuntn.r será obrigatorio para todos os alumuos, deve começar 
no segundo anno do curso geral. 

Art. 19. O ensino da. musica comprehenderá as seguintes 
ma terias: 

1. Notaçõos rnusic11es, leitura e escripta da musiea no sya-
tema de pontos; 

2. Theor·ias el emenLare:; e solfejo ; 
3. Execução no piano, orgam e harmonium; 
1· E:xecuçrro :qos in$t~·ume1~tos de sopro: corda o percus:são. 
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Art. 20. O InstitutO terá banda de musica. e Ol'chestr<1. Are~ 
gencia-clesta cabertt ao profe3sor de instrumentos de sopro e 
percusEão ou ao do instmmento;:; de corda, segundo a designação 
do director. 

Art. 21. Os alumnos que obtiverem approvação no primeiro 
armo do ensino de mus.!ca, começarão a aprendizagem dos outros 
ramos do curw profissional, podendo todavia comcçal~a antes 
si não houver inconveniente. 

Art. 22. O anno m:cotar começará no dia 2 de março e ter
minará no dia 25 de novembro. 

Ar(. 23. Dur~mte este tempo. serão feriados os domingO$, os 
dias de teata ou· luto nacional e o dia 17 de setembro, anui
versaria da fundação elo Instituto. 

Art. 24. A- distribuição das ma terias do ensino pelos diversos 
annos dos curws primaria o secunda rio yoderã ser alterada pelo 
director, de accordo com os professores e segundo as conve
niencias do ensino. A a.lteraçüo dependerá, porém, de ap
provação do Ministro. 

Art. 25. O horario das aUi<lS, <Lssim como a duração de cada. 
uma, ser a determinado pelo clircctor, de accordo com os 
professores. 

Art. 26. A entrada nas aubs, durante as horas de lição, [erá 
vedada às pessoas extrnnhas io Instituto, salvo com licença do 
director. 

C;\P!TULO li! 

DOS AL Ul\L'/0.'3 

Art. 27. O numero Ubs alumnos conlrilJuin!cs será limílado 
pela c_lpacidado elo estabelecimento c o dos gratuitos pelos re .. 
cursos elo orçamento do Instituto. 

Art. 28. Aos aluu:mos gratuitos o Instituto forEecer;á sus~ 
tento; vestuario, calçado e tr,üamento medico. 

Art. 20. Aquelies que não forem reconl!ecidamrnte pobres 
pagarão uma pensão anuual de 600.$ por trimestres adea'1tados e 
uma joia de 200.'3000. 

Art. 30. O Instituto ministrará a todos os a.Iumnos o.s livres 
o instrumentos necessarios ao ensino. 

Art. :11. A rtflrnissão no Instituto dependerá de autorização dO. 
I\Iioistro, mediante informação do direc:tor. 
· Art. 3:~. O pretendente devel'á juntar ao requerimento: 

l. Certidão ·ou justificação (1e edado superior :1 6 e inferhr a 
12 mmos. 

2. Attestado medico do qual consto que sofft·e do cegueira total 
e in cura vel. 

::L AttestaJo de vaccinação . 
4. Attestado medico pelo·qmtl prove não sofl'r,:;r de molestifl, 

contagiosn, ou ele rnolestirt chronica o incuravcl ouo o impossi .. 
bilito para os trabalhos escolures. 

''i 
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Em ca8o de dn vida., o director pode ri ou vir o paPecer do 
meclico do Instituto ácGrca do er;tadO do saude do pl'etendente â. 
admissão. 

5. No caso de sm• gr~tLuita n, admi.ssito, o candidato deverá 
ajuntar tambcm attestado lle dtms autm•idacles do logar do SLHt 
residencia provando indigencia. 

Art. 33. 0,:; alumnos serão classiflcados : 
1. Em relaç5:o ao seu estado, em contribuintes e gratuitos; 
2. Em relaçào á edadc, em tres cla~ses ou turmas, sendo a 

primeira composta dos alumnos de seis a nove armes, a segunda. 
dos .de nove a doze e a r,ercoira. dos maiorr.s do doze ; 

3. Em relação ao ensino, em dnD.R classes : :t primeira dos 
que fl·equentarem o cnrso primaria; a :::ogunda dos que fPe· 
quentarem o cm·so socundal'io. 

Art. 34. AS alumnas, scj't qun.l Jm· a sun, edado, serão compl0~ 
ta mente sepcuadas dos à:lumnos e terão á pzu·te : salas de est,ndo, 
lagar de recreio e passeio, refeitori.o, dormit.orios, enfermarin.s, 
sala do banho e latrinas. 

Art. 33. As alllmnas serão sempre acompanhadas e ficariio 
sob a. vigilancla immediata e aos cuidados da inspectorn. e d.e sw1 
ajudante. 

Art. 36. Os alumnos quer de um, quer de outro sexo, de· 
verão ainda ser separados, quanto possivel, por turmas, segundo 
as edades ou desenvolvimento physíco, havendo pelo menos duas 
turmas para cada sexo. 

As turmas terão em rogrn, dormi torios septuados ; e no refci· 
to rio te rã' o tamhem me~as separadas. 

Art. 37. O alumno que, findo o curso, ti\rer revelallo aptülão 
e vocação para um ou mais dos r-amos do estudos do ensino pl'O· 
flssional por.lerU contintmr no Instituto na qualidade ele- ope
l'ctrio de oiiicina. Nenhuma officina., porém, poder:l ter mais de 
seis alumnos nestas condições. 

Al't. 38. Os alumnos pobres quo complet:::trcm seus estudos e 
11110 puderem continuar no Instituto, nem como aspirantes nem 
como operarias, terão o destino que o Governo julgar con· 
veniente. . 

Art. 39 .. O mesmo so praticarà com aquelles que, tendo com
pletado a edade de 22 anuas, não tiverem terminado os seus 
estudos, salvo si obtiverem licença do GoYerno para. continuar 
no Instituto até concluírem o curso. 

Art. 40. Os alnmoos só poderão receber visitas de seus paes, 
ou de quem suas vezes fizee, ou de pessoas expressamente-auto· 
:o:-iz~daf: por elles, e com prtwia. licença do director. 

Paragrapho uuicq1 Estas visitas só terão logae nos domingos 
e dbs feriados, nas horas de rccJ•eio e em sala destinada para 
locutorio. 

Art. 41. Durante as ferias, que começarão logo depois: de 
ter-minndo.s os exames, e durante os dias feriados, poderão os 
_alumnos, com licença do director, ir para as casas de seus paes, 
tutores, correspomlen tos ou -protectoros. 

:pa.ragra,pho unico, g.;;:ta JicQnça só ser~. concet~ida sob condiçã:::l 
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de· ser o .aluamo re0ebi(lo :·l porta r.lo InstitLlto por pessoa tle con~ 
1ianç~t. que haja de cOIH.ln;.;il·o, e se obrigue a reconduzil~o i 
noite ou na manlü\, seguinte, antes da. al.Jcrtura das aulas. Todo 
aquelle que não satisfizer esta disposi\:Ko, ficará priYtl.do !).e 
sahir nos clou.s illfZ8S seguint9S, 

CAPITULO IV 

D.Ml FAI/l'AS DOS ALU.i\TN08 H DA8 PENAS AOS MESMO.'l g AO~ 
ASPIRANTES AO i\IAc:IS'I'ElUO E OP!~RAniOS 

J\rt. ·42. Incorre em falla: 
l. O alumno quo n[o comparecer á aula exaclamonte á hül'rL 

marcadrt IJa cho,m_adrt ; 
2. O que não houver pt'eparado a lição; 
3. O quo por má conducta, for compellillo a retirar-so tht anla. 
Art. ,J3. Em caso algum serão fjOmmarlas as faltas cladas em 

uma, com as falt.as dadas em outl'as <tnlas. 
Art; 44. Serlí.o faltas justiflcad·<is aquella,s. que forem clada~ 

por motivo de molestia ou de morte de parente proximo. 
Art. 45. Perderá o anno o alumno que der 10 faltas não jus-. 

tHicadas ou 30 justificadas. 
Art. 46. Os :llumnos ei5tão snjeitos :Ls penas segnintes: 
I. Admoestação ; 
2. Repreheusão ; 
3. Retiraria da aula com ront:J.marcado; 
•.L Prohibicã-o de snhir ; 
5. Exclusão tio Instituto. 
Art. •17. Os professoras pOllerão impor aos rtlumnos, po1' faltas 

commettidas dura.nte a lição ou exere:icios, ns t1·es pt'imciras 
:penas, pn,rLicipando ao tlir•ector quando houver applicado n, tcr-
~ru. . 

A1·t. 48. ·To1las as pena,g :poderão sBr impostas, por· f a Uas com~ 
mettidas no estabelecimento, e segundo a gravidade d.cllas, pelo 
director e a .inizo delle. 

Quando o àirector applicar a pena, 5", communit;ará ao Ministro. 
Art. 49. Os aspirantes ao magisüú·io e os operarias ficarão 

sujeitos ãs penas ns. 1, 2, -1 e 5 do art. 46. 

CAPITULO V 

DOS EXAl'IIES E PRE~IIOS 

Art. 50. Depois de cnccrr::tdas as aulns, o diPector tendo em 
vista ns reh1ções trimensaes apresentadas peloS proi'essoÍ'es, con~ 
forme dispõe o art. 78, mandará o:rganlsrtr1 com discriminaçfí,o dcs 
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cursos, annos, materias e sexos, uma relação geral dos alumnoFJ 
que estiverem habilitados para exame, e dos não habilitados, 
com declaração para estes do motivo que os inhabilita. 

Nessa l'•'llação o diroctor terâ muito em consideração as nótas 
cbtldas durante o anno, assim como o numero do ihlta,>,: e o 
comportamento de cada alumno. 

Art. 51. Não poderão f~lzer exame os alumnos que tiverem 
perdido o anuo por faltas. 

Art. 52. A relnção dos alumnos de quo trata o art. 50 será 
registrada em livro especial pelo escriptumrio. 

Art. 53. Uma relação egual será organisada em vista das rela .. 
ções parciaes que forem apresentadas pelos mestt'es das ofHcioas, 
de trabalhos de agulha, de gymno.stica e ele afinação de piano, 
ha-rmonium e orgam. 

Art. 54. No primeiro dia util rlepois de encorr8da.s as nulas, 
os professores, tanto do curso litterario como elo ensino ele mu
sica, apresentarão ao director· uma lista, dn.tadtt e assignar_1a, 
dos pontos para os exames elas ref!pecttvas aul!ls. 

Paragra,p!JO uni co. Esses pontos serão organisa(los à e mo:lo 
que em sua totalidade abranja.m to -Jtt a ma teria estudada na re· 
spectiva aula durante o anno lectivo. 

Art. 55. Os professores de mustctt apresentarito mais: - umn, 
relação datada e assignada ela!'; peças de musica que devam ser' 
executadas pelos examinandos na banda, marcial, na orchestl'a, 
em um só instrumento ou em qu::te,~quor combinaçôes de 
instr11mentos, 

Art. 56. Os exames Sel'ão pu blicos e começarão em dia mal'
cado pelo cli.t·ector, logo depois do encerramento dns <lulas. 

Art. 57. O director mandaril. annrmclar no Dia-;·io O(ficial e 
com antecer'lencin. pelo menos de 24 horas, o dia_em que deverão 
começar os exames. 

Art. 58. Os exames serão feitos sob a iDspecçã.o geral do di· 
rector, que nomeará as commi~SÕ8S exctmiuaUot'<-'S üas materias 
de cada. anno. 

Art. 59. Cada commissã.o examinadora será composta de trcs 
membros, devendo fazer parte delta o professor e o repetidor de 
uma das materias sobre que tiver ele versar o exame. 

Art. 60. O aJumno que for reprovado em um anno 
poderá repetil.o até duns vezes mais com licença elo Ministro; 
mas, si apezar dessas I'epetições nenhum p~·ogresso fizer, não 
podera continuar no Instituto, salvo si, a par de irreprehensivel 
comportamento, tiver revelado grande apti1lão em qualquer rlos 
ramos do ensino profissional, e nesta bypothese ser-lho-ha 
applicado o disposto no art. 37. 

Art. 61. O alumno que deixar de fazer exame na opoca 
legal, só p()r motivo justificado poderá presta l-o nos ultimas 15 
dias do mez de fevereiro. 

Art. 62. Os alumnos que mais se tiverem distinguido du
rante o anno pelo seu compodamento, rtpp!icação e intelligencb, 
terão direito (l, premias, que lhes serão distribu'iclos em acto 
solemne e em dia determinado pelo dii'ector? 
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Art. 63. O acto da distl'ibuição dos premias serà pnq 
blico e presidido pelo N~inist~o, e a elle deyerão ~ssistir, alóm do 
director, todos os fnnccwnarws do cul'30 lltterar10 e do ~-profis .. 
sional e os inspectores dos alumnos. · 

Art. G4. O director de accordo com os professores organisará 
instrucções especiaes, em que scri'i. regulado o :processo üos 
exa,mes. 

Art. 65. O alumno reprovado em ctnalquer das ma terias <.lo 
curso litterario não poderá passar part-t o anuo seguinte. 

Essét reprovação, porém, não prejudicará o accesso no ensino da 
musica. 

Art. 6G. A qualidade e valor dos premias e o modo de sua 
distribuição sm·ão regulD .. dos em instrucçõos espccia.es, organi· 
so,dd.S pelo direc tor. 

CAPITULO VI 

DO DIRECTOR 

Art. 67. O dil'ectoP é a primeira autoridade do- Instituto i 
si.'io-lhe subordinu.d.os todos os empregados, que delle receberão 
as instt•ucções o ordens neceSSll..I'iaS para o bom desempenho de 
suas fuocções. 

Art. GS. Ao director. cabe a direcçi1o e superintend.encia 
geral de toclo o estahelecimento, em relação ao seu pessoal e 
nntterial, trabalhos, disciplina e economia. 

Compete·lhe, pois : 
l. Distribuir e fiscnliznr, de conformidade com este regula~ 

menta, todo o serviço dos diversos fnnccionarios, inclusive os do 
ensino ; 

2. Regular c fiscalizar a dospeza; de modo que esta se faça 
éom a maior cconomb ; 

3. Determinar e regula'risar o serviço ela escripturação; 
4. Nomear e dem1ttir os empregados subalternos e todos 

afjll0Uos cuja nomeação for de sua competencia. ; 
5. Rnbl'icar os pedidos mensaes parD, as despezas do Instituto; 

ordenar a execução das autoríza.das 0 assignar as folhas dos emw 
pregados que, mensctlmento, são enviadas ao Thesouro o ao 
:Ministro; 

Ci. Deliberar) sob surt re~,ponsabilidô,de, acerca de qualquer 
occunencia, não prevista neste regulamento, pa,l'ticipando f.W MiM 
nistro o que houver succedido; 

7. Dcn• Jicdnça aos empregados sem perda de seus ordenados, 
comtanto quo ossct IicençrL não exceda do tros dias em um 
illt'.:Z e de 15 em um anuo; 

8. Impor penas aos nlumnos e aos empreg<Ldos, segundo a 
gravidade das faltas por elles commcttid<lS, de uccordo com o 
disposto neste regulamento. 

Art. GO. O director deve m.ora.r D.Q e.stahelecimento, mas terá 
economi\\. separad&,. · 



Art. 70. O director devorá apresentar ~\O Ministro, depoi~ de 
terminados os tralJalhos escolares rlo anuo e ató o düt 30 de 
janeiro, um l'eJatorio cir0umstanciado do estado do estalJeleci
mento em relação ao pessoal e matm·ial, dctndo conta,· dos tra
balhos do anno fin-:lo, mencionando a.s principacs occurrencias 
havidas e o plano do ensino litterario c prollssional que r1e com-
1Jinação com c.s professores e mestres tiver sido assenfado, pro
pomlo .totlas a.s medida~ que julgar neces~arias iL lJoa m~~rchct do 
estabelecimento e ao seu progressivo melhma.mento. 

Art. 71. Com esse relatorio annual deverá o dlrector apre
sentar o balanço da receita e despeza do anno findo e o orça
mento cb receita e dospeza p3,ra o anno seguinte. 

Art. 72. O director deveró, franquear o estabelecimento ás 
visitas do publico nos dins e horas para esse fim designados. 

Art. 73. l.I.S visitn.s serão feitas em dias e- horas quo não per~ 
turbem o regular andamento dos trabaihos do Instituto. 

AI't, 7"1. O director sm'á sul.Jstituido em suas falta~ ou impe .. 
dimento.s pelo professor vidente mais rmtigo e que estiver em 
exei'cicio ou por quem o Governo determina.r. 

CAPITULO VII 

Art. 75. Os logcnes de professoras serão preenchidos mediante 
concurso pelos repetidores cegos, ex~alumnos do Instituto. 

Na falta de repetid0res cegos serão admittidas ao concurso 
pessoas videntes. 

Art. 76. Os p1.·of..;ssores devem comp·wocor no- Instituto .nos 
dirrs e horr:ts designados para. as- respectivas aulas, e não 
tetirar-se sem que esteja findo o tempo marcado parrt as lições. 

Art. 77. Aos professores cumpre: ' 
1. Ensinar aos alumnos as materias r_bs re:;;poctivas nul<J,'!, 

explicando-as convenientemente ; 
2. Manter a disciplim'L n;J, classe, observnnd_o e thzendo uLtJer~ 

va1• os preceitos de moral e de civilidade c os que mais cem~ 
corram para o aproveibrnento dos cilumnos; 

3. Tratar com igual desvelo todos 03 seus alumno~. loUvando 
os que derem boas contas de si, admoestrtndo os que forem 
itegligentes ; 

4. Lembrar-lhes em qualquor occasiã.o opportuna os sons 
deveres como cidadãos, e dar-lhes conselhos uteis sempre que 
delles careçam ; 

5. Chamar à lição os alumnas·cte modo que, no fim do anno, 
tenham sido chamados todos; 

ü. Lançar no competente livro as notas tlo lição o compor~ 
tamento; 

7. Dar ao director todas as informações que forem exigidas o. 
bem do serviço no quefôl' de suas attribnições i 
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8. Pr•opor ao director todas as medidas que julgar conve
nientes a boa marcha do ensino e á disciplin[l, Q[l, aula; 

9. Requisitar do director todos os matcriacs neccssarios ao 
ensino de suas aulas; 

I O. Organisar os programmas de ensino das materias de 
sua cadeira ; 

Il. Dar aos repetidores as instrucçõ~s que devam observar 
no preparo das turmas e n::ts salas de estudo; 

12. Comparecer aos exames, distribuição de pr•emios e 
actos solemnes do Instituto; 

13. Impor <tos alumnos as p2nas que forem de sua attrilmição; 
e qu::tndo a hlta exigir pena mais rigo1~osa, communica'l' ao 
director para; applical-a. 

Art. 78. No fim de cacla tl'imestl'e os pmfessores deverão 
apresentar ao director uma relação nominal dos sBus alu
rnnos, na qual manifestarão seu juizo sobre o comportamento, 
ctpplicação c aproveitamento de cada um. 

Art. 79. Os professores serão substituídos em seus impedi~ 
meu tos pelos repetidores, e na fctl ta deste~ por quem o director 
designar, participando ao :Ministro. 

Art. 80. Os professores que residirem no estabelecimento, 
não poderão ausentar-se delle sem participarem verbalmente 
ao director. 

CAPITULO VIII 

DOS REPlniDOH"ES 

Ai't. 81. Os lagares de repetidores serão preenchidos mediante 
concurso pelo~ aspirantes ao magif:terio e pelos ex-alumnos do 
Instituto que tenham concluido o respectivo curso. 

Na falta de aspimntes e de ex-alumnos, serão admit-
tidas ao concurso pessoas extr'anhas ao estabelecimento. 

Art. 82 .• Aos repetidores incumbe: 
1. Auxiliar os professores no ensino das diversas materias; 
2. Preparar as turmas de alumnos que lhes forem confiados, 

conformando-se em tudo com as instrucçõcs c methodo de ensino 
do respectivo professor; 

3. Auxiliar os alunmos no estudo de suas lições tirando-lhes 
todas as duvidas, oxplicol.ndoHlbes os pontos mai8 difficei.s, lem
hran-do·lhes o que houverem esquecido e levando-os pelo racio~ 
cinio á ca.ba.l comprehensão das ma terias do ensino ; 

4. Cumprir para com os almnnos, no preparo chts turmas, nas 
repetições o salas de estudo, os mesmos deveres pt'OSCI'iptos aos 
professores ; 

5. Substituh• os respectivos professores em seus impedimentos. 
Art. 8:). Os repetidores cegos, do ensino de musica, quero

sidtrem no -estabelecimento, são obrigados n tomar parte em 
todos os trabalhos orllimtrios e extraordinal'ios cl::t bc~nda de 
musica e clet orcbestr;:t. 
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Art. 84. Os I'epetidore.s cegos auxiliarão. o dictante-copista. 
quando lhes for determinado pelo dii'ectoe. 

Art. 85. Os repetidores ser,to substituidos em suas faltas e 
impedimentos pelos aspirantes ao magísterio, e só n& falta destes 
por quem o director designai', participando ao :Ministro. 

Art. 86. Os repetidores que morarem no estabelecimento não 
poderão aus::ntae-so dei! e s0m participarem no director. 

CAPITULO IX: 

DCS A'PilUNTE; AO nL·I.GI:':lTEIUO 

Art. 87. O.:l alumnos que se houvel'(Jlll distinguiria p(Jlo ~eu 
compoi·tamento, applicaç:fto e api·ovcitamonto; tiverem obtido 
<1ppro\rClção distincta em algum:1 das mnterias do ctu·so 1ittorurio 
ou do curso do musicrt e app1·ovaç-J,o plena nas outl'<1S do mesmo 
curso c reyelarem, nlém disso, uptidJ:o pam o professorado, po~ 
derão continuar no Instituto, forrna.ndo <t classe dos- uspiM 
rantes ao magi~tei'io de cada um dos cursos. ' 

Art. 88. Aos aspirantes cumpre: 
1. Prestar os serviç.os que lhe~ forem dc::;ign::tdos pelo dii•cctor 

na qualidade de coadjuvantes, quer no cut'so Httcra.rio, quer no 
profissional, quer· na [l..Ula. tlo dictante·copista e nas soJas de 
esludo; 

2. Tomar parte, os llo curso do musica, em todos os t!'a· 
balhos ordinarios e cxtraordinarios da bumla e da orcllestra 
do Instituto; 

3. Su1Jstituir aos repetiJm'e5 em suan faltas ou :impedimentos. 
Art. 80. Os aspirantes estão sujeitos aoregimen disciplinar o 

economico do esta1Jelecimcnto, o cmquanto bem servirem, terão 
cas<1, al.imontaçiio, vrstu!lrio, cnlçndo o dil'cito <L tratamento 
medico. 

Art. 90. O numero do aspirantes não ex:cedN<i de 10 por em 
quanto; poderá, por,!m, sor augmentado, si houver necossiUade, 
com autorização do ~dinistro, sobre proposta Uo director. 

Art. 91. Os aspirantes não podoril,o sa,hir do Instituto sem 
licença do director. 

Art. 0.2. Os aspira.ntes poderãO residir fóra do estalJeleci
mento com permbsão do di-rodar, mas scrüo obrigados a compa
recer todos os dias no Instituto ás 1wra:1 dos tmbalhos escolares. 

Art. 93. Os aspirantes seeão divididos, segundo suas apti
dões, em tres classes : -a pl'imcira se comporá daquelles 
que tiverem vocação para o ensino da musica; á segunda pGr· 
tencerão os aspirantes·querevelarem mais aptidão para o ensino 
das lingUê\S; da te!'Ceira furão parte aquolles quo mo.5h'arem 
mais aptidão par,t as scieucias. 

Art. 94. Os aspirantes qu~ se distioguirom pelo seu comporM 
tamento e assiduidade nos trabalhos do Instituto, terão uma 
gratificação mensal de lOS a 30$, segundo os :';Cl'Yiços por 
elles prestados e <1 juizo elo (liroctor. 
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CAPITULO X 

DO DIC'l'ANTE·COPISTA 

Art. 95. A aula do dictante-coplSta funcciouará durante 
o annc lectivo tres vezes por semana, em dlas alternados, c 
tres horas consecutivas em cada dia. 

Art. 96. Iucnmbc ao dictante~copista: 

1. Dictar aos alumnos, repetiUores e aspirantes ao magi_sterio 
designados pelo director, para que escrevam no systema 
de Luiz Braille, ns obras, impressas ou m:tnuscriptas em C<t
rac:teresordinartos, que se dcstinarem.á bibliotheort especial do 
Instituto; 

2. Copiai' c fazer copictr 11olos alumnos, l'epeLidore:::: e tLS· 
pit·antes, no referido system<t especial, um ou mais e-xemplares 
de cada uma das obras destinadas ás aulcts dos cursos litte· 
rario e profissional 1 que teuharn de ser impressas na typographia 
do referido esta1nlecimento para uso dos alumnos e dos profe;;;
sores cegos ; 

3. Conigir todos os erros commettidos pelos alumnos, nos 
manuscriptos em pontos salientes, relativos ús obras quo tivcl' 
dictctdo e feito escrevel' por ess::Js alumuos em smt aula; 

4. Auxilhw, como revisor, todos os tralJalhos da typographia, 
sempre que lhe for determinado pelo director; 

5. Fazer aos alumnos e aspirantes a leitura de jornnes, re~ 
viStas o quaesquer outras publicações que lhe forem recom
mendadas pelo director ; 

0. Promptiticar, no menor prnzo possivel, todos os trabalhos 
a seu cargo, e.3merando·se pela, boa execução dos mesmos ; 

7. Numt:l'ar no·~·.ystema de Luiz Braille e em caracteres ordi
n<J,rios toUas as p:1ginas dos livros e.scriptos mH]_Uelle systema 
qne houver dictado ou copiado em sna aula; 

8. Rubricar todas as follu<s de cll•la um dos referidos livros, 
declarando na ultima o dia em que fLii começa-lo e aquellc em 
que ficou prompto, e n em que os manuscriptos dos alumnos 
foram revistos e corrigidos, declaração que dever<L datar e 
assignar ; 

0, Conser\'<U' sob sua guardct e responsabilitJarle os originaes 
em caracteres ordinarios, impressos e manuscriptos que lhe 
forem dados para copiar ou dictar, e os manm.lCl'iptos em pontos 
feitos ll<J, anht i devendo entregar, tanto uns como outros, á 
secretaria do Instituto, logo qne estiverem pr·omptas as cópias; 

10. 8scripturar, fóra das horas dG sua aula, S·?gundo o plano 
indicado polo c1irector, e ter sempre em din, o livr•o de
cntraJ.a e sabida, - de todas as oln·as, de que fül' encarregado, 
mencionando . nesse livro o dia em que lhe for;im ontrezues 
para copiar ou dictar e aquelle em que entregou it secretaria 
as referidas obras e as respectivas copias. Este livro será ru
bricado pelo director ; 
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1 I. 1hwter a disciplina e boa orJcm n::t aula., fat::E:ndo retirar 
do lia os al umuos e aspirantes quo depois d.:J admoestados ou 
r0prelwndidoS continuarem a proceder mal. 

Art. 97. O tempo d-a aula s~rá empregado do seguinte modo: 
1. Na cópia dos livros destinados ao curm·litterario; 
2. Na cópia dos que forem destinados ao cuno profissional; 
3. Na. eópia daquelles que tiverem ele pertencer á bibliotlwca 

do Instituto; 
4. Na leitura de que trata o art. 06, n.--5. 
Essa Uistribuição poderã. ser alterada pelo director, conforme 

as exigencias do serviço. 
'Art. fl8. Durante o exorcicio de suas funcções na classe, 

incumbem ao dictotnte-copista os mesmos deveres impostos aos 
professores e repetidores no art. 77. 

Aet. 09. O dictante-copista dever<'t comparecer pontual· 
mente no Ins-tituto para o exercicio de suas funcções, nos dias 
e h mas determinados em h orar i o especial, organisado pelo 
dil•ectol', de harmonia com o disposto no art. 2'5, e conservar-se 
no exerdcio en·ecti'lo cles~as funcções durante todo o tempo 
acima determinado. 

CAPITULO XI 

DAS OFFWINAS lil DOS 1IESTI\W3 

Art. 100. Haverá em cada officina um mestre o cs op~rn•i s 
o apl'endizes que fOrem dot-igna;Jos pelo director, c1entre cs 
alumnos e os aspirantes ao magisterio. 

Art. 101. Os mestres das officinas, a mestra e contra-mestra de 
trrtb~lhos de agulha e os mestre:; de gymnastica e de afinação 
de piano, harmonium e_orgam, deverfw apresentar·se nas re
spectivcls ofilcinas o aulas nos dias e horas determinados em 
llorarios cspeciaes, orgunisados pelo director, o nhi permane
corã.o no oxercicio effecti vo de stws funcções até a hora designada 
para a terminação dos trubalhos e lições. 

Art. 102. Durante o exercido do suas fnncçõos nas nulas e 
oDicinm; incumbem-lhes os mesmos deveres que aos professores 
(art. 77). 

Art. 103. Os mestres são tlirectnmente subordinndos ao di .. 
rector, de quem unicamente receberão ordens, c com quem se 
entenderão em relação a tudo quaato for concernente ao serviç·J 
e ~\disciplina das respectivas oHicinas e aulas. 

Art. 104. Incumbe aos mestres : 
I. Propor no director a acquisição do material do que neces

sitt:~.rem nas oilicinas e aul11s ; 
2. Requisitar do director todas as meJidas que julgarem 

necessarias a manutenção da disciplina, boa ma,rclm dos tra
balhos e ao progressivo augmento das ollicina,s e do ensino; 
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3. Dar a.o direcLoP todas as informações que por elle forem 
exigidas áCcrca de tudo qua.nto for concernente ás officinas e 
aulüs, e a conductn do respectivo pessoal; 

'1. Promptiticar e fazer promptíficar -pelos oper.:n'ios e apren~ 
dizes, e no menor prazo possivcl, todos 03 trabalhos de que 
forem encarregados pelo dircctot' ; 

5. Conservar em boa ordetn 1 bem a.condicionados, toLlos os 
moveis, matel'Ü\ prima., mnchinas, apparelhos e outros matcriaes 
pertencentes á officina, os quaes ftcarã.o sob a sua guarda e re· 
sponsab]idade ; 

6. Ter sempre em día e escripturados em ordem os livros de 
q\te trata o art. 106; 

7. Executar na otrlcina e durante o tempo em que ella func· 
cionar sómeute os trabalhos de que forem encarregados pelo 
diroctor; 

S. Distribuir equitativamente por si, pelos aprendizes e 
operarias, os trabalhos l1 executar, Eendo re.eponsaveis pela 
l::oa execução delles. 

Art. 105. Os mestres serão auxiliados pólos alumnos ope
rarias q ne maior aproveitamento revelarem. Dant1•e estes o 
que tiver mais idoneidade moral o profissional sulJstituira o 
mestre em seus impedimentos tcmt;orarios, tendo direito a 
gTatificação do emprego do qun,rto dia em deante, si o impedi~ 
rnentõ exceder de tres di:tS consecutivos. 

Na. falta de alumno nessas condições o director nomeará 
pessoa idonea para substituir o mestee. 

Art. 105. Além dos materhtes necessarios, haverá em cada 
officiua : 

1. Um livro de - entra.da o sabHi1 -em que serão meu~ 
cionados o;; trabalhos de que forem encarregados os respe-
ctivos mestres, o dia em que entrarem para ellas c aquelle 
em que tbrem entregues pelos mestres ao llirectol' depois de 
prompti!lcados, especificando~se nesse livro a qu'wthlacle o 
qualidade desses tr<.tba1llos ; 

2. Um livro de -inventario - em quo serão mencionados 
e~peci tictulamento todos os materines pertencentes á officira, 
taes como : mobílias, mnchinas, apparelhos, materia prima., 
etc., etc. 

Art. 107. Os livros do que trata o artigo pl'rceJ.onto serão 
rubricados pelo director e escripturados pelos mestres, fóra das 
hor<\S de trabalho da ofticina. 

Art. 108. As officinas typographica, de encadernação e de 
car-tonagem trabalharão, durante o anuo lectivo, tres vezes por 
semana, em dié\S alternados, das dez horas da manllã ás quatro 
da tarde ; e :O\S de empalhação de moveis, de escovas e vassouras 
fnnccionarão diariamente fluraute as mesmas horas. 

Art. 109. Os mestres devem ensinar a arte ou oficio a seu 
cargo em todos os seus detalhes, do modo que os alumnos 
fiquem habilitados a exercel~os não só no Instituto como 
fóra delle. 
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Al't. IIO. Os originaer:~ das o!Jras que tiverem de set' im" 
pressas, serão entregues ao mestre da typographia, escriptos 
pelo dictante-copista no system~ de 110ntos de Luiz Braille 
e revistos pelo professor a cuja carlei::-a se destinarem. 

Art. lll. A aula de afinação de piano, harmonium oorgam 
funccionará, durante o a,nno lectivo, duas vozes por seméLna, em 
dias alternados. 

Art. ll2. Ao· mestre de afinaçüo incumbe: 
I. Ensinar a arte de afinação de piano, harmonium e orgam 

c tndo ma.is que for concernente a esta arte, de modo que os 
aJumnos fiquem habilitados a exercei-a om todas as sm1s partes; 

2. F;-t,zer e ensinar os alumuos a faz;er todos os concertos que 
estejam ao alcance elos cegos, taos como: encol'doação, substi .. 
tuição de martellos, etc.; 

3. Afinar os piano~ do Institoto todas as vezes que fOl' neces
sario e que lhe for ordenado pelo director. 

Art. 113. O mestre de afinação será substituido em suas 
faltas e impeJimentos pelo repetidor on aspirante que o director 
designar, e na falta destes por pessoa idonea. 

Art. ll4. A mestrCL de trabalhos de agulha deverá dal' lições 
tres vezes por semana, em dias alternad.os, e duas horas em 
cada dia. 

Art. 115. Incumbe á mestra de trabalhos de agul1m: 
1. Ensina,r a costurar e fazer tr;'tbalhos de agulha, t1··icot e cro

chet, vidrilho c missauga, taes como:-meias de diversos fios, bar· 
retes, botins de lã para crmnças, capotinhos do lã, cestinhas, boi· 
sas, tapetes, flores de lã, do papel o outras materi<1'6; erntim, todos 
os la v ores e trabalhos proprios do sexo e que possum serfabricados 
sem clopendencia do sentido da vista e só pela destreza do ta.cto; 

;~. Kscripturar o livro de--,.. entrada o sal! ida- em o qual 
mencionara todos os materio..es que lhe forem fornecidos e ostra
bcdhos que, depois de promptiticados, entregar ao lliroctor;· espe~ 
ci11canUo .:1 quantidade e a natureza dolle.s. 

Art. 116. A mestra. serâ substituida em snas faltas e impo· 
dimentos pela, contl·a-mestm, e esta, pela repetidora ou aspirante 
que for designada pelo director, e na falta destas J?OI' pessoa 
idonea. 

Art. 117. O ensino de gymnastica constará do duas partes: 
theorica e Pt'utica. 

O ensino theorico serú dado ümnltaneamento aos alumnos e 
alumrws; as lições prn:~íca.s, porém, se1'ilo d[l,das em cb.sses 
distinctus aos a.lumnos de um e de outro so:x:o. 

Art. IIS. O ensino degymnastica limitar-se-Ita á gymnastiea. 
simples, medictt ou hygienica, comprellendendo a cll.llysthenia 
simples, ou com sa!tereos, evoluções simples, marcha, s<tltos, 
carreira e outros exercícios compativeis com a cegueira. 

Art. 119. A aula de gymuastica funccionará duas vezes por 
semana, em c1ia,s alterna,c!os1 e uma hora cacl.n div,, 
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CAPITULO XI! 

DO~ INSPECTORES ~Til SEUS AJUDANTEf:J 

Art. 120. Haverá. no Instituto umtt jnspectora de alumnas e 
um inspector de alumnos. Cach inspector ter::i. um ajudante. 

Al't. 121. Compete aos inspectores: 
1. Acompanhar os alunmos nas horas de refeição, de estudo, 

de recreio, e em todos os actos a que ell0s devam comp),recer; 
2. Velar pelo asseio elos alumnos, fc>.zendo-os lavar o rosto 

escovar os dentes e unhas e pentear o ca1:ello, logo que SBlevom: 
tem da cama; 

3. Fazel-os tomar banho nos à ias e 110ras para esse fim desi ... 
gna.dos, mandando"os acompa-nhar por um criado para os ajuda.r 
a vestir e lcwar ; 

4. Verilicar si o v(~stua.rio e calçado estão em bom esü:do ; 
caso estejam sujos, rotos, ou tenham qualquer falta, requisitar 
outros immediatamente ela rouparia; 

5. Da e pai" te ao director de qualquer falta que eucontr.tr na 
mesa dos ::ttumnos, nos dormitol'ios, lava todos, In,trinas, snJas de 
banho, de e'ltmlos e ele aulas ; 

6. Empregar seu prinoip:tl cuidado em vigiar que os a1umnos 
nilo se exponham a dosastees e que m<1ntenham o silencio, re
speito e boa ordem nas salas de estudos e refeitorios; 

7. Fazer a cham:-tda. dos alumnos que devem comparecer ás 
aulas ou salas de estudo, dous minutos antes ele entrarem para 
elln, e faze l-os tomar seus respectivos legares; 

8. Proceder ignnlmente á chamada dcs alumnos que elevem 
comparecer ás officinns, nas horas pam esse fim designadas; 

9. Tomar nota. (1os alumnc,_s que fc\.ltarem cü3 chamadas acima., 
verificnr a razão da fa.Ita, e dar de tudo parte ao director; 

10. Vigiar incessantemente os alumnos e advertil-os com mo
deraçilo pelas faltas que não metecerem maior corret:ção ; 

11. Tomar nota daquolles qne fa.ltarem aos seus deveres e 
communicar ao dit•ector pctí'a. dar providencias ; 

12. Presidir a mesa do.s alumnos, comendo juntaments com 
elles e veril'icando sL os alimentos s[o de boa qualiclado, bem 
preparados e era quantidade sufficiente ; 

13. Dormir om aposento que communiqne com os dormitarias 
dos alumnos pal'a vigial-os e dirigil-os; 

14. Dar paete por oscripto ao director, logo pela manhã, das 
occurrencias havidas durante a noite nos dormitarias; 

15. Não se recolher antes de ha;ver vori:ficacio que todos os 
alumno.s a seu cargo estão accommodados nos respectivos lei tos ; 

IG. Acompanhar os alumnos, sempl'e que sallirem encorpo
rados, quer a passeio, quer quando tenham de comparecer ou 
tomar pa.rte em solemnida.des publicas, como fest:1s, theatros, 
etc., et0.; 

17. Apresentar aos professorGs; mestres e repetidores o livro 
de notas dos alumno~. · · · 
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Al't. 122. Os inspectores dever·ão residir no estabelJcimt:.nt.o. 
Art. 123. Os inspectores e seus ajudantes uilo poderiio n.c

ceit,,r dos alumoos, nem de seus paes, tutores, protectores ou 
correspondentes, retribuição ou presente de naturozr~ alguma, 
Ueb~üxo de qualquer pretexto, sob pena de clemif:l:lão. 

CAPITULO XIII 

DO ESOUil'TURAniO-ARCHIVIS-rA E; SIC:U AUXII,IAR 

Art. IN. O oscripturario-archivisLa o seu auxiliül' deverfw 
compaJ~ccor· no Instituto todos os dü1s utci~. ás nove horns da, 
manhã, e não se poderã-o retil'ar antes das tres horas rla tai.·dP, 
~alvo si for em objecto de serviço e por ordem do director. 

Art. 125. Ao escripturai'io-arclüvista compete por si c por 
seu auxiliar: 

I. Ter em ordem e S@lpre em dia a escripturaçào do torlos os 
livros; · 

2. Escrever e registrar. toda a correspondencia; 
3. Tei' sempre em boa ordem e asseio o archi v o ; 
4. Tomar apontamentos de todas as occurrencias que ti\rerem 

de ser mencion<1das no relatorio do dii'ector, e apresentai-os a 
este quando lhe forem pedidos, ajuntando todos os esclareci
mentos necessarios ; 

5. Ter Eempre em dia o inventario dos objectos pertencentes 
ao archivo ; 

G. Escripturar, segundo as im.trucç5es e modelos dados pelo 
director, todos os li,Vl'Os, mappas, folhas de pag;J,m~nto e mais 
papeis relativos a contabilidade e á cscripturação ; 

7. Gu01rdar os progra.mmas e as relaçõe.3 de pontos, Ol'gani
Eallos pelos professores, para apl'esentrd-os nos actos de examE>.; 

8. Colligir e archi var em boa ordem todas as leis, decretoS, 
regulamentos, instrucções e portarias relativas ao Instituto; 

9. Archivar e Lormar_ inclice. de toda a correspoodencia re~ 
cebida; 

lO. Enc.adernap pm' m•dem chl'onologica c nrchiv<tr [I.S minn .. 
tas originaes do expediente. 

Art. 120. Emquanto o Instituto não tiver bibliotlleca organi
sada, os livros que possue e que vier a possuir devem SOl' con~ 
servados pelo escripturario·archivista. 

CAPITULO XIV 

DO AGI~NTE 

Art. 127. O serviço braçal do Instituto :tical'á a cargo de um 
agente auxiliado pelos empregados d<-t despensa, copa, cozinha., 
refeitorjos, jardim e dos serventes. . • 

Art. 128. O agente é encarrega-do du guarda, asseio, conser
yaç~o ch mobilia e rn~,is m~,tf3rio,es de que nU,o forem deHignada-
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mente incumbidos outros emprt~gados, do recebimento dos 
p;eueros e mais artigos de con~umo; da distribuição e fisc:üização 
uo-scrviço dos ser-ventos e mats pessoal a seu cargo. 

Art. 129. Incumbe-lhe mais: 
1. Transmittir aos serventes e ma,is pessoal a seu cargo as 

ordens Uo director, sendo responsavel pela fiel execução das 
mesmas; 

2. Velar sobre a ordem e asseio do estabelecimento, fiscali
sando para esse ilm, de conformidade com as instrucções e or
dens do directol', todo o serviço da copa, cozinlHt, despensa, rc
fcitorios o dormltorios ; 

3. Representar ao directol' contrrt as faltns conuncttidas p0lo 
pessoal a seu cargo, quando não cumprir bem os seus deveres ; 

4. Verificar a qualidade e quantidade dos generos entrados 
para a despensa, dando parte ao director de qualquer falt<:t que 
encontmr; 

5, Assistir e fiscalisar o sel'Viço do refeitorio dos professores, 
mostres e repetidores que morarem no estabelecimento, provi· 
denciando para que sejam bem servidos e verificando si os ali
mentos são de boa qualidade, bem pr0parados e em quantidado 
sufficiente; 

6. Receber por inventario, ao tomar posse, todos os mate· 
riaes e objectos existentes no estabBlecimento e que são p0lo 
art. 128 confiados á sua guarda e conservação; 

7. Fazer ao director os pedidos dos genero~ o mais objectos 
precisos para o abastecimento da despensa e outras repartições a 
sou cm•go; 

8. Proceder n·os mezes de junho e dezembro ao inventario de 
todos os moveis e utensilios do estabelecimento ; 

9. Ter sempre em dia o livro de inventario dos 111ateriaes a 
seu cargo, mencionando nelle os objectos entrados, os dados em 
consumo ou extraviados, as datas de entradn e sahida desses 
objectos; 

10. Apresentar ao escripturario, no fim de cada mez, a rela· 
ção dos empregados que lhe são subordinados, mencionando os 
dias de serviço de cada um ; 

11. Ter a seu cargo a arrecadação geral do Instituto e fazer com 
que todos os objectos arrecadados fiquem bem acondicionados. 

Art. 130. Toda. a escripturação dos serviços a cargo do agente 
serâ feita por elle ou pelo escriptul'ario-archivista e seu auxiliar 
segundo as ordens e normas prescriptas pelo di reator. 

Art. 131. O agente cleveri morar no-estabelecimento~ 

CAPITULO XV 

DO SERVIÇO SANITARIO 

Art. 132. Haverá no Instituto uma enfermaria que ficará a 
cargo do medico do estabelecimento e sob sua immec!ia;,t(), admi..
uistração e· fiscapsação. 
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Parugrapho unico. A enfermaria se dividirá em duas secções, 
·complet<tmente lnde:penclentes, uma para as alumnas e a outra 
para os alumnos. 

Ast. 133. Os professores ou repetidores cegos, que re~idircm 
no estabelecimento, ~erão tratados, quando enfcemus, os do sexo 
masculino na enfermaria dos alumnos, e os do feminino na 
das alumnas. - . 

Art. 134. Cada enfermaria terá um enfermeiro que será para 
a dos alumnos o ajudante do inspector, e para a elas alumnas u. 
ajudante da inspcctora. 

Paragrapho unico. Quando acontecer que o numero de enfer
mos seja excessivo, ou-as doenças tão graves, que absorvam todo 
o tempo desses ajudantes, prejudicando o serviço de inspecç[o, o 
dírector poderá encarregar das enfermarias pessoas e:xtranhas. 

Art. 135. Os medicamentos prescriptos pelo medico ás pessoas 
que teem direito a tratamento no Instituto, serão fornecidos por 
contn, do estabelecimento. 

Art. 136. E' dever do medico : 
I. Prestaras soccorros de sua profissão nos alumnos e aos em

pregarias internos do Instituto; 
2. Comparecer todos os dias no estabalecimonto, c todas as 

vezes que for chcumvlo; 
3. Examinar o estaOo de sa,ude dos ~amlidatos á admissão no 

Instttuto1 ·sempre que esse exame lhe for requisitado pelo di
rector; 

4. Visitar todos os dias os doentes, e tantas vezes ern, cada 
dia quantas o exi~·ir a, gr<tvidade ela molestia; 

5. Examin8.r, sempre que lhe f'or requisitarlo pelo director, 
os genoros alimentícios fornecidos ao Instituto, a da~,a SlU opi-
nião fundrlmentada sobre a qua.!ida,cle dellcs; · 

6. Em caso de" molo .. ~tia gL'nve, avisar ao director pam que 
este coinmunique tt familia, do doente ou a quem snas vezes 
fizer· 

7. 'Participar ao director' qualquer indicio de molestia conta
giosa que se manifestar em individuo pertencentl_~ ao Instituto, 
iodicanclo o meio de rea.lizar-s'3 immediata e effic:-éLzmente sua 
separação; 

8. Dar parte ao director das faltas quo na onfermarin. com
motterem os doentes, enfermeiros e serventes; tias faltas que 
se derem no fornecimento e preparo dos medicamentos o 
das dietas.; assim como de todas as occurrencias que interessarem 
ao serviço medico e atlq;linistrativo, propondo as medidas no
cessarias; 

9. F<~zer de seu proprio punho e assJgnar o recoituario dos 
medicamentos que prescrever; 

10. Apresentar ao (lirector, no fim de cada anno 1 um relato
rio circumstanciaclo do serviço sanitario e um mappa estatistico 
pathologico dos doe.nto3 tratados durante o anno; 

11. Requisitar do director, sempre que julgaJ; necessrrrio, a 
convocaçGo de outros facult1tlvos para com elles conferenciar 
sobl'e casos graves ou ditficeis; 
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12. Propor ao clirecto1', em tem1j0 do epidemia, as medi!]as 
(_Jue entender convenientes para prevenir a sua propagação no 
estabelecimEmto. 

Art. 137. Si ns útmUias dos alumnos ou rlos empregados 
doentes preí6rirem que sBjam elles tratados por outro faculta
tivo que não o do Instituto, correrão por sua conta as despczas 
do tratamento mer1ico. 

Art. 138. Os enfermeil'oS serão responsa-"reis pelo serviço das 
suas secções e pela conservação dos respectivos utensdim, 
os quaes recebuiio em carga e terão sob sua guarda. 

Art. 139. 0.3 enfermeiros serão suhordinaflos ao medico e 
deUe receberão directamente- as ordens e instrucções, relativas 
ao serviço da en.ferma,ria. 

Art. 140. Os enfermeiros teem p1r obrigação: 
I. Acompanhar o medico nas visitas diarias aos doentes de 

suas respectivas secções; . 
2. Executar ·e fazel' executar pelos seus ajudantes e serventes 

todas as prcscripções do medico, nã.o só no que diz respeito aos 
medicam~.mtos e regimen alimentar dos doentes, como {t hygiene 
e administraç\lo da enfet'mari<.~. ; 

3. Vela1' pelo asseio e boa ordom da s.ec:çil.o a sen cargo; 
4. Fazer e assignar os pedidos d8 dietas o de todos os utensi· 

lios necessarios á enfermaria, pedidos que, depois de rubricados 
pelo medico, serã.o entregues ao (lircctor ; 

5. Fazer toda a escripturuçiio rht enfcrmarict em livros para 
esse fim destinados e sob <l immocliata iiscctlisação do medico; 

6. Participar ao medico to(Üt c qualquer fal-ta que houver, 
tanto ela parte dos doentes e dos ajud·mtes e serventJs, como du 
que for reJa t.ivo aos medicamentos c dietas, e de toda as occur· 
rencias, emúm, que interessarem ao seeviço da enfBrmaria. 

lu·t. 141. O rogimen alimentai' dos doentes sorá reguiado 
poe unH\ ta1Jella de dieto.s, OI'ganisa~_lu, pdo modico o appruv<1tb. 
pelo diroJctot', 

CAPITULO XVI 

DA ROUPARIA E LA_VANDERIA 

1\.l't. 14:~. Toda a roupa de corpo, camct, mesa o cozinha, e o 
calçado em reserva, pel'tencentos ao8 alumnos, :~erão guardadof3 
e arrumados em ttrmarios apropriados. 

Art. 143. No, arrumação devem ficar separadas, não só as 
roupas do corpo dos a,1umnos de um c outro sexo~ contri
buintes c gratuitos, como todas as outras, conforme o re· 
spectivo destino. 

Os botina e sapatos, novos ou coucertados, seráo tambern-ar· 
nilnados em logar proprio cmn, a separação recommendada.. 
auauto ao sexo e condição dos alumnos. 
- .O.i't. 14.4. Os Sei'Viços ds costur<~ 1 lavf!gem f. ei!gomm2.d.O ssr·ão 
feitos dentro do esta.belecimento. Só Gm ca.so de nccosstdade 
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a prestai-os com rnrd.s vantagens. 

Art. 145. Hrtverã n::t roupa:ria um livro de~ onlr<1da o 
salüda- em que será lançada a roupa que existir e entrar) e v, 
que se consumir e sahir, e o calçado existente, 

Art. 14G. A' roupeira incumbe: 
1. Receber, arrecadar e conserva.rconveniontemente as roupas 

que lhe forem remettidas peht admiriistraç5.o; 
2. Fazer e mandar fazer pelos empregados da rouparia todos 

os concertos de que precisar ::t roupa. que se houver ostro,gado; 
3. Dirigir e fiscalisar o pessoal encarregado do serviço <la 

lavanderh e do engommado; 
4. Fazer lavar e engommar toda a ronpa de uso dos alu ... 

n:mos o dos <1spirantes ao Iní1gisterio; 
5. Fazer' bvcw toda a l'oupa que sallir dos dormitorios, refei

torios, cozinlm e enfermaria, devendo ser esta htvada sepa
radamente; 

ô. Escriptur<tr em bor~. ordem e ter llBilllJre em dia o livro de 
- entrada e sahicL ... , - da rouparia; 

7. Req uisita.r do director o pessoal e m::tterial precisos para 
os serviços a seu cargo ; 

8. Cumprir fielmente todas as ordens que lhe forem dadas 
pelo director. 

Art. 147. A roupeim C immedlatamente subordinad(), no di~ 
rector, de quem unicamenlo receberá. ordens. 

i~.rt. 148. A roupell'(\. é obrigada [\,residir no cstu.bclecimonto. 

CAPITULO XVII 

Àrt. !49. M portas do Instituto sel'ilo abertas díal'larlle1lte á~ 
cinco horas da manhã. no verão, e tts ~eis horas no inverno; 
e serão fechadas ús novo horas dc1.. noite. 

Art. 150. Ninguem poderá sahír do InstiGuto antes de 
aberto, ou entr\tr nelle depois de fecharlo, sem expressa licença 
do director. 

Art. 151. A entra(h do Instituto vorlerá S01.' Ü.'anque::tda, fts 
visitas do publico nG,s quLntros-feíra.s; em ontro. qualqnor 
dia só .com permissão especi<J.l do director. 

Art. 152. O porteiro terá por obri_g_ação:: 
I. Residir no est<1belecimento, oDC1~ ·se·· ã.iimentiJ,rá, e porma~ 

necer na entracl<J. principal ; ,: 
2. Abrir e fechar as portas Q..o -edi.flCio ás horas ma1'cada.s; 
3. Impedir a sahiclD-_ dos alur;rinoÉf o dos empl':ê'gn.do~~ itllBi'J.i.'J~:J 

do Institnl.o quo n<1o tivurem }t.\J.'.tni~sd:v do dü'ecL;.;i'. 
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CAPITULO XVJil 

DA ESCRIP'l'URAÇÃ.O 

Art. 153. Haverá na secretariCL do Instituto os seguintes 
livros: 

1. Da~matricula dos alumnos-em que SGl'á lançado o termo 
da matricula de cada almnno com a declaração de seu nomo, 
iclarle, filiação, naturaHclade, causa e tempo de cegueira; e o 
nome e domicilio do pae, tutor, protector ou correspondente. 
Tambem serão registrados nesse livro a perda do anno, as penas 
impostas e o resultado dos exames com o gráo de approvação 
alcançado no curso litterario ou com as habilitações obtidas nos 
diversos ramos l1o curso profissional; 

2. Da- receita -no qual se mencionarCt a quantia consignadv" 
crn lei do orçamento para despezas do Institu-to; 

3. Da- dcspeza -onde serão lançadas discriminadamente em 
columnas distinc-Gô,S e distribuídas segundo as consignações 
orçamentarias, todas as despezas miudas o de prompto p~.ga~ 
menta, feitas em cada mez; um resumo das contas elos forneci~ 
mentos feitos mensalmente ao Instituto por ordem escripta ou 
verbal do directOl' ; c finalmen-te, um resumo da despeza total 
feita durante o mo;r,, de accorclo com as folhas re;nettidas ao Mi~ 
nistro, Ü\zenclo-se a distribuição da mesma.despeza pelas referidas 
consignações; 

~1. Do-pessoal~do qual (;Onstará o vencimento que durante 
um mez perceberem todos os funcciouarios do Instituto; 

5. De- te1'mos ~que mencionará o dia de posse dos empreu 
gados, o registro de seus titulas de nomeação, e as licenças 
obtidas; 

6. De·-a,ttestado de frequencia-dos empreg-:tdos relacionados 
em folha do Thesouro, do qual constare~ o nome e emprego de 
cada um e as faltas mens;;tes com causa justificada ou não; 

7. De -contas dos-fornecedores ~ onde no fim de cada mez 
serão lançadas t0Uas as contas dos fornecimentos feitos ao ln .. 
stituto por ordem verbal ou escripta do director; 

8. Dos-contractos para íbrnecimentos- 0m que serão regis~ 
tmdos todos os contracto.<:J de gencros e objectos fornecidos ao 
Instituto; 

9. De,.,_,., te1'mos de a(lmoe81.açfi.o.,.,..., o outras peuns i.Jnposta.s aos 
funccionarios do Instituto. 

CAPITULO XIX. 

Art. 154. Serão nome<.~ das ·pói' ·ctec1•eto do Govel'TIO o directofl 
e os professores ; e _por portaria .do Ministro, os repetidores, 
o medico~ o escriptn.rari o· dic-tantEi=co:pis·ta~ os inspectore~~ Ci 



ACTOS DO PODJm EXECUTIYü 

mestre Ue gymuastica e o de afinação de piano~ Of'ga.m c lwrmo· 
nium. 

Art. 155. Todos os outros empregados, bem como os aspi~ 
rantes ao magister'io, serão de nomeação do director. 

Art. 156. Ficarâ sem effeito a uomeaçfio do empregado que 
dentro do um mez não tivm' tomado posse do seu cargo sem 
motivo justificado. 

Art. 157. Os professores que houverem cumprido os seus de
veres de modo distincto, terão direito ;Ls gratificações addieiona0s 
estabelecidas no Codigodos institutos otficiaes de ensino. 

Art. 158. Nas substituições previstas neste regulamento,{) 
empregado vencerà sempre o seu' ordenado e a gratilicação do 
lagar que substituir. 

Paragrapho unico. Quando a substituição for de repetidor por 
aspirante ao magisterio, perceber{~ este só a gratificação da~ 
quelle. 

Art. 159. Fóra do exercicio os membros do magisteeio só per-
ceberão seus vencimentos integraes nos seguintes casos: 

l. De impedimentos por serviço publico e obrigator·io por lei ; 
2. De desempenho de commissões scientificas ; 
3. Dmante o per iodo das férias. 
Art. 160. As licenças com or·clenado por 1nteiro só serü:o 

concedidas por motivo de molestia, não excedendo de seis mezes; 
por outro qualquer motivo, as licenças poderão ser concedidas 
tambem .por seis mezes, dentro de um anno, mas com metade 
do ordenado e si o motivo for attendivel. 

Paragrapho unico. Quando a licença concedida com o prttzo 
de seis mezes e ordenado por inteiro não bastar por prolongar. se 
a molestia, o Governo poderá amplial~a por igual tempo com 
met[tde do. ordenado ; e depois de um anuo, sem ordenado, ulto 
excedendo porUrn de dous annos a somma do tempo da, primi ... 
hva licença com o das prorogações. 

Art. 161. 03 proli:lssores, repetidores O "totlos 08 OUGI'OS emw 
pregados do ~nstituto qu~ nU:o estiverem no estaLolocimcnto ct 
hora detel'illlll<td;J,, ou retirarem-se antes Je findar o tempo de 
seu trabalho, incorrem em falta. 

Paragrapho unico. As faltas eommettidas em um mez sô po~ 
derão ser _justificadas perante o director até o primeiro (lia-util do 
mez seguinte. 

Art. 162. Os professores, repetidores o todos os empregados 
do ser'viço administrativo e economico que- faltareni aos seus 
devores· ou commettcrem twtos contrarias â disciplina do ln~ 
stituto, iical'ão sujeitotl a~ ~eguinto3 penus: 

I. Admoostaçü.o ; 
;?; • Reprebensão ; 
:-L Suspem;5.o ; 
4. Demissão. 
§ Lu As duas pl'imeiras penas serão impostas polo diree;tor. 
§ 2. 3 O dil'ector potlerá impor a pena cte suspensão de um a, 

oito dias participando-o Ro Minlstro ; só este noclerá ;:t,lJT}1lc:ü-a 
-por malS longo tempo. - --
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§ 3. o A pena. do \lemissão será imposta pelo Governo, por pro· 
posta do diroctor, o, tr>at<1ndo-se de professores, só tertt lagar: 

I. o No crtso de Condemn;1.ção á prisi'io com trabaJho ou por 
crime contr<~ a. moral e os bons costumes ; 

2. o Quando o p.'ofessc1r por tt-es me:.::cs seguidos deixar de com
parec0I' ao Instituto sem causa jnstLficacla ; 

3. 0 Quando jã houvet' sido- susponso por tt'es vozes dentro 
do espaço de um anuo; 

4. 0 Quando fomentar immoralidade entrê os alumnos. 
Art. IG3. Aos empregados de nomeação do director Sel'Üo 

extensivas todas as penas, indopondentomento de participação 
nu proposta no Governo. 

CAPITULO XX 

DAS CONTAS R ORÇAMENTOS 

Aet. 1G4. O rlirector no fim rlc cada mez, ft vis tu. dos recibo~ 
c das contas das despezas miudcvs o de prompto pagamento, da 
relo.ção dos dias de tmbrrlho do pessoal 13Ub[l.lterno o das contas 
dos fornecedores, fará organisnr: 

l. A folha elas despezas mimlas e de prompto pagamento do 
Instituto; 

2. A folha das gratificações o salario.::; do pessoal subalterno ; 
:-3. A folha da importnncia dos fornecimentos .feitos durante o 

mez. 
Estas folhas, depoi.'i de assigmMlas pelo dirocto1' 1 serão remet

tidas ao l\Iinistro para os devidos pagamentos, 

CAPITULO XXl 

DOS CONCUU.SOS 

Art. 165. Quando houver de so :proce(let' a concurso para o 
preenchimento de qualquer loga1' no magistorlo, observar-se-1m 
o seguinte : 

1. O di1'ecto1~ manlln,rá publicar edital annunciando que, na 
secretaria. do Instituto, se acha abm·ta a inscripção, pelo pra.zo 
de ti'es mezes, para o preenchimento da cacleim vaga e clecla.
ranrlo a natureza das prOV<tS exigidcts e as condiç:ões que pre· 
cisa.m possuir os caiH1idatos ; 

2. Fíndo o prazo da inscripção, serão publicados pela im
prensa os nomes dos candidatos illSCl'iptos, e o dia, hora o Jogar 
em que--üoverá tet' começo a primeira pl'ova. ; 

3. Quando o concurso dever ter lagar só entre os t'epeticlores 
ç~gos (a.t't. 75) ou entre os aspirantes a.o magistorio (art. Sl)l 
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não haverá necessidade ele prazo para a inscripção; o concurso 
começará dentro dos oito dias seguintes~ depois (i_~ vsrificada a, 
vaga. 

Art. 166. Para que possa inscrevm'-se, deverá apresentar o 
candidato:- documento de ser cidacHío brazileiro no goso de seus 
direitos civis e politicos; folha corrida do seu procedimento, pas~ 
sada por a.utoriclade competente ; e titulo de capacidade pro~ 
fissional. 

Art. 167. As provas do concul'so ou de habilitação cm1sis~ 
tirão em ! 

1. 0 Prova escripta; 
2. o Prova oral ; 
3.(1 Prova pratica, das materbs que a aclmiitirem. 
Os pontos para qualquer dessas provas ser;J,o tirados no acto. 
Art. 168. Para a prova escripta o candhlato terá tres horas, 

si a cadeira comprehender uma só materia, ; no caso contrario, 
poderá a commissão examinadora prm:ogar a h01'a" 

A prova escripta será feita em papal rubricado pela. 
commissão examinadora e fornecido na occasião. Não será 

· permittido ao candida.to consultae livro ou notas" Ns, sala 
em que se fizer a pt·ova csci•jpta 1 só ostari.'í.o os cf1ndidaJ.os, 
em mesas distinctas~ e a commissfio. 

Art. 169. A prova oral consistirá numa, exposiçü:o elo ponto 
tirado á sorte, e numa arguiçilo feita pelos examinadores. 
A exposição deverá durar meia hora em cada ma teria da cadeira 
em concurso ; parB, a arguição cada, examinador terá 20 mi~ 
nu tos. 

O ponto desta pmva será o mesmo para todos os candidatos 
que a prestarão segundo a ordem da inscr>ipç:ão. O primeiro in
scripto timrá o ponto, que os otlt1'0S só coHhel'.erão na occa.sião 
op·portuna. No caso de haver muito3 candidatos e não poderem 
todos fazer a prova oral no mesmo dia 1 serfto divididos em 
turmas ; cada turma tir<wá um ponto. Esta prova será 
publica. 

Art. 170. Quando a mataria não comportar prova pratica, 
haverá arguição tambem sobre a nrova escripta. 

Para a prova pratic::L, a comrnissão examlnadora determinará 
o processo. 

Art. 171. A commissão examinadora so comporá de ü•es pro
fessores do curso a que pertencer a cadeira, e será pres'tclida _pelo 
director, o qual entretanto uão terá voto no julgamento. 

Paragrapho unh~o. Si dentre os membros do magist ~rio não 
houver quem possa servir rle üXâ.rninador, o director proporá ao 
Governo a nomeação de cidadãos. extrnnhos ao InsLituto, que te
nham as habilitações neces::;aritiS para tal fim. 

Art. 172" Os examinadores organisarão, no dia em que deverem 
começar as provas, os pontos em numero de 25, os quaes 
deverão abranger, cad::~ um~ uma :parte de cada, materia da 
cadeir<~ em concurso. 

Paragrapho unico. O ponto tirado nara a pl'ova escripta não 
entrará na urna para a prova oral. -
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Art. 173. No dia seguinte ao do encerramento da, inscl'ipção 
o director reunirá a commis:;fio examinadora o marcará dia. para 
a primeira provct quo deverá SG:t' a escrlpta. Tres dias depois 
desta, terá começo a prova oral. Finda esta, sí for possivel no 
mesmo dia., proceder-se-ha á leitura da ]WOV<t GScripi;-,t. Esta 
leitura, será feita pelo proprio canclidato, fiscaliZa!la por outro 
na ordem tla inscripção. Si houver um só c~tndidato, um J.os 
examinadores fiscaliza,rá a leitura. 

Art. 17'1. Terminadas as provas do concurso, proceder-se-ha 
ao julgamento. A commissão votará diante das provas exhibi
das, e os dous candidatos que reunirem maioria de votos 
seeão propostos pelo dil'ector ao Governo. Cada membro da 
commissão terâo dir_eito de consignar na provq, escripta dos. crm.,. 
didatos o seu juizo sobre o merito das N'OY8Jl e a C(l.)?f\CldV,dG 
profi.ssionaJ d_o concnrronte. 

CAPITULO XXII 

DO rATIU;\IORIO DO INSTITUTO 

Art. 175. O patrimonio c1o Instituto será constituído 
1. Com o fundo patrimonial que jã existe ; 
2. Com os rendimento::; e jueos desse fundo pa.trimonia.l jú. 

existentes e que. se irão capital.isando; _ 
3. Com os valores que forem doados ou legados ao Ins-tituto 

por qualquer modo legal; 
4. Com as joias do entradc1.. c annuidadcs pagas pelos alumnos 

contribuintes ; 
5. Com as contribuições p:tgas p:JloF:l pl'ofessore3. m8stres e 

repotidore.~ que mornrem no ostabelB~imento (art. 183) ; 
6. Com as sobr·as que se 7eriticarem no fim do anno nas 

diversas con::ignações do Ol'çamento dus despr:zas do Instituto ; 
7. Com as subvenções que fmom votadas pelo Congres::iO em 

beneficio do fundo patrimonial. 
Art. 17ô. O patrimonio do Instituto continuará a ser admi~ 

nistrtJ,do por um conselho, não remunerado, composto de tres a 
cinco membros, dos quaes um presidente, um thesoureiro e um 
sect•etario. 

A1•t. 177. O fLmdo patrimonial do Instituto será convertido 
em apolices geracs da divida publica fundada ou em quaesquer 
outros títulos lia divida publica. que melhored garantias offere
cerem. 'fO(iavia o Instituto poder·á possuir em b3ns de raiz uma 
parto do seu patrimonio, a qual s;;rá determinadct pelo Governo. 

Art. 178. Nenhuma quantia ser<\ disteahida do fundo po:ttri
monial ou dos juros e mais rendimentos, em quanto não for eHe 
suflicie:J.te para occorrer a todas as clespezas do Instituto com os 
1;10Ve decimos do seus .juros e rendimentos am~uaes~ 
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Art. 1/CI. VJgo que o pn,tt•imonio attingir essa somma 
empregrq;,-se·hã:o 03 nove decimos do3 renrJiment63 nas rle~pozus 
do Instituto, nos seus me!hoL'amentm e p!'ogressivo de-seu
vai vimento, e ontão uada. mals com elle despeuderft a União. 

Art. 180. No caso do artigo- antecedE:nte se6ío applicados ao 
augmento do fundo pn,trimonlal todos os saldos que se verifi
carem, assim como tolas as doações, 18gados o suUn:mções quo 
dessa época em dea,nte se fizerem em beneficio do Instituto. , 

Art. 181. O Governo, ouvindo o conselho administrativo, ex .. 
pedirà inatrucç:õos especiaes que regulem o modo pratiCo mais 
efficaz e conveniente· ele administrar o patrimonio, 

CAPITULO XXIII 

DISPO,SIÇÕE.':l (JERAF.S 

Art. 182. Nenhum funccionario intorno elo InstitutO ou que 
nelle residir poderá ausentar~se do e.stnbelecimonto som licença 
do director. 

Art. 183. Os professores, repetidores o me8tres, cegos e soltei~ 
ros, poderão, si quizerem, residir no estabelecimento, o terão di~ 
reito, neste caso, a casa, alimentação e assistcncia medica, me~ 
diante uma contribuição annual, que será: para os professores 
do curso Iitterario e de musica, de ôOO.t; e pura os repetidores e 
mestres, de 400$000. 

§ 1. ~ Ficarão, porém, sujeitos ao regimen disciplinar e ecoM 
nomico do Instituto. 

§ 2. 0 o Thesouro descontar-lhes-ba, para satisfação da referida 
contribuição, uma quota mensal em seus vencimentos. 

Art. 184. E' expressamente prohibida a residencia no estabeM 
Jecimento de fumilia que não seja, a· do director, nem será perR 
mittida a admissão de criados pam o serviço particular dos em~ 
p1•egados. 

Art. 185. Nenhum empregado, que não tiver economia. no es
t.lbelecimento, te1•â direito a a.limonta.ção. 

Art. 186. A qualidade e quantidade dos alimentos para as 
refeições diarias, assim nos refeitorios, como fóra. delles, serão 
reguladas por tabellas que o dü·ector Ol'günisará, attenclendo ás 
regras hygienicas e á necessaria economia. 

Pnragrapho unico. Estas tabellas se1•ão feitas de maneira que 
possam ser collocadas uos refeitorios e lidas por todos que hou~ 
verem de velar na sua execução ou desejarem consultal~as. 

Art. 187. São considerados relevantes para toJos os eifoitos 
os serviços que de-qualquer modo forem prestados a instrucç[o 
e educação dos cegos, assim como os beneficios feitos ao Insti~ 
tu to. 

A1•t, ISS. O directol' expedirá instrucções especiaes que reguR 
Iem o serviço interno administrativ:_o e econonlico do rnstitutoo 
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Art. 180. Os vencimentcJs dos empregwlos de 1nstiluto serã.o 
os constantes da tabella annexaa e8te regulamento. 

Art. 100. Revoga.m-se as disposições em contrario. 

DJSP03IÇÕES TRANSITORIAS 

!.n 03 professores cujas Ct~.deiras são extinotas por· este regu~ 
lamento fica1•ão em disponibilidade percebendo os seus vonci 4 

mentos e serão aproveitados independentemente de concurso 
nas cadeiras que vagarem e para as quaes ti verem competeucia 
profissional. 

2."' Na parte em que eleva os }vencimentos do mestre de 
rtfina.çflo e a gratificação elo agente, a hbella annexa só entrar;_'b 
em vigor depois de approvada pelo Congresso Nacional. 

CapitnJ Ferleral, 12 de janeiro do l90L- Epit(l,cio Pessô_aq 

Ta~ella 1los vemimentos ilOR ennmgarlos rlo Instituto Benjamin Gonstant 
Possoal de non1.oaçfrõ do G-Overno 

EI>lPREGO:'; 

-
i dircctot• •••.... , , , • ... 
1 n1eclico •.•.••....•...•••• ... 
5 pro~~?ssores do curso lit 

,,_ 
rano a ..•.......... , .. , ... 

... 7 professores de musica a .. 
5 repetidores do cmso litte r a-

rio a, •.................. ... 
... 3 repe~iclores ele musica a. 

i mestt·e de gymnast.ica., . 
i mestre de afina~.ão e allnad 

... 
O>' 

de piano, orgam c harm o-
nium ................ .. 

:!. escriptnr~rio-archivis~a .. 
i dic~ante-copista ........ , 
:!. inspector elos alumnos.,, 
1 in.~peetot·a da.<> alumnas, 

... 

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

o 
o 

,, 
ç. 

A· ., 
~ ~ ?. 

" " o ~ 

" ' o ~ o 

3:GOO~OOO 1:800$000 
i:GOO~OOO soo . .:.;ooo 

2:400$000 1 :200..;000 
2: 400:jOOO 1:200.$000 

j :200.,000 g~5~~~~ 1:200Aüü0 
800$000 40Jt;ooo 

1 200~000 GOOSOOO 
1 600.;5000 SOOMOO 
1 200_)000 Goo~~ooo 
1 ooos;ooo 500:-;;:JOO 
1 000~000 500.5000 

-~~ 

TOTAT, 

5:100;)000 
2:400$000 

18:000,000 
.23:2oasooo 

9:000)000 
5:400.5000 
1 :.200~000 

!:S00$000 
2: 1oo.sooo 
1:800$000 
1:5008000 
1:500)000 

. 

75:600BOüll 
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1:-'"es.s:onl (lo norn.oaçúo do direciOL" 

1 agente .................................. . 
1 a,iudante do inspcctor .... , ....... , ...... . 
i ajudante da inspectora., .............. ,. 
1 auxiliar de cscript-a .. , ..... , ... , .•..... , 
1 mcst1•a de tro.lxtlhos ele agulha .. , .. ,.,. 
1 cotüt·a-mestra ele trabalhos ele agulha .... 
G mestres ele officinas a .. , .......... , .. , . , . 
1 roupeira .•.... ,,, .. ,., .....•.......... ,, 
1 despenseiro .. , ...•....... , ....... , , .... , . 
i po1•teiro •.•........•. , .... ,., ..•....•• , .. 
1 continuo •. , ..•....... , .... , .......... , .. 
1 fei tor-compl•n.clor , .• , •.. , , , . , ..• , ...•• -.. 
i cozinheiro, .... ,. , .... , • , . , .. , .. , , .. , .. , 
i ajudant-e do cozinheiro .•..... , ...... , .. . 

1:200~000 
720-3000 
720.)000 

i:200c000 
1: 500.~00() 

!)00:~000 
1 :SOOi;OOO 

720;:;~)00 
G'JOSOOO 
600~000 
480-~000 
GODSooo 
9GO~:)C0 
6008000 

I :200.\000 
720:~000 
noi;ooo 

I :200,,000 
1:500:-:iOOO 

000:~000 
0:000.)000 

720i';OOO 
600~000 
600:)000 
4so;.;ooo 
ooo0ooo 
9ú0~000 
6ooSooo 

-----·-·---·----·-----'----'---
Capital FeJ.eral, 12 de janeiro ele 1001. ~ J~_,uac~·a Pessôao 

DECRETO N. 3,90.2 ~ DB 12 DB JANEIRO DE lQOl 

Approva o re-gtrlamento das FaculclaUos de Medicina 

O Presidente d<1 RepulJiica, dos Est::trlos Unidos do BNtzil, 
usando da autorização quo lhe confere o art. :i0

, n. V, cht lei 
n. 652, do 23 do novemln·o do lSD9, c do accm•(lo com o art. :Jo, 
n. II d<t lei n. 746, de .20 de dczomlJro de l 900, resolve approvar 
paea. <1s faculcli:tdcs do mEJdicina. o l'ogulamento, que a mste <tcom~ 
na,nha, <tSSign:vlo pelo 11inistro de Est<1llo da J nstiça o N ogoeios 
Interiores. 

Çp,~ita.l Federal, 1.2 do jctncll·o do 1901, 13° da. Ropnblic<t. 

M. FERRAZ DE CA1!POS Sc\LI,ES, 

Epttacio Pessúa ~ 



,i:.CTO_S DO PODER EXEC.U'!'IVO 123 

Regulamento das faculdades de Medicina 

CAPITULO I 

CONSTITUIÇÃO DAS FACULDADES E SEUS FINS 

Art. I. o As Faculclaàes de l\ledicina serão regidas pelo Co digo 
doE-- institutos ofliciaes de ensino superior e secundaria e por este 
regulamento. 

Art. 2. 0 E' d~ sua cxc1llsiva competencia: 
1. ° Conferir diploma de doutoP em meclicina ; 
2.° Conferir diploma de -pharmaceutico i 
3.° Conferil~ cliplomct de .Parteira; 
4,° Conferir diploma de cirurgião dentista ; 
5. 0 Examinar os proft.ssiona.es gracluü,dos :por. ins):,itnições con-

g,eneres. 
Art. 3. o I-Ia-verá em cadJ.. faculdade o,:: seguintes cm'sos : 
1. o O de sciencias med.icas e cirurgicas ; 
2. 0 O de pluwmacia; 
3. 0 O tle obstetrir:ia; 
4. 0 O de odontologia. 

CAPITULO li 

ORGANIZAÇÃO DOCENTE 

A1·t. 4. o O ensino se disl;ribuirá por 25 cadeirD.S 1 a. saber : 
Chimica me:iica, 
Historia natural medica, 
Materia meüca, pharmacologia e arte de formular~ 
Anatomia descriptiva 1 

Ana,tomia medico-cirurgicrt, 
Hi~tologia, 
PhysiologüL, 
Anatomia e physiologb. J?~thologicas, 
Bacteriologia, 
Obstetricia, 
Pathologia cirurgica, 
Path.ologia ·medica, 
Operações e apparelhos:; 
Thcra peutica, 
Hygtene·; 
Medicina legaJ e toxicologia 1 

Clinica propedeutica, 
Gliuic0, ciru:rgíc0, (P cadeira) 1 



124 AC:l'OS DO I'ODF.R EXF.CUTIYO 

Clinicn cirllrgiea {2'l eadeira), 
Clínica mecltca (1" cadeira), 
Clinica medica (2a cadeÜ'a), 
Ciinicct obstetrica e gynecologlca, 
Clínica pediatrica, 
Clioicco, ophtalmologica., 
Clínica dermatologica, o syphilogr~,phica, 
Clinic::t psyclliatrica, e de molestia.s nervo~as. 
Art. 5. 0 Destas cadeicas se comporão 12 sccçõo~, c::ti::t unm 

rlas quaes terâ o seu substituto. 

1:1 SRCÇÃO 

Anatomia descriptiva; 
Aaatomia medico-cirlH'gica.. 

Histologio, ; 
Bacteriologia ; 

2~ SECÇÃO ~ 

Anatomia, o phy~iologia patUologicrts. 

Physiologia ; 
Thera.pGutica. 

Hygie:1e ; 

3" SECÇÃO : 

Medicin<l, Ieg·ül e toxlcoJogla. 

5~ SECÇÃO : 

Pathologia, cirurgica ; 
Operações e apparelhos ; 
Clinica cirurgica. 

Pathologia. medica ; 
Clinica propedeutica; 
Clinico.. medica. 

7a SECÇÃO : 

1Iateria medica, pharrnacologia e al'te de formular; 
I-listaria natural medica i 
Cllimica medicã. •. 

8;1. SECÇÃO ; 

Obstetl'icia; 
Clinica obstetrica e gynecologica, 

g~ SECÇÃO : 

Çliníca pediatrico .. 
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lQu SECÇÃO : 

Clinic[t oplttalmologica. 

Jl u SECÇÃO : 

Clinica ciermatologica e syphilographica, 

12a SECÇÃO : 

Clinica psychiatl'ica e de molestias nervosas. 
Art. 6. 0 Além das cadeiras de clinica, haverá ensino pl•atico 

naquellas que tiverem laboratorio. 
Art. 7. o_ O ensino clinlco sera feito: 
1. o Em hospital apropriado, onde ca!la lente terã um gabinete 

com o material _necessario as pescjuizas da sua cadeira; 
2. o Em maternidade, para, a cadeira de clinica obstetricct e 

gynecoloaica · 
3. 0 N~ Ho~picio Nacional cté Alienados, para a· cadeira de 

clinica psychiatrica e de molestias nervosas. 
Art. 8.° Como auxiliares do ensino clinico haverá: 
I. 0 Treze assistentes, doutores em medicina, sendo dous para 

a cadeim de clinica propedeutica e para c<:tda cadeira de clinica 
cirurgica e um para cada uma. das d0mais; 

z.u Vinte internos, alumuos matriculados nocm·so de sciencias 
mec!icas e cirurgicas, sendo dous para cada cadeira; 

3. u Uma parteira para, a cliuica obstetrica e gynecologica. 
Art. 9. 0 Destinados á instrucção pratica. dos alumnos, be.m 

como ás investigações dos lente,;, substitutos e prepar•adores, 
funccionarão os laboratorios do: 

Chimica mediC'l,; 
Histeria· natm'8.l medica; 
Pliai'macologia ; 
Anatmnia clescr-iptiva; 
Anatomia mcdico-cirurgica.; 
Histologü~ ; 
Pllysiologia ; 
Bacteriologia ; 
Anatomia pathologica ; 
Operações e appa1·elhos ; 
Tllerapeutica; 
Hygiene; 
Medicina legal e toxicologia ; 
Odontologia. 
Pa1•agr<1pho unico. No laboratorlo de chimica medica sG ín

staliarão os apparelhos necessal'los ao curso de que trata a prj .. 
meira parte do art. 53. 

Art. lO. Como auxiliare::! do ensiuo pr<l.tíco 1 ha·v~m1 16 pre
pararlores, sendo um para cada cacleir<t servida de labor'atm'iO e 
um para o laboratorlo de odontologia. A cadeira de anatomia 
Lle;icriptiva e a de histologivJ terão, porém, dous preparadores. 
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Art. 11. Cada faculdade tm'á o seu museu anatomico, 
annexo ao laboratorio de anatomia prJ,thologica~ 

Art. 12. Alem do preparador do Iaboratorio de odontologia~ 
haverã outro profissional, a cujo cargo ficará o ensino das ma
terias especificadas no art. 26. 

Art. 13. O profissional a que se refere o artigo antecedente 
serã nomeado pelo Governo, sobre proposta do director approvada 
pela congregação; servirá por cinco a.nr10s, podendo ser recon.., 
duzido, observa,das as formalidades da pl'imeira nomeação; 

CAPITULO 1II 

CURSOS DAS F ACULDAD1<:3 

SEcçXo I 

CURSO DE SC!ENCIAS MEDICAS .E: CIRURGICAS 

Art. lt!. As matarias do curso de sciepciM medicas e cil'Ul1
• 

gicas serão ensinadas em seis annos 1m seguínle successão; 

Histol'in. naturaJ medim\; 
Chimica 1i1edica ; 
Anatomia descriptiva. 

Anatomia descriptiva ; 
I-Iistologia ; 
Physiologiao 

Physiologia ; 
Bacteriologia; 

1° ANNO ~ 

Mai;eria medica~ phl1l'macologia e ar to de foemuln.r·-,. 
CJinica propedeui;ica. ; · 
Clinico, dermatologicv, c syphilographicao 

4° ANNO g 

Anatomia e pllysiologia pathologicas; 
Pathologia medica; 
Paiihologia cirurgica ; 
Clínica propedeutica; 
Clinica cirurgíca (2a cadeire,); 
Clinica ophto..!nNlogica.-) 
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Operações & apparelhos; 
Anatomia medico-cirurgica; 
Therapeutica; 
Clinica cirurgica (la cadeira); 
Clinica medica (2a caàeir<1) ; 
Clinica pecUatrica. 

Obstetrícia; 
Hygiene ; 

G0 ANNO: 

1'ledicina legal e toxicologia ; 
Clinica medica (la. cadeira) ; 
Clinica obstetrica e gynecologica ; 
Clínica psycbiatrica e de molestias nervosas. 
Art. 15. As ma terias do curso de sciencias medicas c cirur· 

gicas constituirão objecto de seis series do exames, prestado~ nv. 
seguinte ordem: 

1•1 ANNO; 

Historia natural medica ; 
Chimica medica ; 
AnMomia descriptivv .• 

~u ANNO: 

Ailatomia descriptiva ; 
I-Iistologia ; 
Physiologia~ 

Physiologia ; 
Bacteriologia ; 
Al'te de fol'mular~ 

3o ANNÜ: 

<1° ANNO! 

Ahatomia e pbysioiogia pathologiCas; 
Pathologia medica ; 
P<1thologia cirurgica. 

r~ po.rtc : 
Opm·ações e a ppfl.rEllhos ; 
Anatomia- medico-cirurgica ; 
'rherapeutica. 

2a parte : 
Clinica cirurgica; 
Clínica propedeutica; _ . 
Uma das clinicas especiacs ú e,?dolllu. do o:K.o.mi!lDJltloo 
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G') ANNa: 

Jn parte: 
Hygiene; 
McU.icina legal o toxicologia. 

2 1 parte : 
Clinica medica ; 
Clinica obstetrica e gynccologica; 
Uma das clinicas especiaes it c:scollla do examinando. 
§ 1. 0 Aos alumnos não matriculados é obrigatorio.o exame das 

demais clinicas e o de obstetricia. 
§ 2.a Dos alumnos matriculados que tiverem 30 faltas na 

cadeirn. de obstetricia ou .em qualquer clinica especial serã 
exigido o exame da rnaterit:t ·em que ellas se deram 1 :'jOill projuizo 
da clinica especial escolhida pelo examinando: 

Art. 16. Os alumnos approvatlos nas materías do curso de 
sciencias modicas e cirurgicas do verão apresentar, como ultima 
prova de habilitação, complementar dos exumes, theses im
pressas. 

Al't. 17. Aos alumnos approvados em Uefesa de these será 
conferido o grau de doutor em medicina. 

SECÇÃO I! 

CURSO DE PI-IAHM.à.CIA 

Art. 18. O curso de p!Jarmacia comprehendeni ns cadeiras 
::;oguinlcí.l : 

Historia 11atural mediea ; 
Chimica medica ; 
b-laterh meclicct, pltarmncologia o l'harnw.cia pratica. 
Art. 10. A" matarias desle cmw ~erão lcccionndns em dous 

annos. 

1° ANNO: 

Chimica medicct ; 
l-listaria. natural medica ; 
Materi[l. medica e pharrnucolcgia ( pharnwcia pratica). 

Chimiea mcO.lca ; 
Pharmacologia. ( pha,t'ma.cia cldmica e pharmacía. 'pratim }. 
Art. 20. As rnaleria3 do curso pbarmaceutico serão olJjecto 

de duas series de exames, prestados na ordem estabelecida uo 
artigo precedente. 

Art. 21. Ao;; t1lumnos ~pprovadm~ nas matute~;:; d02te. cur~o 
será conferiL1o o diploma tle phurmncentico, 
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SECÇÃO Ill 

CURSO DE OBSTETRIC!A 

At·t. 22. O curso de obst:tricia será feito em dous annos, 
havendo exame em <ada anno das respectivas disciplinas .. · 

l~ ANNO: 

Anatomia, descriptiva e medico·clrurglca, da bacia e dos 
orgams genito-urinarios da mulher; 

O bstetricia. 

Clinica obstetrica, limitada á prat:c1 do parto natural e á 
pequena. intenenção oJstet!'ica. 

Art. 23. A's alumnas appro-.ht·las nesses dons annos de esiu·io 
Eerá conferido o diploma de parteira. 

SECÇÃO IV 

CURSO DE ODONTOL03IA 

Art.i,24. Ao curso de otlon tclügia pertencem as seguintes 
matarias: 

Anatomia descriptiva. da cabeça; 
Histologia da bocca e seus annexos ; 
Physiologia. dentaria; 
Anatomia medico-eirurgica dct bocca ; 
Pathologia, therapeuticm, e hygiene dentarias ; 
Pr9these dentaria ; 
clfnica odontologic<~. 
Art. 25. Os cur.~03 a que se refere o artigo anterior far

sa-hão: 
1. 0 O de anatomia descriptiv~. da cabeça e medico-cirurgi_ctt da. 

bocca no primeiro mez do ::tnno Jectivo, por prelecções em dias 
alternad0s, acompanhadas de demonstração e exerci cios praticos. 
tambem em dias intercalados; 

2. 0 O de histologia no segundo mez cJo anno lectivo, do 
mesmo morlo estabelecido para o curso de nnat,omin. especial; 

3. o O de physioJogia no terceiro mez do 1\nno lectivo, por 
prelecções em dias alternados ; 

4. 0 O ele pathologia,· therapeutica e hygiene dentarias du, 
rante a primeira metade do anno lectivo; ~endo as prelecções 
em dias alt!wnados ; 

5. o O de prothese dentaria e o de clínica oJon Lologica díal'ia~ 
mente, para cs alumnos de ambos o.s annos~ 

Poder Executivo f!-)Of 
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Art. 2ô. O ensino da prothese dentarla estará a carg·o do 
preparador do laboratorio de odontologia ; do ensino da clínica 
respectiva e bem assim do da pathologia, therapeutielt e hygiene 
dentarias, será incumbido o profissional a que se refere o 
art. 12. 

Art. 27. O ensino das mct.teria" do curso de odontologia se 
eífectuará em dous annos, a ~aber : 

1° ANNO: 

Anatomia descriptiva da cabeça; 
Histo'logia da bocca ; 
Pllysiologia dentaria. 

2° ANNO: 

Anat€lmia medico~cirurgica da bocca ; . 
Pathologia, therapeutica e hygiene dentarias ; 
Prothese dentaria ; 
Clinica odoatologica. 
Art. 28. Os exames destas ma terias serão prestado$ na inesma 

ordem peJ•ante duas commissões assim. compostas : 
Para o 1° anno, dostres lentes respectivos; 
Para o 2° anuo, do lente de anatomia medico-cirurgica, 

como presidente, e dos pl'ofissioriaes encarregados do ensino d<t 
clilli.ca odontologica e da prothese dentaria. 

Art; 29. Aos alumnos approvados nas matarias deste curso 
~era conferido o diploma de cirul'gião-dentista. 

CAPITULO IV 

])OS AUXILIARES DO ENSIN® 

SECÇÃO I 

DOS PREPARADORES 

Art. 30. Os preparallores serão nomeados dentre os doutores 
em medicina, mediante proposta do lente que estiver no exercício 
da c,;'\deíra. 
· Paragrapho unico. Os lagares de preparador de chimica medica 

e de mataria medica, pharmaculogia e arte de formular 
poderão ser exercidos por pharmaceutico. 

Art. 3L Aos preparadores incunibe : 
1.° Comparecer diariamente no laboratorio antes da hora das 

aulas, afim de dispor, segundo as detorminaç.ões do lente, tudo 
quanto for uecessal'io para as demonBtrações e exercicio;:; pra~, 
ticos ; 
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2. o Assbtir ás aulas theoricas e praticas, realizando as de .. 
monstrações experimontaes indicadas pelo lente ; 

3. 0 Exercitar os alumnos no manejo dos appa,relhos e instru~ 
mentos, guial~os nos- exertúcios praticas, segundo as instrucções 
do lente, e fiscalizar-bs trabalhos que os alumnos houverem dé 
executar no respectivo laboratorio ; 

4. o Fiscalizar a conservação dos appa.relhos e instrumentos ; 
5. 0 Mandar fazer pelos conservactores, em livro rubricado 

pelo director, a relação dos ol-jectos pert~ucentes ao laboratorio, 
inserir os pcdillos de novos e a data em que estes entraram. 

Art. 32. Além dos deveres communs aos preparadores, per .. 
teuce aos das cadeiras de a na tom ia e ao da de operaç 'íes : 

1.0 Executar as preparações anatomicas p~ra as demonstra
ções nos cursos e llirigir os exercicios de dissecção feitos pelos 
alumnos ; 

2. o Preparar peças dignas de serem conservadas no museu 
anatomico ; 

3. 0 Praticar a injecção conservadora dos cada vares destina .. 
dos aos trabalhos praticos das respectivas cadeiras. 

Art. 33. O preparador do laboratorio de anatomia patho~ 
logica é obrigado a praticar as autopsias dos cada veres perten
centes às clinicas da faculdade, sob a direcção do lente da 
cadeira de anatomia e pllysiología pathologicas, registaodo em 
livro especial as alterações dos orgams e remettendo de tudo 
cópia authentica aos lentes de clinica, em cujo SBrviço se houveT 
dado o obito.· 

Art. 34. Cabe ao preparador elo bactcriologht praticar os 
exames tecbnicos requisitados pelos lentos do ctinica ao de 
bacteriologia e enviar-lhes o relataria do resultado desses ex .. 
ames. O relataria será rubricado pelo lente da cadeira, quo lhe 
addita.rá, si quizer, alguns esclarecimentos. 

SECÇÃO li 

DOS ASSISTENTES DE CLINICA 

Art. 35. E' applictwol aos assistentes de clinica a disposição 
do art. 30. 

Art. 36. Aos assistentes de clinica incumbe : 
1.° Comparecer nas enfermarias antes da hora das aulasi 

atim de tomar conhecimento de qualquer occurrencia sobre· 
vindot no serviço o communical·a ao lente; 

2, 0 Dividil• os leitos das enfermarias entt•e os alumnos, aos 
quaes adextrarão no exame dos doentes e na. conveniente re" 
dacção das obsm•vações clinicas ; 

:-3. o Registar com .auxilio dos intm•nos em livro da enfer• 
maria as obseryuções dos casos que houverem se1·vido P<H'a o 
ensino clinico ; 
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4. 0 Assistir ás visitas e licções do lente, prescrevendo, na au· 
sencia delle, a medicação adequada; 

5. o Fazer com que as prescripções dos lentes sejam cumpridas 
pelos internos, que escreverão o receituario e tomarão nota das 
curvas thermometricas e espbygmographicas e do mals que in· 
teressat' à historia clinica dos doentes ; 

6. o Ajudar as operaç~es cirurgicas, podendo, na ausencia do 
lente, praticar as operações de urgencia, ou, por deliberação 
delle, as que o não Ibrem ; 

7 .o Fazer os curativos c applicar os apparelhos indicados pelo 
lente; 

8. 0 Organizar com os-internos a estatistica do serviço clinico 
i! a cadeira, com especial menção dos methodos e agentes thera
peuticos empregados; 

9.° Comparecer a tarde nas enfermarias, acompanhados dvs 
iutet'nos, afim de observar si as prescl'ipçõcs medicas :se cum
priram e prestar cuidados aos doentes entrados depois da visita. 

SECÇÃO !I[ 

DOS INTERNOS DE CLINlCA 

Art. 37. Os internos de clinica serão nomeados, sobre pro· 
posta do lente, dentre vs alumnos matriculados e com appro
vação nas materias elo 3" anno do curso de sciencias medicas e 
cirurgicas, cessando a, sua funcção com a terminação do mesmo 
curso. 

Art. 38. Aos internos de clinica incumbe : 
I." Comparecer nas enfermarias autos da chegada do lente e 

cumpl'ir as determinações deste o do assistente; 
2. o Visitar á tarde as enfermarias, desempenhando as ordens 

que houverem recebido na visita da manhã; 
3.° Fazer a vigilia aos operados, acudindo a qualquer hora da 

noite ás occurrencias supervenientes. 

SECÇÃO IV 

DA PARTEIRA 

Art. 39. Como auxiliar do serviço da maternidade, haverá 
urna parteira, nomeada mediante proposta, do lente. 

Paragrapho unico. A' parteira cumpre executar os serviços 
profissiona8s que llte forem determiuadot:t pelo lontB e pelo as~is
tente de clinica obstetrica e gyi~ecologica. 
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CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS CONCURSOS 

Art. 40. Os pontos da prova pratica serão em numero de 
dez para cada cadeira, com excepção das de clinica, nas quaes a 
dita prova versara sobra um doente escolhido pela commissão 
de que trata o Codigo dos institutos officiaes de ensino superior 
e secundaria no art. 74. 

Art. 41. Em papel rubricado pelo director os concurrentes 
poderão expor os processos empregados para a resolução 
das questões technicas que lhes couberam por sorte, bem como 
o resumo da observação faita no doente, ou as alteraçiJes que 
encontraram na autopsia. 

Cada candidato terà vinte minutos, no maximo, para explicar 
e justificar as suas J,reparações e analyses, e os processos de que 
se tiver servido· na prova tecllnic.:'\, 

CAPITULO VI 

EXERC!C!O DOCENTE 

Art. 42. Os lentes das cadeiras que não tiverem laboratorio 
farão cinco prelecções semanaes, por espaço de uma hora. 

Art. 43. Os lentes das cadeirils com laboratorio farão tres 
prelecções semanaes por espaço de uma hora e tres Hcções pra
ticas por egual tempo. 

Paragrapho unico. Poderà o lente, quando julgrt.r de utili
dade didactica, converter a.Iguma vez a sua licção tbeorica em 
pratica ou vice- versa. 

Art. 44. Os lentes das cadeiras de clinica dnrão quatro aulas 
praticas por semana e duas licções oraes. 

§ I. o Das aulas praticas tres durarão hora e meia ; a re
stante e as licções oraes1 uma hora. 

§ 2.0 Para objecto das licções orae:> devem preferir-se os casos 
em que tiver sido pmticada a autopsia, nos termos do art. 33. 

Art. 45. O lente da cadeira de anatomia e physiologia patho~ 
logica::; presirHrà as nutorsias de qu0 reza o art. 33 e rubri
cara os relatorios respectivos, inserindo nelles as observações 
que lhe aprouver. 

Art. 46. Exceptuam-se da disposição do art. 44, § 1°, os 
lentes rlas cadeiras de clinica dermato!ogica e syphilographica. 
ophtalmologica, pediatrica e psychiatrica, que leccionarão por 
espaço de uma hora. 

Art. 47. Ao lente da cadeira de medicina legal e toxicologia, 
á testa de pequenas turmas de alurnnos, é facultado proceder 
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na policia, no necroterio, ou onde lhe for designado pela auto
ridade, a exames medico-legaes, cnmprindo-lhe nestes casos 
organizap os relatol'ios a respeito de.taes exames. 

Art. 48. Embora considerado depenrlencia da cadeira de 
operações, o laboratorio de odontologia estará a crLrgo elo pro
fission<1l contractaclo na fórma do art. 13 e do preparador. 

Art. 49. O curso de anatomia Uescriptiva do 1° anuo medico 
(osteologia, artllrologia e myologia) ficará a cargo do sub?tituto 
da ta secção, a quem egualmente cabe leccionar a, parte ana_
tomica do curso de obstetrícia, art. 22, e do de odontologia, 
art. 24, sendo, em caso de neces:3idade, a juizo do director~ 
auxiliado nesse serviço pelo substituto da 5'~ secção e tamb8m, 
na. parte de que teata o art. 22, pelo d<1 ga. 

Art. 50. O cm•so de physiologia. SBrá dado 11elo lente da 
cadeira, flUO dividirá a mtttGria em duas partes, cada uma das 
quaes fará o objecto de um anno lectivo. 

Art. 51. Os cursos de histologht e de physiologia meneio~ 
nados no art. 2"1 serão feitos pelos substitutos das secr;õ~s 
respectivas. 

Art. 52.- Os cursos complementares de que forem encarre~ 
gados· os substitutos se darão duas vezes por semana, por espaço 
de uma hora nas cadeiras theori&ts e de duas nas cadeiras pra
ticas, sendo nestas a primeira h0ra de exposição e a segunda de 
demonstração. 

Art. 53. Ao substituto da 7·' secção incumbe fazer um curso 
de physica, complementar do ensino do 1 o anuo medico e ])h ar~ 
maceutico, curso cujo JH'Ogram·ma ser.i indicado pelo lente da 
cadeira de chimica meJic<t e que durará os primeiros quatro 
mezes lectivos.- Nos mezes restantes o referido substituto 
dará o curso complementar da ca.deira de materia medica, 
pharmacologia e arte de formular. 

Art. 54. O programma da cadeira Lie chimica medica com· 
prehenderá o ensino da chimica mineral e da organicn,, nas suas 
restrictas applicações á medicina, e bem assim o da chimtca 
biologica. 

CAPITULO VII 

DOS PREPARATORIOS PARA OS CUHSOS DE PI-IArn.-1ACIA, 

DE OBSTETRICIA E DE ODONTOLOGIA 

Art. 55. Para a matricula nos cursos do pharmacia., de obste-
trícia e de odontologia silo exjgidos os seguintes preparatorios : 

Para o curso ele pharmacia: 
Fürtuguez ; 
Francez; 
Arithmeticct 
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Algebrrt até equrLções do 1° grau ; 
Geometri<t plana ; 
Elementos de physica e chimica ; 
Elementos de historia ncttural. 
-Para o curliio de obstetríCia: 
Portuguez ; 
Francez ou inglez ou allemão ; 
Arithmetioa até proporções inclusive. 
Para o curso de odontologia: 
Portuguez ; 
Francez ou inglez ou allemão ; 
Aritbmetica até proporções inclusive ; 
Geometria plana ; 
Elementos de physica e chimica. 

CAPITULO VIII 

DA INSCRIPÇÃO DE EXAME 

Art. 56. O candidatoáinscripção de exame do 5° anno entre~ 
garã na secretaria da faculdade tres observações de doentes, 
sendo uma de clínica propedeutica, outra de c!inica cirurgica e 
outra de uma das clinicas especiaes jit eursaclas por elle e de 
smt escolha. 

Paragrapho uníco. Ao candidato il. inscripção de exame do 
6° anno é a.pplicavel a mesma disposição, re!Ierindo-se as suas 
observações á clinica medica, á ob&tetrica e gynecologica e á 
clínica ospenial em que tenha preferido ser examinado. 

CAPITULO IX 

DOS EXAMES 

Art. 57. As commissõDs examinarloras serão constituídas 
pelos lentes do anno eu por quem os substituir na regencLt. 
elas cadeiras. 

Art. 58. As commissões examinadoras que 11ão purlerem ser 
formadas segundo o disposto no artigo precedente serão organi
zadas pelo director,. com -approvação da. congregação. 

Art. 59. Na sessão da congregação a que se refere o art. 58, 
os membros das com missões examinadoras apresentarão as listas 
dos pontos para a prova pratica. Os que forem nomeados pelo 
director, nos termos do mesmo 11rtigo, apresentarão es:::as listas 
dentro üe 48 horas. 
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Art. 60. A's cadeiras de ensino theorico ficam equiparadas, 
quanto ao processo do exame, as de tberapeutica, hygiene, medi
cina 'legal e toxicologia e, para os alumnos do 2° anno do curso 
de s~ncias medica8 e cirurgicas, a de pbysiologia. 

SECÇÃO I 

DA~ PROV.!. ESCRIPT A 

Art. 61. A prova escripta será feita sob a fisralização da com
missio examinadora em tantos dias quantas as ma terias, tendo 
o examinando para onda uma dellas hora e meia. 

SECÇÃO li 

DA PROVA PH.ATICA E ORAL 

Art. 62. Consistira a prova pratica e oral na exeeução de 
uma preparação ou experiencia, seguida de arguição até meia 
hora sobre o objecto della e tambem sobre outros quaesquer as
sumptos da cadeira. 

§ I. o Nas cadeiras sem laboratorio a arguição durará nté 20 
minutos sobre o assumpto escolhido pelo lente. 

§ 2. o Nos exames de clinica se procedera como nos das ca
deiras com laboratorio. 

Serão objecto desses exames casos clinicas escolhidos pela com
missão examinadora, a qual, si assim o entender, tambem ar
guiril. o ex~minando nas observações de que tratam o art. 56 e 
seu parflgrapho. . 

Art. 63. O julgamento dos exames de clinica será lançado 
na capa das provas escriptas das ma terias do anuo respectivo. 

CAPITULO X 

DA DEFESA DE THESES 

Art. 64. Constarão as theses do uma dissertação acerca de 
assumpto importante de qualquer das cadeiras. â escolha dos 
candidat0s, e de tres proposições relativas a cada cadeira. 

Art. 65. As theses serão impressas â custa dos seus autores 
em formato in quarto grande, segundo o modelo adoptado; 
conterão na primeira pagina o assumpto da dissertação e no 
verso o quadro do corpo docente, cnm declaração, em nota, de 
que a. faculliade não n.pprova nem reprova as opiniões exaradas 
nella3 pelos .seus autores. 
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Art. 66. Não ha pa1'a as theses: censura prévia; devem, porém, 
os seus autores apresentar o autographo ao secretario da fa~ 
Culdade, que declarará com o seu tlisto si estão conformes ás 
disposições deste regulamento. ~ 

Art. 67. Si, nas theses impressas, verificar a commissão ex~ 
aminadora o emprego de linguagem o.ffensiva da moral e b_ons 
costumes ou desrespeitosa ao Governo, á faculdade ou a qualquer 
membro do magisterio, dará conhecimento de tal facto ao dire
ctor, que submetterã à congregação si essas theses podem ser 
levadas á defesa. · 

Paragrapho unico. No caso de recusa do trabalho, apresentará 
o autor outra these, que será defendida nas épocas "ordi
narias. 

Art. 68. Os candidatos entregarão 36 exemplares de suas 
theses á secretaria da fH,culdade até o dia em que começarem os 
exames de clinica. 

Paragrapho unico. Si não houver esses exames na época de 
que trata o art. 148 do Codigo dos inatitutos officiaes de ensino 
superior e secundaria, a entrega das theses se fará no começo 
do prazo marcado para os demais exames. 

Art. 69, A congregação, na-sessão de que trata o a.rt. 161 
do Codigo dos institutos officiaes de ensino superior e secundaria, 
designará as dive.rsas commis.sões examinadoras das theses, com
pondo~as de cinco examinadores, dentre os quaes pelo menos 
tres lentes, sob a presidencia do mais antigo. 

Paragrapho uni co. E~sas cornmissões examinadoras, organi
zadas pelo director, e sobre proposta delle submettidas á appro~ 
vação da congregação, servirão até que se renovem na mesma 
época do anuo seguinte. 

Art. 70. A arguição das theses começará pelo substituto 
mais moderno e terminara pelo lente mais antigo. 

Art. 71. Nenhuma commissão é obrigada a arguir por dia 
mais de tres theses. 

Art. 72. O tempo concedido t\ cada examinador não passa.rá 
de 20 minutos. 

Art. 73. Os diAs para as defesas de these serão marcados 
segundo a ordem em que ellas foram entregues; em identicas 
circumstancias, prevalecerá a ordem da inscripção nos exames 
do sexto anno. 

Art. 74. O secretario publicará por edital affixado nos pontos 
mais concorridos da faculdade, os dias da sustentação das tbeses, 
e remetterá a cada examinador um exemplar das mesmas theses, 
com antecedencia pelo menos de quatro dias. 

Art. 75. Terminada a defesa de theses, a commissão proce
derá ao julgamento, que deve assentar sobre o merito do tra~ 
balho e os conhecimentos que o doutorando houver exhibido por 
occasião da defesa. 

§ I. o O julgamento será lanÇado no boletim impresso, qne 
deve acompanhar as notas das provas de exames presb,dos pelos 
candidatos em todos os anuas do curso. 

§ 2.0 A nota obtida pelo candidato serit registada em livro 



138 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

especial pelo secretario e o respectivo termo assignrtdo até o dirt 
seguinte pelos examinadores. · 

Art. 76. A inhabilitação em defesa de theses importa para o 
candidato obrigação de apresentar outro trabalho âcerca de 
assumpto diverso do da these anterior. 

Art. 77. os candidatos approvados entregarão 100 exemM 
plates de suas theses, afim de receberem o diploma de doutor 
em medicina. 

Art. 7~. O director de uma das faculdades remetterá ao Go
verno quatro exemplares e ao da outra numero sufficiente para 
serem ctistribuidos por todos os lentes, ficando tambern alguns 
exemplares na bibliotheca dos dous estabelecimentos. 

Art: 79, O alumno que for approvado simplesmente poderá 
defender nova these, prevalecendo neste caso a nota do ultimo 
julgamento. 

CAPITULO XI 

DA IIAD!LITAÇÃO DOS PROFISSIONAES DIPLOMADOS POH 
INSTITUIÇÕES EXTHANGEIHAS 

Art. 80. Os exames de habilitação constarão de quatro serios, 
a saber: 

Physiologia ; 
Therapeutica. 

13 SERIE : 

23 SERIE : 

OperaçÕ3S e apparelhos; 
Anatomia medico-cirurgic::t. 

Clínica cirurgíca ; 
Clinica propedeutica; 

ga SERIE: 

Uma clinLca especial escolhida pelo candidato. 

43 SERIE : 

Clínica medica ; 
Clini.ca obstetrica e gynecologica ; 
Uma clinica especial escolhida pelo candidato. 

CAPITULO XII 

DOS PRElvliOS ESCOLARES 

Art. 81. Além do premio consignado no art. 221 do Codigo 
dos tnstitutos ofXiciaes de ensino superior .e secundaria, a. oon· 
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gregação da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro conferirã. 
os premios Gunning, Dr. Manoel Felicittno e Alvarenga. 

Art. 8~. A concessão destea premias ser{~ feita segundo as in
strucções estabelecidas pelos instituidores, em acto solGmne, no 
dh e sessão da collação do grJ.u, 

CAPITULO XIII 

DOS EMPREGADOS DO SERVIÇO AlEdiNTSTRATIVO 

Art. 83. Além do secretario, sub·Secretario, bibliothecario, 
sub-1Jibliothecario e porteiro, haverâ em cq,da faculdade os 
seguintes empregados para o serviço administrativo: 

3 Amanuenses. 
8 Conservadores. 
8 Bedeis. 

CAPITULO XIV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 84. Vagando as cadeiras de cllnica medica ou as de clinica 
cirurgica, serao providas pelos lentes das respectivas secções, a 
juizo da congregação, cabendo ao substituto o accesso á cadeira 
então vaga. 

Art. 85. Os diplomas serão passados segundo os modelos do 
annexo sob n. I e nssignados pelo dir,ector, pelo secretario e 
por aquelles a quem os titulas pertencerem. 

Art. 86. O di'3tinctivo de doutor em medicina consiste na 
beca e 11<1 borla, conforme o modelo approvado pelo Governo, 8 
no annel em fórma de serpente com uma esmeralda hdeada de 
dons brilhantes. 

Art. 87. A beca dos lentes e substitutos trarâ sobre o braço 
direito, bordadas a ouro, duas palmas ~lill semicírculo e ligadas 
inferiormente. Sobre a beca e cobrindo o hombro esquerdo 
usarão os lentes e substitutos uma, murça verde, a dos lentes 
orlada de arminho. A murça clodirector será vermelha e no mais 
como a dos lentes. 

Os lentes e substitutos tc.rão o annel mencionado no artigo 
precedente, sendo, porém, cercada de brilhantes a esmeralda. 

A1•t. 88. O distinctivo do pharmaceutico ó o annel em fôrma 
de serpente com um topazio. 

Art. 89~ Revogam~se as disposjções em contrario. 



Art. J.o 
madureza, 
tricuia no 
seguintes: 

AC.TO::. DO l'OJJEH E.\ECUTIYO 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Em quanto não estiver em execução o exame de 
as matarias exigiJas como preparatorios para maw 
curso de sciencias medicas e cirurgicas serão as 

Portuguez; 
Francez; 
Inglez ou allemão; 
Latim; 
Historüt universal (em particular a do Brazil); 
Geographia (em particular a do Brazil); 
Arithmetica; 
Algebra até equações do }o grau inclusive; 
Geometria elementar e trigonometria rectilinea ; 
Pbysica e chimica; · 
Historia natural. 
Art. 2.0 Os alumnos do curso de sciencias medicas e cirurgicas, 

assim como os do rle pharmacia, obstetrícia e odontologia, que 
contarem approvações antes da promulgação deste regulamento, 
serão admittidos a completar as series de exames dos arts. 15, 
20, 22 e 28, sem retrocederem para prestar exame de disciplinas 
novas, constantes de annos que h_ajam percorrido. 

Art. 3. 0 EmquaJ;to a faculdade não for dotada do hospital de 
clinici:ts a que se refere o§ 1°, art. 7° o ensino dessas disci
plinas no Rio de Janeiro continuará a ser feito no hospital 
geral da Santa Casa de Misericordia. 

Paragrapho unico. O mesmo se observará a respeito da cli~ 
nica obstetrica e gynecologica. 

Al't. 4. 0 A cadeira de historia natural medica será. exercida 
pelo actl,lallente de botanica e zoologia medicas. 

Art. 5.0 Para a cadelra de bacteriologia serà preferido um 
dos !entesem disponibilidade que a isso annuir e com assentimento 
da congregação. 

Havendo annuencia de mais de um desses lentes, a congre
gação proporá o que deve ser nomeado. 

Si nenhum acquiescer ou a congregação não assentir, o Governo 
proverá o dito cargo, bem como tt vaga de substituto da secção, 
que acaso occorrer, como houver por melhor. 

Paragrapho unico. Poderá, todavia, o Governo prover a dita 
cadeira por transferencia de um lente da secção e usar, tambem 
neste caso, quanto ·ao preenchimento da vaga de sulstituto, da 
autorização exarada na parte final deste artigo. 

Art. 6. 0 Para as cadeiras que daqui em deante vagarem serão 
nomeados, si o acceitarem, os lentes em disponibilidade, convindo 
nisso a congregação. 

Havendo annuencia de mais de um lente, para a mesma 
vaga, a congrega<;..ão indicará o que deve .ser provido. 
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Art. 7. 0 Si a cadeira vaga pertencia, na ultima organização, 
á secção de que fazia parte a cadeira extincta, a acceitação 
pelo lente em disponibilidade será obrigatoria. 

Art. 8. 0 Na cadeira de chimica medica será provido o mais 
antigo dos lentes das cadeiras extinctas de chimica. 

Art. 9. 0 Os substitutos serão distribuidos pelas secções a que 
pertencer o maior numero de disciplinas das secções em que 
actualmente servem. 

Paragrapho unico. Para o lagar de substituto da nova 
3" secção será transferido o da actual 2"' secção e para o da 7a o 
da actual 1'. 

Art. 10. O preparador de botanica e zoologia medicas pas
sará a ter exercicio no laboratorio de historia natural medica. 
Para o Ioga r de preparador de chimica medica serà nomeado o 
mais antigo dos actuaes preparadores de chimica. O lagar de 
preparador de bactedologia, bem como os que se ach::~.m actual
mente vagos, poderão ser preenchidos por transferencia dos 
preparadores de outros laboratorios ou por designação dos 
preparadores em disponibilidade, a juizo do Governo. 

Art. 11. Aos funccionarios vitalicios que ficarem. em disponi
Qilidade são mantidos todos os direitos de que gosam actual
mente. 

Art. 12. Aos a1umnos de 1900 é garantido o direito de presta
rem exames no começo do corrente anuo lectivo, observando-se o 
processo do regulamento que baixou com o decreto n. I. 482, de 
24 deju1ho de 1893. 

Capital Federal, 12 de jauciro de 1901 .-Epitacio PessOa. 
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N. 1 -Modelos dos diplomas 

Diploma de doutor em medicina 

R~publica dos Estados Unidos do Brazil. 

Faculdade de Medicina de ..• 

Em nome do Governo da Republica dos Estcldos Unidos do 
Brazil, 

Eu (nome e titulas do direc,or) 1 director da faculdade de 
Medicina de ..... , tendo presente o termo de co Ilação do grau 
de doutor em medicina conferido no dia .•• de ....•••••.•..•••• 
de ..... ao Sr .•.•.• o •• ••••••• , •••••• , natural de •.•..•......• 
filho de ......•..... o ••• ••••••• o, nascido e In ..• de .•....... o • • 

de . o ••• , depois de ter sido approvado (nota de apprm;ação) 
em defesa do theses, mandei passar-lhe, em virtude da auto 
ridade que me confere o Regulamento da Faculdade, este di
ploma· de doutor em medicina, afim de que possa exercer a sua 
profissão nos Estados Unidos do Rrazil, com os direitos e pre
rogativas concedidos pelas leis da RGpublica. 

Rio de Jaueit·o (vu Bahia), em ... de ........... o ••• de IIJ ..•• 

O director da faculdade, 

····· ························· 
( Assionatura (lo doutotado) 

································· 
O secretario da faculdade 

·····•·o••••···· ············· 

(Logro• do sello) 
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Diploma de pharmaceutico 

R<l'publica dos Estados T5nidos do Brazil. 

Faculdade de Medicina de ..• 

!43 

Em nome do Governo da Republic' dos Estados Unidos do 
Brazil, 

Eu (nome e titulas do di·yector), director da Faculdade de 
M€dicina de ••... , tendo presentes os termos de approvação nos 
exames das matarias do curso pharmaceutico prestados pelo 
Sr ...•....•.•..•.•.....•.•.•...•.•. · .. ,· natural de ...•. ; filho 
de ...••.•.....•.•.....•..... , nascido em ...... de ...•....... 
de ..... , ao qual foi conferido o titulo de pharmaceutico no dia.,. 
de .•• de ...... mandei passar-lhe, em virtude da autoridade que 
me confere o Regulamento da F;wuldade, este diploma, 
afim de quo possa exercer a sua profissão no:; Estados Unidos do 
Brazil com os direitos e prerogativas concedidos pelas leis tla 
Republica. 

Rio de Janeiro (ou:Bahi(J), em •.. de., .....•....•• de 19 .••. 

O director da faculdade, 

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

(Assignalttra do pharraaceutico) 

~ ••• o.~ •• ' ••••••••••••••• o • o •••••• 

O secretario da faculdade, 

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

(Logr!r do seUo) 
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Diploma de parteira 

Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

Faculdade de Medicina de .. , • 

Em nome do Governo da Republica d0s Estados Unidos do 
Brazil, 

Eu ( nmne e titulas do director) 1 director da Faculdade 
de Medicina de ••. , tendo presentes os termos de approvação 
nos exames das matarias do curso de obstetricia prestados pela 
Sra ..•..•.....•.•...•..•.•....... , natural de ..•...... , :filha 
de ..•....•..•...•....•• ,, nascida em .•..• do .••........•.••. 
de ••..• , e em virtude da autoridade que me confere o Regu
lamento da Faculdade, mandei passar-lhe este diploma, 
afim de que possa exercer a profissão de parteira nos Estados 
Unidos do Brazil, de conformidade com as leis vigentes. 

Rio de Janeiro (ou Bahia), em ..... de .............. de !9 .. .. 

O director da faculdade, 

(Assignattwc~ da pa1·teira) 

O seci'etario da faculdade 

(Lagar do sello) 
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Diploma de ciru.rgião-dentista 

E' o mesmo de parteirn,, mut(!lis mutanr7is. 

Modelo das ·apostillas elos profissionacs for1nados 
por· instituições extrm1gotras 

Considerutlo habilitado pela Faculdade de Medicina !lO Rio de 
Janeiro (ou da Bahi:r), na fúrmn. do sou Regulamento, para. 
exercer a profissão de ........ ,, ........ , ..•. nn. RepnlJlic:1 dos 
Estados Unidos do Brazil. 

Rio ele .lan('it'o (ou Bu.hia), em ..... Je .•.• , .... , .•. ,, •.••. ,," 
<l-0 ID •••• 

O director da faculdade, 

..... '. ···················· ... 
O secretario da faculdadc 1 

. '·············· ············ 

1,0 
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N. 2 -Formula da prcme~sa para a collaqão do 
grau de doutor em medicina 

]!.!Jo ( .N. -N.) pl·omieto me in e:.c·crccnda meJeiídi arte, fidulem 
sempe~· exhibitu0v.m honestatis, charito.tis, scientiaeque p1·aeceplis. 
La1·es ingr·essus, oculi mei tarnquurn coeci er-wnt, 'lnurumgue os a(l 
çommissa secreta 'i'ile servanda, guod pro munere lwnoris prae
cipuo habebo : nunquam. etiam disct'p1in.~ mçdica acl mores cor
r·umpendcs, fovendave crimina ww·. 

Os outros nlumnos dirão Eómeuto: Idem SjJondeo, 

J)'qrmu:[a da promessa para o grau ele, pharma9 
ceg ti co e parteirP. 

Prometto, no excrcww da [profissão de.! .. ! •• ser semrre 
pel aos devere.s da hqnra, da sciencia e da caridade. 

Nunca me servirf:li da minha. prof1-3são para corrompEr os cos":" 
t~~mes :cem favorecf3r o c:çime, 

:Forn:tll.la (18.. prom.essa para O gDaU de çirurg-Hí.Q 
clenti.sta 

(A primeir• parte da promesso. supra.) 

PalavPas proferidas pelo 
art. 196 elo Codigo dos 

clirecte>r, 
institutos 

ensino superior e secundaria 

confornle o 
officiaes de 

Bippocratica opera le!)ito ac n;cditotor, tucque nomini benc
dicent hornines, si e.r.cempla qtwqve in âtac 1·atione 1·ej'eras. 

Accipe anulum h une, symbol-um !J1'adus quem tibi conferú_nus, 
Esta, t'gitur, medicam aTteJ-n tum e;;,el'cere tum docere liceat. 
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N. S ·--- Modelo ~o frontizpicio c!az theses escalam 

FACULDADE DE MEDICINA DE .... ., .......... . ········ .. 
TI-I E§ E 

Aprc.~cntada á Faculda.r1o de f.Iedicin::t t1o .••• , •••• o o •• , o, ••• 

• • • • o ••••••• o •••••• em o ••••• de ...•.•..•.•••.•• , , de o o o •••• , 

para ser defendida po1' .••.•• o • , ••••••••••••• o •••••••••••••••• l 

natural de .. o., •••••.•••••••••••••.•.••.••.•••.••• , ••. o •• ,., 

nAm ele obtel.' o g"t'il.n de dontor om rrwr1ic:iin. 

DJ .SOlSF..Rr.!'A.ÇÃO 

CADE)I(A DE ......................... ., ................. .. 

(Titulo do ponto) 

PROPOSIÇÕES 

Trcs wLro cada umt)_ das ccHleirus do cm'sJ de zciencias me
(licas e cirurgicas. 

Capital Fer1eral, 12 dr.janolro elo l90l. -}.'pi/(wio PcssÚ(I,, 
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DECRETO N. 3.903- DE 12 DI!: JAN.EI!{Q J)]~ 1001 

~'!..ppro:va o regulamento das Facnldadrs elo Direito 

O Presidente da. Repulllica dos Estfvlos Unidos do BPazil, usandrr 
da autorização que lhe confere 'o nrt. ~i0 , n. I! da lei n. 746, do 29 
de dezembro de 1\JOO, re:wlvc approv,ar para as Faculdades de Di~ 
reito o regulamento que a este acomp:mha, nssiguado pclmMi·· 
nistm de Ji~statlo Dr. Epitacin PcsSôa. 

Cnpital Fer!t~rrll, 12 de janeiro de 1001 1 13'· llfl. RcpulJliea. 

M. FI~RRAZ JJE CUJP03 SALLES. 

Epitacio Pess/Ja, 

Regulamento das faculdades de Direito 
CAPITULO I 

DAS F.ACUf,D.\lJES 

Art. 1.{) A~ F'aculdtule:; do Direito Sú!'i'io designadas pelo nomo 
(la c i dado em quo ti verem a sufL sóde e rngida:::; p8lo Codign 
r! os institutos ofiiciacs de ensino superior o sr-cmubtio e por este 
l'egulamcnto. 

CAPITULO li 

DO CllRSO 

Art. 2. o o ensiLJo nas F<tculdadP-s do Direito será feito em 
cinco nnnos. 

Art. :1.'' o cueso comprehendcr:t <Ls seguintes J.i::;ciplinas: 
1. Pbilosophía. do direito; 

I!. a) Direito intcrnacionoJ pnblíco e Pl'h'alio; 
ú) Diplomacia; 

III. r") Direito publico; 
b) Direito constitucional ; 

IV. a) Economia politíca.; 
b) Sciencia das finanças; 
c) ContabHi!htdc do Estado; 

V. (t) Sciencia da atlministraçfi.o; 
b) Direito adminislmtivo ; 

VI. TVIerlicina·publica; 
Vi f. DiJ'eilo romano; 

Vflr. Direito criminal; 
IX. Direito civil; 
X. Direito comnwJ'cial ; 

XI. Thcorin. c pl·aticn. elo lH'nc.:sso civil, cammercial f." cri~ 
min~d. 

X r r. Legiebu:ão eompwada do diL'fit.<) pl i I'O.flo. 
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Art. 4,u Pant· o en:::iino destas m.tLerhtB hu.verã- lü Jeut.0s! 
dh~trilmiclot~ pelas ;:cguinte.'i! cmleiraB : 

'i 0 anno 

1" caüeit'<-"\ ~ Phílosophi::t do direito. 
;z,a c:_uleira, - DiroiLo romano. 

;2-'J élTUlO 

1" cLtrJeira.- DireitO pulJlico e constitucional. 
;!·' cadeira- Direito inten.acional publico c privado e dit•loc 

macia. 
3" cadeira- Direito civil (P parte). 

3o anno 

Ia cadeÍl\\- Direito civil (2aparte). 
za cadeira- Direito criminal (Ia parte). 
3a cadeira- Direito commercial {l[>, parte). 

Ju 8.llllO 

la cadeirt~.- Direito civil (3J parte). 
z~ cadeira-- Direito commercial, especialmente direito mari· 

ti mo, fallencla e liquidação judicial (2"' parte). 
3a C<ldeira- Direito criminal, especialmente direito milihu• 

e regimrm penitenciaria {2a parte). 
4a cadeira - Economin, politica, sciencia das finanças e con~ 

tabilidade do Estado. 

la eadeiHL ~ Theoria c prcl..tica do processo civil, commercittl 
o criminal. 

za cadeira ~ Scicncht da arlministraç?lo e dieeito adminís,-. 
trativo. 

3.1 cadeira- Medicina publica. 
4~ cadeira- Legislação comparada do direito privado. 
Art. 5. o As c-1deira'3 constituirão oito secções, com outros 

tantos substitutos, e se distribuirão dn segninte fôrma: 
!<'·secção: Philosophia do direito e direito romano. 
2J secção: Direito publico e cons_titucional, -direito internncio

nal publico e privado e diplomacia. 
3a secção: Economia po!Wca, sciencia das finanças e contabi· 

!idade elo Estado, sciencia da administração e direito administra
tivo. 

4-a Eecção: Medicina publica. 
5a secção: Direito civil e legislação compara'-h do dieeito 

privado. 
(}1 secção: Direito Cl'iminal. 
7"- secção: Direito commercial. 
sa secção: Tllcoria.. o pl'r:~tic~J. do processo civil) COlillUCl'clal e 

criminal. 
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Art. 6.t' Os: substitutos dut:l ía, 2'~, 3"' o 8-• secções farão cueso.s 
complementares: o primeiro de rlireito romano; o segundo do 
direito internacional privado; o terceiro de sciencii1 das finan
ças; e o qua.tto de pratica do processo civil, commercial e eri· 
minai. 

§ 1.0 Estes cm·sos começarão quando entenr'ler conveniente n 
congregação; nunca, porém, depois do tres mezcs da aberturct 
da.'3 aulas. 

§ 2. 0 Os demais substitutos sómente fn.rão cuFsos complemen
tares, quando assim julgar preciso a convrego.ção e em virtude 
de requisição do lente da cndeiru. 

Art. 7.0 Osleutes das cadeiras cuj:-~s materins continuam a 
ser ensinadas no anuo .seguinte (dil'eito civil, commercial e 
criminal) deverão proseguir rwllas nté terminarem o CUI'So 
respectivo. 

CAPITGLO Ill 

IIO CONC'UHSO Dill MTilDIC!NA PUBLICA 

Art. 8. tJ O concurso de substituto úa cadeii'[I. de modicin::t. pu
blica serà. feito, em prasonça. da congecgação, perante um jury 
de sete membros, sendo tres lentes da faculdade, e!eit0s pela 
congregação , e quatro d autores em mcdicinH, nomeados pelo Go
verno, podendo ser para tal fim e.5colhidos os lentes elas faculM 
dades' officiacs. 

§ l. 0 A eleição dos lentes se eff~,y·tuará em reunião da congre
gação, dez dias ant·~s da terminaçã,o elo prazo máecado para 
o concurso. As nom(oações que compBtem uo Gov0rno serão 
feitas com antccedencia de vinte dias. 

§ 2. 0 O director presidirá ao concurso, sem todaviu. ter voto. 
na escolha dos candidatos, salvo na hypothese do§ 3°. 

§ 3.0 Terminado o concurso, serào o processo e s, acta do jul .. 
gamento submettidos, P<Wn. 8presentação atfic-üll dos candidatos, 
ú. congregação, que, motivando o seu po.recer, poder&. divergir 
do voto emittldo pelo jury. O Governo escolherà entre os cu.n~ 
didatos nssim apresentados. Si a cong1•rgação não conSidernr 
habilitado o canrli·lnto ou candidatos, o Governo resolverá, ho
mologando ou não a decisão do jury. 

Art. 9. 0 Ao concurso podr.:rão ser admittidos os r!outores em 
medicina, sendo, todavia, em -igualdade de condiçõss preferidos 
p:tra a nomeação os bacharei.-s ou doutores em direito. 

Art. 10. Serão 10 os pontos da. provn. pratica. A commisf:lão 
incumbida de organizai-os e de fhca !iz~r a prova ?crit o lei to. pelo 
jury de quo trata o ar-t. 8°. 
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CAPITULO IV 

DO TgMPO DOS TRABALHOS E EXImCICIOS ESCOLAR'IilS 

Al't, 11. A licção durarà uma hom, e será dada cinco 
vezes por semana.. 

Art. 12. Os sul1stitutos encarreguJos tlos cur::os complemcn .. 
tares, na fórma ·do att. 6° e sons paragraphos, darão duas li
rções por semana., poJando ouvir os >l!umnn3 sob1·e ellas, e 
farão. exercidos praticas duDS veze3 por mez. 

AI't. 13. Ha,verá um Iaboratorio para os exercicios praticas Ue 
madicina publica. 

§ 1. 0 O ingt•esso no laboi'<>.torio será permittido exclusiva
mente, llt1S horas destinadas aos trabalhos praticas, aos alumno~ 
da. cadeira e <tquelles que, tenrlo sido approvados na ma teria, 
obtiverem para este fim autorização do lente. 

§ 2. o As funcções de preparador serão exercidas pelo substi
tuto da cadeira. 

CAPITUL'l V 

DOS EXAl\IES 

Art. 14. As comrnissões ex:aminadoL·as se1•âo constituidas 
pelos lentes do anno ou por quem os sub3tituir na. regencia das 
cadeü•ns, designando a congregação o terceiro membro da com~ 
missão examinadora do P anno. 

Paragrapho uni co. As commissões que não puderem ser assim 
formadas ~erão organiz:l.das P·3lo director com approvação da 
congregação. 

Art. 15. Haverá prova pratica e oral nas ca•leiras de medicina 
publica e de theoria e pratica do processo civil, commercial e 
criminal, durando a argnição até meia hora. 

Paragrapho unico. Na SJSsfio da congregação a quG se refere 
o artigo precedente, os membr•os das com missões examinatloras 
apresentarão as lista~ dos pontos pam a prova pratica. 0:; quo 
forem nomeados pelo director, nos termos do paragr<:tpho unico, 
apresentarão essas listas dentro de :18 horas. 

Art.. 16. O examinando terá duas horas para a pro'\' a escr·ip'La1 

a qnal se fa.rá em tantos dias quantas forem as materias du 
anno. 

Paragrapho unico. Na pt·ova simplesmente oral o lente ar~ 
guirá o alumno ató vinte minutos. sobre o assumpto quo esc?lher. 
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CAPITULO VJ 

DA DEFESA DE TliESES 

Ai't·. 17. O bacharel em sciencias juridicas e SOúÜIB::i f'Ol' 
alguma das faculdades federaes ou a estas e qui paradas, qno 
quizer obter o grau ele doutor, requererá ao llirector que o mando 
inscrever para a defesa de theses. 

Para este :fim instruirá o seu requerimento : 
1°, com a carta de bacharel, ou com a publica-fórma desta, 

justificando a impossibilidade da apresentação do original; 
2°, com folha corrida obtida no lagar do seu domicilio. 
Art. 18. A defesa de theEes só poderã effectuar~se dentro 

dos primeiros 15 dias posteriores á abertura dos trabalhos. 
Art. 19. No principio do anno lectivo, os lentes em exercicio 

enviar_ão aD director urna lista contendo 10 questões sobre as 
ma terias de suas cadeiras. 

§ 1. o Estas questões, depois de appr>ovmlas pela congregação e 
lançadas na acta da sessão em que forem adaptadas, serão pelo 
secretario numeradas e escriptas em livro especial, que será 
em qualquer tempo Ü'anqueado aas candidatos ao doutoramento. 

§ 2. o Dentre as dihs questões escolhera o doutorando aquellas 
sobre que pretenda escrever as proposições, -

Art. 20. O requerimento _para a inscripção será entregue ao 
secretario, o qual passara reçibo delle ao portadol', declarando 0 
nome do pretendente, os documentos apresentados e o dia em 
que foram entregues. 

Art. 21. Feita a inscripção, o director convocará a congrega
ção, Mim de designar dia para a apresentação das these::; e 
nomear a commissão, composta de tres lentes, que as tem Ue 
examinar e approvar. 

Art. 22. As theses consistirão .,...em tres prop03ições, pelo me
nos, sobre cada ma teria üo curso. 

Art. 23. A commissão a que se refere o art. 21 deverá, no 
prazo de tres dias, contall.os do recebimento das theses, apre
sentar o seu parecer poe escripto ao directoi', a.fim de que este 
o faça constar ao doutorando. 

Art. 24. Si o doutorando não se confMmal' com o parecer da 
comnlissão, pcderá recorrer por meio de requBl~imento ao dire
ctor. Este immediatamente convidarú os dous lentes mais an· 
tigosentre os que não tiverem feito parte da commissão, e com 
elles tomarei conhecimento tio recurso, resolvendo a questão 
definitivamente. -

Art. 23. Approvad<"ts as tbcses, seri'í.o impressas a expensas do 
doutorando, o qual entregará ao secretario 50 exemplares, no 
prazo de 20 dias. O frontispicio das theses deve conter· simples~ 
mente o sou objecto e fim e o nome do autor. 

Art. 26. Recebidas as theses pelo secretario e communicado 
por elte immecliatamente o seu recebimento ao director, serã 
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cun voca.da a conge0gação para pt•ocodm· em t:e8s[o pu,blica ao 
sorlelo dos lentes que devem compor a commi:)são exammador:.\, 
Esta commissão constar;l do director, de cinco lentes sortearlo5, 
um de cada anuo, e do de medicina publica. 

Paragra.pho nnico. Si o directôr não pertencer ao corpo 
docente, será sorteado mais um lente. , 

Art. 27. Além dns these3, o doutorando apresentanL, no din. 
da- defesa, uma dissertação sobre assumpto importante, tL sua 
escolha, de qualquer das ca_deiras do curso. 

_.;_ dissertação será lida pelo doutorando, na primeira hor<~, 
c entregue logo ao presidente do acto. Sobre ella. flrguil-o-ha, 
si quize1•, o lente mais antigo. 

Será tambem impressa á custa do doutorando, si for approvado, 
e distribuida pelos lentes antes do di<1 da collação do grau. 

Art. 28. O director marca1•á o dia ou dias e a hora d<J, 
defesa de theses, cujo acto presidirá. 

Art. 29. Cada examinador afguirá durante meia hora, come .. 
çando pelo mais moderno_. 

Art. 30. Si as theses, depois de im:pressas 1 não combinarem 
em doutrina com o original approvallo, o director uão consentirá 
que S'3jam defendidas e mandara intimar o seu autor parare .. 
foi'mal-as e reimprimil·as á sua custa. 

Art. 31. Si as alteraç.ões intlicarem má re, o diredor levarà 
o facto ao conhecimento da congeegação, a qual, além do que 
fica, disposto, poderá resolver que o doutorando seja reprehen· 
dido pelo mesmo director perante ella, ou adiar a defesa das 
theses para a época seguinte, conforme a natureza e gravid(l.do 
das alterações. 

Art. 32. Si forem dous ou mais os dou(orandos, logo que se 
concluir o sorteio do~ lentes parc.t arguirem o primeiro, proce· 
der·Se· ha ao sorteiO d<1.. com missão examinadora do segundo 1 

pelo modo determinado nos artigos anteCedentes, c u,ssim por 
deante. 

Art. 33. Concluídos os trabalhos determinados nos artigos 
anterioras, o director manch1..rá affixar no Jogar do costume 
e publicar pela imprensa um edital em que se decbre o dia 
da defesa das theses de cada candidato e mandará distri· 
buíl-as por todos os membros da com missão. 

Paragrapho unico. ·A defesa das theses se realizara no oitavo 
dia depois do sorteio dos examinadores, ou no immediato) si 
aquelle for feriado. 

Art. 3L ·No dia-e hora determinados para a defesa das theses, 
o~ lentes que estiverem em e1fectivo cxercicio, precedidos do di" 
rector, se dirigirão á sala dos actos solemnes, com as insignias do 
seu grau, e, subindo ao doutoral, o dil'ector tomará o primeiro 
assento, seguindo·se os lentes e substitutos, na ordem d.a. anti· 
guidade. 

Art. 35. Logo que os lentes tiverem tomado assento, o can~ 
didato ser(~ introduzido na sala pelo porteiro. RecdJido á porkt
pclo secretario, este o acompanhará. ao Jogar que_ Jhe é reser ... 
vado, <:~,.o Jado. direito da mesma sala, perto do doutoral, onde 
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estará uma mesa convenientemente ornada, e ir;_t depois sentar
se ao lado opposto, junto de outra mesa, sobre a qual haverá 
uma ampulheta de moia hora para. regular o tempo da arguição 
de cada examinadoP. 

Art. 36. Terminada a defesa das theses, sahirão da sala o 
doutorando e os a.ssistentes, c, fechadas as portas, os cxv,mina
dores e o presidente do acto procederiio ao julgamento, por lista 
assigna .. da, cujo resultado o secretario Ia.nçar;L no respectivo 
livro, por termo, que ser;~ subscripto pelos e'.mminadores e pelo 
presidente. Na declaração do resulta1to final, o secretario usará 
sempre ele uma dest<1s formulas : Approvado com distincçao
Approvado ple;1amenle- Approvacl.:J simplesmente- Reprovado
conforme o numero e a qualidade dos votos. 

Art. 37. No dia seguinte ao da cteresa das tlwses do primeiro 
doutorando, ou no immerliato, si aquelle for feriado, sel'{l, ;_t.rguído 
e julgado o segundo, e assim por deante, até o ultimo, observan· 
do-se a respeito de cada um as formalidades acim<t declaradas. 

Art. 38. O doutorando que for approvado deverá, antes de 
recebei' o grau, entregm• na secretal'ia da faculdade 80 exem
plares impressos de suas tboses e dissertação. 

Art. 39. O director remetter;L ao Governo, pelo menos, quatro 
exemplares das ditas theEes, e á outra Faculdade de Direito um 
numero sufficiente para que possam ser distribuirias por todos 
os lentes, e íiquem algum exemplares archivados na respectiva 
bibliotheca. 

Art. 40. A approvaçiio simples não impe;lirú a collação do 
grau. Fica, todavia, salvo ao doutorando o direito de defender 
novas theses, prevalec:mdo neste caso a nota. do segundo julga· 
monto. 

Art. LJJ. O que for reprovado, sómente poderti, ser admi'ttido 
a novo a c to dons annos depoL3: 

CAPiTULO VI! 

DOS üH.AUS CONFERIDOS PELAS 11ACU:LDADE1S 

Al't. 42. Aos que tiverem sido '-'PPl'ovados em todt1S a~ m<tte .. · 
l'ias do cUl'i:iO scm._h conft:)riào o gmu de bJcliarel em sciencias 
jul'illiccts e socines. 

Art. 43. O distinctivo do g1'<Hl de bacharel em scicnci<1s juri· 
dicas e sociaos ó um annel de rubi ladeado de dons brilhantes, 
tendo grawtd<1s no aro, proximo ao engaste, de um lado a balariça 
e elo outro a taboJ, da lei. Os bacharcis podem usar beca, de 
accordo com o Ogul'ino adopta .. do. 

Art. 44. Aos a,pprovados em dofes;t de the~es ·serú conferido 
o grau ele doutor em sciencias juridicas e sociaes. 

Art. 45. Os distinctivos do gwu do doutoc sfio oanuel acima 
descripto com um rubi circumdado de brilhantes, a borla e o 
capello. Podem tambem usar heca1 igual iL dos bacharois. 
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CAPITULO VI!! 

DA COLLAÇÃO DO GRAU DE DOUTOR 

Art. 4G. Nn. collação do gPau de doutor serão obscrvudas as 
fo1·malhladt>s p;>ES·~riptas nos artigos seguintes. 

Art. ,17. O doutorando escolherá um lente pam lhe servir de 
para.nympho~o qual o acompanl!ará Gm tocl. s os acto.3 desde a, sua 
chegada. 

Art. 48. Ao chegStr {1 porta principal, '3E'rá o doutorando re0e· 
bido pelo porteiro e lJedeis, que o acomp:1nha.rão até uma saia, 
onde espe!'arfl. a hora. marcada p<Ha a coUação 1lo grau. 

Art. 41J. A' hori:l. desigm.cla. dirigir-se-ll[o ·oara esta sa]a, o 
director e tmlcs os len tcs, precedidos do secretario. porteiro c be
deis da facnldade. 10 -doutorando os virá encontrar á l)Ol'tCL e alü 
reunir los seguirão para a sala dos graus. Nesta sala haverá, no 
Jogar mais conveniente, uma rnG.ga e crtdeira de esp:\ldar para o 
director; ao lado c5quenlo duas cadeiras, uma pa.ea o doutorando 
e a outra para o paeanympho, que lhe dar<L sempre a direita. 

Art. 50. ü.:; doutores pelas facnldades fedeeaes ou a, estas equi~ 
paradas, pelas academias e univcr·siclades extrangeira~. que com
l)arecerem com ns r0spectivas insignias, tomarão assento pro· 
miscuctmente logo alJaixo do substituto mais moderno, si 
entre elles não houvel' algum ou alguns que sejam lentes de 
qualquer das faculdades; estes os prece.iorão sempro,guarcl<J,ndo 
entre si a ordem da respectiva antiguidade. 

Art. 5l. Tendo toJos tomado assento, fará. o secretario a lei
tura do tenno de approvação; em seguida o doutorundo recitara 
um discurso analogo â s1lemnidade e termimtrá pedindo o grau 
que lhe deve ser conferido. Esto discurso serâ previamente 
apresent,1do ao director, que elimina,rá. o quo nelle houver in· 
conveniente. 

Art. 52. Findo o discurso, o para.nympho do doutorando o 
apresentar;), ao director. Este, depois de ouvir a promessa 
constante ela fÓl'muh annexa sob o n. l,lhe orna.rá o dedo com o 
nnnel e conferirá o grau, pondo-lhe a borla sobre a caLeça e 
revestindo-o do capei! o. A fórmula dacollaçi:io do grau ele (loutor 
serã n mesma que a do grau de bacharel. 

Art. 53. Em seguida o doutorando cumpl'imentar<t o director 
e todos os lentes, o ín't sentar-se logo abaixo do lent9 mui.~ 
moderno. O paranympho dirigil·-ll!e-ha então um discurso, con
gratulando-se pelo resultado feliz dos seus esforços, o mostrnn· 
do·lhe a importao ela do grau que acHba de receLcr· o o uso que 
na sociedade deve fazer de suas lettras. 

Art. 5:1. Con~luido este dlscurso, o dil'ector dec1arur{~ finda a 
cerernonia, e o novo doutor ser<l acompanbaLlo até ó, porta do 
edUicio da faculdade pelo mesmo prestito com que tiver iúo da 
sala tle espera para a dos gr'aus. 

Art. 55. De todo este acto se lavl'ará um tormo, que serCL as
signaclo pelo director, -pelo p[l.ranympho e lJelo secretario. 
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Al't. 50. Si concntTer mai::J tlG um doutoralldo nu mesmo úla, 
serão recebidos peht mesma mancíra que o primeil'O, na. sala 
do cspel'n, c·L propoi'ção que forem chedando, o dahl irão jun· 
tos para a sala dos gr<1us. 

Art. 57. Neste caso o discurso de que trata o art. 51 será ro· 
citado pelo doutorundo que para este fim houYer sido ewolhido 
pelos outros._ 

O mais antigo farã a promessa. püt' extenso, dizendo os outros 
simplesmente- Jd,.·m ,\j;o;rdm -como se nmnda praticar na 
collação do gt·au de bac!Ja.rel, e o grau de doutor será conferido 
successivamcnto a cada arn delles pela ordem do :prcccdencia na 
defesa das tlleses. 

Art. 58. Dada a hypotltesc do art. 56, proferirá o discurso de 
que trata o art. 53 o paranympbo que íbr escolhido pelos 
aoutoramlos. 

CAPITULO IX 

DA HABILl!.i.Ç:\0 :DO.:.! i>lPLOi'I:L\DOS POR l<'ACULT>.\bES EXTIL\NUEilL\.S 

Art. 59. Os exames de habilitação dos diplomados por fa
culda-!es extrangciras, que quizBrem exercer no B1·azil os mis· 
teres do sou gt·au, vers,trão sobre as se,s·uintes ma terias 

Dit·eito constitucional e administrativo; 
Direito internacional privado. 

Direito rom\lno i 
Direito civil; 
Direito criminal. 

D'reito commerial ; 

2" SEtUf~ 

T Jeori<t e pratica do pr·oc ;sso cl vil, commEH'cial e or1m iuaL 

411 SERIE 

CAPITULO X 

A.t. 60. Alàm do secretario, subsecrcta.rio, bibliothecario, 
subbibllotllecario e port•::iro, havere\ em cada facuhhtdc os se"' 
guintes empregados parct o serviço administrativo : 

:1 amanuenses. 
S bedeis. 
Al't. 61. Revogam~so v,s Uis.rosj\,~0:3;-) em coJltl'i.Uio. 
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DISPOSIÇÕES THANSI'l'OHIAS 

Art. 1. 0 Emquanto níio estiver em execução o exame-de ma~ 
(·lu reza, os prepara terias exigidos para a matricula ou p::~ra o 
ex<1tn~ inicial do curso de sciencias juri1'1icas e sociaes são os se~ 
guintes: portuguez; francez, ioglez ou allemão (á .vontaclo 'lo 
('.'mílirbto); latim; nrithmctic::t; geomob•ia; w:ographia, o.::;pec:i:1l· 
mPnto do ·HrDI'.il; ilistorin, univorsal, c,:;;pceialmento do Ht'azil; 
c·lemcntos tle pllysi :a o chimica; elementos de historio. natural. 

Art. 2. 0 A disposição elo art. 13 § 2° só tcr<'L execução depois 
q•1e vagm• o lagar, nctualmente provido, de preparador dns 
cadeil•ag de hygiene o me(licinn. legal. 

Art. 3,() Ao;; alnmnos de (jUe trata o art. 35, c o d, do regu. 
bmenlo que baixou com o decreto n. 2220 do lo de fevereiro de 
1890, é mantido o direito de prestar·em cx::tme, este anno, na 
2" época a que so refere o mesmo artigo, dispensados os do quinto 
unno do exame de historia do direito, espceL:dmente do direito 
nacional. 

Art. 4. 0 Dos substitutos da P secção crcm.-'la pelo. decreto 
n. 2. "22G de 1() de fevereiro ele l8üG, o mais moderno pas~ará a 
tel' cxercicio em a nova P secção e o mais au tigo ua 2". 

Fica, porém, salvo o dit'cito de cad.ü um ao aDcesso logo que 
vague f1ualquer das cadeiras das duas novas secções. 

o.s demais substitutos passarão 1)arn as secções immediatas, em 
numero de ordem, aquellas Om que actualmente servem. 

Art. 5. 0 Para as cadeiras que daqni en1 deante vagarem 
serão nomeados, si o acceitarem, os lentes das cadeiras ex1inctas, 
convindo nisso a congregação. 

Hctvondo annucncia de mais de um leu te para. a mesma vaga, 
a congregação indicará o que deve ser provido. 

Si a cadeira vaga pertencia, na ultima organiz~:.ção 1 à secção 
de quo fa%ia parte a cadeira. extincta, ;_~ acceHaç5.o pelo lente em 
disponibilidade serâ obrigatoria. 

Att. (L o O lente em UisponilJílidade continuará a gosar elas 
regalias inherentes ao seu cargo. 

Art. 7. 0 DJntre os ·::wtuaGs lenteS !le economia r;olitica, scien· 
cia das finançlls e contabilidade do Estado, tlleoria do process·J 
civil, commercial e criminal, o pratica forense, a congt·egação 
in1licará os que devem ser encarregados do ensino da 4' catloira 
do 4'' anno·e Uu. l" do 5n. 

Art. 8." Os alumnos já approv::tdos em fconomia poliLic:\. c 
Lheol'ii'L do. processo civil, commcrcial e criminal continwnn 
su.ieitos aos exames (le sciencic\ dns finanps o conlr~bilidade du 
Est:tdo, ~)(\c pl'alica du proeesso civil, comrnercial o crimim!. 

Capital f-'rdern.l, l'Z d0,in10iro 1le 1001. ·- Rpitucio l'cs,·ôa, 
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FORMULAS 

Para a prom~ssa dos candidatos ao grau de 1Jacharel ou doutor 

Ego (N. N.) promilto me, sempe1· pí·incipiis lwnestatis inhaeJ> 
?'entem, mei gro.dus 111/W1eribus pe1·(unclurv.m, alqtte Oj)'!rant rneam 
in jtwe patrocinando, justitic~ exseqtwnda et b mis tnvribt~:; prne6-
pienriis, fiHmquo.m causaa humanitatis defv.twram. 

Palavras que deve l)rofarir o clirec-~or ao conferir o grau 

En igitur, munera ttl'i gmdt~s exercere z·ceat. Sit tiúi volwa/as: 
in(Gnsa medo, intrtlectus en·ori. Sttotine JWO Justitia certMninas 
cwlorli leqem o/que in ea ex3eguenclo, sempm· ~·ationem et pt~blic1~n1 
b:num J!ei'spect_,~ habeas. 

MODELO DOS D!PLO?viAS 

De doutor 

RopuLlica dos Estaclos Unirlos do Brazi1. 
Faculdwle do Direito de ...... . 
Em nome llo Governo da Rqm blica dos Estados Unidos do Braz i!. 
Ett F •...• (o nome do clirer:lo;· e seus titulas), tlirectol' da, 

Faculclacto de Direito de ...... , tenrlo presente o termo de cal-' 
lação do grau de dontot· em scieneüts juridicas e socines, confe-
rido no dia .... de .... · ..... de .... ao Sr. F ...... , natural de 
..... , fltho do ..... , nascido a, •... , depois de ter sido approv.nclo 
(tlechwanclo-se a nota da oppJ·ovaçao) em defesa de üesos ; (} 
usando da autoridade qne me confere o regulamento desta Fa.
culdadG, rnanUei :pa~sar-lhe o presente diplom11 de Dontol' em 
seiencias juddícas e sociaes, para quo ro:::sa. gosar do todos os 
direitos e prerogativas concedidas tt este titulo pela,s leis da, 
l~epublica. 

(Sello.) 
Ü ÜIRECTOR DA FACULDADE, ............. 

t\S~IGNATUP.,A. DO DOUTOR, 

Ü SECRE'l'ARIO DA FACULDADE, 

(O diploma teró. pendente o grando sello d<t Faculd<J/e.) 

De bàcl;arel 

o d1 ploma de bacharel será passado nos mesmos termos 
rio de doutor, 1nutatis mtttandis, e suppr·imidas as palavl'as; 
depois de ter sido approvado em defesa de theses. 

Capit[\J ~''!3cl~l'~l, 12 c1ejcmeiro de 1901,-Epitacio Pessôa, 
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DECRJHQ No 3, 004- DJ~ 14 D.G J_I,_NEIHO !JB lrJOl 

Appror<t os e~t:tlutos clrt Companhia de seguros mutuos so!:Jre a a vida 
!J.. Universah. 

O Prcsiüonto de~ H.ej_mblici1 elo.:: E;-;bclos Unidos do Brazil, at
temlondu ao que lho rorpwrera.m o Dr. Jofí.o Peclroit'<:t elo Couto 
Ferraz JunioL' 1 Belisttrio Conte o 1\Ianoel Poreir<t dn SUva, Gui
mm'ii03: 

Resolve a.pprov;u• os c.~t;ttutos, quD a. o::;to acomrxwhi1m 1 d<1 
Compcmllia, do segmos nmtuos .solJro CL -viela, «Universal>~, 
ttecrosccnt:mclo-so, po1·ém: 

o) ao final elo art. ~l 0 :-c pt·eccden~_lo autol'iza.çfí.o do Governo; 
b) ao capitulo ::2°:-ArG. A conJ-p<1nhia. nU.o podCl'<-'1 pr<tticcn· 

opcwaçõe3 e:drctnlHt:3 üs do sou fim I)rinc:Lp<1l, sob pC!u elo ser 
immodi<1tamonto ca.ssad<1 a autoriza.çào IHtra. funccim)cu· ; sondo~ 
lhe tm11lJ0111 expressamente ""~tcd<tdo rescgur<:te os sou::; 8oguJ'OS 
om compa.nh~as ·cstl!<:t.ngelr<1s1 dCifÜ'o ou fora üo -pa.ü:. 

Cap.lktl F0der:tl, H do jt)noiro ele lQOI, 1,3° d<1 Ropublic<~r, 

~I~ FmmAz 1m CAMros SA u,Es;. 

loagyiiJt Jfurlit'l-ho~ 

tslatutos da Comrannia de seguros muluos sobre vldu 
<<Universal >> 

CAPITULO I 

.A.rt. l.l) Fic<t constituida, nesta Cktp:lta.l lll11i1 soci.erlatlo mn~ 
tua denonümda UniwYt'Bal. 

Aet. 2. 0 A dnr<1çã.o ela. companhi<1 ser<-t de DO annos e sú po
der{~ sor dlssolvüla no::t casos provistos em lei ; podendo este 
pr::tzo ser prorogaclo por íleliberctç:ão da <tssembléa goraJ. 

Art. 3. 0 A companbia tem smt s'.'\clo c fôrojur.ldico n<t cldade 
do Rlo ele Janeiro e c:3tabt:~le:;en1 agcncl<ts em todos os Estados 
da RcpubHca ou fóra clella, sompre que a dircct:)rla, julgar con
vcnicnto. 

Art·. 4. 0 O capttrtl da companhüt 6 ele 1.000:000$, para o soq 
inicio de mutu<:Llid<:Lclc. 
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CAl'ITU LO I! 

CO:\'DTQÔES DOS CO:\TR.-I.CTOS E SEGUI-tOS 

A1•t. 5. 0 Os contri1ctos do sogm'o::l rcgmn~sc, segundo sua,s 
cc;}H~dcs, ]H';l,7,1J:.S, (lll<'l,lltlns, pOlO flllO tlotOl'lil(l)<tl'Ulll i1S Ütlltdla.g 
mn Yi .. ~.'Cil' nn. (•prw:-t (]n e:"Jnti'aet;n, f)rnllfwn. oss<ts bhrll<ts J)LJ,q;:.::_Lm 
;;et• t'i:\·L;Las r. ~-dLnl':tdrt~>, mnfin'mn a.~; clt·c1Jmstn.ndas. 

Tnrln;vi.f1,, :'1. Lftl1Ldln t)llü :·;mTit• de typn ao in ido 1h: um con--
ttaeto, stth~i:.;t[J·;i clttl'ante n. Ylgencin. do mcf.>mo WJÜt'<td.o. 

1\rt. 6.0 S::í.o cloenmcntos üücLn.os ih eontnt.d;o: 
u) [L lJL'Ol)OSf:t fit•mttd;~ 1J010S lnton~:3S<tllOS; 
b) o oxítme on (~x:ttmm tl(; ~>:1nidtvlo foltos pclo_q f;wnHiltiYoS 

do::úgna.rlos uola. d lt•netol'l;t ou Bens l'B])L'OSontrtnLcs leg·aos; 
c) n peova. dr quo o pl'opononto ou conh·actanto (; mn,ior. 
_Art. 7. 0 O contl'<td:J tlc'- AOgueu H0 (~ pol'i'eib e <tC<tbc.ttlo e, 

p.wtctnt'1, nos c<t:'DS !lo pl'Orlnzü toclus o:; sen8 cffüito:-:\, rle110is do 
peeonchlfl<LS as tlnas seguintes fiJl'Dl<tliclallC;.J osscnclrws: 

1 o, cst<Lr a pr0posta. appl'OYarla pela. dü·cctorln., n<t s0do rht 
c.nnpanhla; 

2'\ aclmr~sa pag;J o prünoteo premio, salYo n.jnste cspoclal. 
pr·(oVÜJ e por oscTl11t ), colobea.do ontt·o o pt·opononto· o tt rofo
l'id<l. dlrcctol'la ou l'CPl'(lSOntantc legal. 

Partl.gt•aplw müco. A dirocLoda. pó:lo, a sou Ih-To arb'itdo, 
rocns:n• ac(~citn,çil:u a. fl!l<tliLlHH' pi'Oposta llü seguro, son(lo-llw 
allsolut:tmonto voün.üo l'C\'oiar o motivo (lil, rojeü.·~1.o. 

Art. 8. 0 No::; seguros em caso do morta, ofl"oetmtdos ~::obre a 
cal;eça do propl'ÜJ ·instihüllor, a morte lJOl~ sulcidio, duello ou 
oxcctlção capitttl, occOI'l'ida clentL'O do primeiro anno, te~rna o 
eontL'a.cto mlllo do pleno cllroito; si, porê:m, rssa morte occoL'l'Ol' 
depois llosso primeiro anno, fiü<:tré\. o segara reduzido em reht~ 
{,'?l-o ás enteadas rea.li.zada.B. 

P<W::tgwtpho unir~o. Si o sutdtlio ü)t• e~msetl ucncüt de loucura. 
sm·;_L eonsidera.do como morte natur<.tl. 

AL't. 9. 0 EstU.o sujeit:)S ma.is a.o premio rle 10 ~o o qno sub
si.sth·<L durante o tempo om quo oxi:':\t.le a aggTava,ç';'lo ~lo rlsco: 

I o, os contr(tctos cnjos scgta•n.clos tomarem paetc em gucL'l'<'t 
itl(;Ol'll<J.Ciona.l OU ci Yi 1, CXCOF~ü q no..ndo üll1pll nlli1L'<lll1 U.l'lllí1S 
pam sua log'ttirn:l.- rlofosa, om caso de inva~rto · do local do Slu 
rosidoncia ; 

:·2", os contL':1dos cnjo:.J sogm·ado.~ omharrarem, 1_)1\>fis:.üonal
moni,[] on ni'i.u, em viagem do longo curso, m;wltimn, on íluvi::tl, 
o isso dtu·n.nto o tempo em quo nstivoram cmbnrc<tclos; 

:3•J, os conte(l,dO.-j cuj:)s sogura.dos h•<-tnsfcrirem sua resi
rlpneia p<1T:t log.:tl'L'S l'ceon]1ccidamcnte ins::üubro:-3 ou zon.:ts ::::el ~ 
V:1"'Pll:o; · 

',f.-.; r;s'eonteactus fnitos sol)ro Yidct do scnltora.s, illll'ltlltf'. o 
·pm·inrlo ('J'ii.ien, n. jnit.o do útCIIHn.tiYo . 

.r'u·t. 10. Sil.o dcuL'undos nnllos tollo.s o.:: contra.dn'-l flo.~ s0g11'"' 
1'J.1](1::-.: cqi<1- l1fol'Lt> nceorr·op pur enlpa pl'oprl~1. 
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Art. 11. l~m ÜJilos os casos em que se dC annuU:_lç·ã,o d~ al
gum contrctcto, por fi.Llb.s peaticadas pelo instituidor, bcnc-
11ciario ou rendeiro, os pecmios que I.L companhia tiver roce~ 
bitlo a est11 pertencm•ã.o integralmente. 

Art. L2. O l'l.1i1XÜllO do capitaJ scgnravcl soh1·c uma. só ca.~ 
bcçi1 ou existcncia simultanca de chms ou mais ca.beças, serJ. 
do 50:000S000. 

Paragrií.plto unieD. Nos eonteactos do seguros supol'iorcs a. 
00:000$, as propostas sorào acompanhadas . do dons exames <lc 
sanidade por mccli.cos cht confianç·a da dil'Cctol'ia ou de sou:> 
ropl'OSCntantos. 

Art. D. Nenhum ~oeiu im.;titnidur, lJcnefieia.rio ou l'Oilrloü·o, 
tem oütra l'üS!Jon:-mlJilidado p8Cllni<trb ou pessoal, além das 
di.':llWSÜL:3 no::l pregrmte·::. estatutos c das imml'ta:s no corpo do 
contracto (apolico). 

Nas condl<.J)es quo, Ü1111l'Cssas ou ma,nu:;;criptas 1 deverão est<1,~' 
no refcl'ido contracto, o contractcmtc ou socLo cuco!Ül'ill'éL os 
moldes para, o proeos.~o da. revalidação,· os diêts da. "tolcrn.nela. 
concecli1b }mra espor<.~ do pagamento dos }wemios, etc. 

CAP!TlJLO ll! 

A1·t. 14. Os lucros \'eJ•ilkallu& no flm clocadaSnlllé.'l~ro, rúJ 30 
do ,junho c :il elo dezcm1Jro, scrão distribuidos do seguinte modo: 

15 °/o pC1ra J'nnclo de rr,serya; 
10 °/ 0 pnra fnndo snsj_)enso, quo ccssarüo quando attü1gir à 

im}Jortancia de I. 000:000.)000 ; 
15 o/ o }x.tra. fundo ospcc:ial que SCl';l applicado de accol'Jo com 

a dir·cdoria. c conselho fiscal, consta.ndo do l'CSJ1Cctivo Hvro 
de actaB ; 

15 ~~ para os fund<:Ldül'ú.'.i da comprtnhüt, D1·. JoKo Pedreira. 
tlo Contto Ferraz Juntor, Bülhml'io Conte o 11'1<1noel Pereira da 
Silvct Guün<trãc:-:l, (hmmtc o prazo ou cxistcncüt da companllia; 
o na falta. })Ol' mo etc dos fundadores, aos seus lcgHimos her~ 
deiros sobrevlventas. 

O excedente, dividido pelos soC'ios segurados, no :fim do,q 
respectivos contl'actos. 

Art. 15. As rrsm·vv,s cl<:L compaillÜ<t 1 nos termos do art. lt1 1 
serão cmpregc~da,<; do seguinte moJo : 

Em apolices fc:leraes. 
Em primeiras hypotheca..'l. 
Ern titulas tle primolt'a -Ol'1lem. 
Em (~on1pi'i.W de. pt•opt·icdadm;, 
E em l''-L1l~·l)es de tHnlu:-5 de pl'iuwlm onlcr.u. 

1'<Jd~r Bxecu!i\O 1',10:! -H 
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CAPJTULO IV 

DA AD::IIL\'ISTlL-\.!,-'ÃO 

Arf;. 16. A ;~dmini::;-~ra<;ã.o rla eompctnlüa StH'Ú exereida pot' 
tuu presidente, um sccrct<trlo c um thosoureiro, quo cxm·ecr·<lo 
o mandato por seis <1nnos, podendo ser rcele.Lta. 

Art. 17. O presidente serei o r·oprosontanto geral da. com~ 
paniürt em Jtüzo _ou fóra. dellc, sor·á sulJ.stituitlo no caso do 
impoclimontv por um dos outl'Os directores, na ordem inclicadct 
no art. 10. 

Art. 18. O conselho fiscn,l se comporá do tros socios, que 
serão elcUos annuahncnto poht assembléa gera.l, podendo ser 
reole:itos. 

Art. HJ. A clü•octor:la terá, ttlêm do outros auxilia.rcs, mais 
os seguintes : 

Um agente geral ; 
Um got'ente ; 
Um advogado ; 
Um ou mais facnlbtl\'oS. 
Art. 20. Compete a::~ presidente 
1 °) ConY0:3<11' <1 assemlJlécL gm'<tl, oecHnar·üt ou c:dt·aut'Llinal'Üt, 

conjuncütmcnto com um ouJ;l'o cUecdor. 
::!0 ) Pr·opor os ;:wxillar~c:; dtL dl1·oetoeia c m;u·cal'-lltc . .; os Ycn~ 

cüncnbs e poec:cntagens, do accoed.o t':mt os Llema:i:~ direcLore:-;. 
3°) Assignar com o tlte~:JUl'eiro os bcllauços c mais doeumcu· 

to~ otficüws da companhia.. 
Art. 21. Compota ao secretario : 
1 °) Assignar a con·ospon(lcncia tht companhÜL o cxpcdikt. 
2°) Ter• a seu cargo os livros das <tetas das ~ess'ões da dirc-

ctol'.la c fiscalizar os trabalho;,; de osc:ripturação e ter sob SmL 
guarda c r·esponsctbilidctclo [L secretaria e Rrclüvo da com
panhia. 

Art. 22. Compete ao the3om·cil'o : 
1°) Tüi' sob Sllêl. guai·dcL c l_'Csp:)J1,3ahl!lda(lü toJos os rundos da 

eonqmnhict., reeolhenclo-os a um OLl ma i~ bctncos, escol h ido pcht 
tUePcbela, Uosdu flttO ox(_·ed;_uu de mn eunLo de rOL-;. 

2·') Apeosrmtar ao pen:oridento pa.l'J,pÓl' o l'c.c;pcdtYo-pague-se, 
torlas as contas ou t.itulos quJ tcnha.m do sm· pago~> pelo cofre 
da companhüt, nã.o podendo pag;:~r sem oS:li.L fol'lll<.Lliclctdc es
suneütl. 

;-)u) .. \!)rusenLcu· Hlei1;-J<duwnto <.L cctix:_~, pctt·c~ SOl' ex.ttnünttd:.:~ em 
se:3silo da tlil'ectol'l;~, q_ttando as circurnsümcias não exigirem 
que esse~ apt·csontaç~ãu SD ÜL~~'-L tantas vezes, quantcts forem jul· 
gadas nucossarias. 

Art. 23. Qua.ndo, por imperlimontu ou <l,uscncl.ét não pmvada. 
pül' lllaÜ:> du 1.'5 tlÜt:-3 1 l'CllUllUÜL Ul! qLHdtlLWl' oUtl'iJ lllOtivo 1 í:ie 
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YCI'lfiei.ti' algnma ·vaga. ll•t üit·e~~Ol'Ü, o::J outl'ü:; diredorc3 
conYicbr<io um sodo que rmum as condiÇões de idonuid<tdo 
pan~ exercer o eargo · atê a proxbua. I'cuniã.o onlin<Lrla da. 
a~scm1léa. geral, em tlltG i:íC doi'Cl'LL procetlcr ú cleiçilo desse 
U:irector. 

Art. 24. P<wa sor director d<1 companhia ú neccs..:;ario 
eaucionar, dm'l.tnto o tempo cni que exercer• esse cargo, um 
contracto de scgnro de eapital por f'allccimento, tlc quantia 
ntlliC<L infer·ior <.L I 0:000.~000. 

Art. 25. A administração gel'a.l da companilüt pertence á 
djrcctoria collcctivcuncnte, a.lôm Jas attribu:lções inherentes 
<1o seu ca1:go cspocifkadas nestes estatutos. 

CAPITULO V 

DA DlltECTOlUA 

~~l't. 26. Cadct um dos dü·ectores perceberá. um conto c 
qninhentos mil réis mensa.os; o presidente, porém, vencor<.t dons 
contos de I'óis. 

Art. 'J:,7. Todos os ~tnnuncios,_ avisos, notificações que se 
fizer~m em nome d<1 companlüa, serão assignados pelo presi~ 
dente ou outi·o diróctor. 

A1·t. 28. As deliheraçõcs da. dil'ectoria serã-o tomadas poi' 
malori<~ de voto.-;, lavmndo-so actas do que se passar o roso .. 
luçõc~ tonmd1.ts. 

Art. 29. As rmuüõcs serão a ~iO de c<l.d<l. mcz o, semp1•c· quo 
houver Ul'gcncia, em outro qtmlquer dla. 

CAPITULO VI 

JJO CO::'\'I_·!I·:LIIO Fli:>CAL 

Art. :~o. O conselilo Jisc<tl Ne roun.ir(~ uma. Yoz pot' 111cz o 
exercerá as funcçõcs que .lho comiJBtom pol<.~,s leis c_m ·vigor. 

Dn.r<L p<l.reccr sobro todos os a,ssumptos submottidos a, sua 
<.t prccütcã.o. 

Art. a1. O conselho fisc<l.l se reunirá t~~mhom exti·rtm'Llina~ 
l'i<mwntc, sclll}1l'C que entender ou qmmdo lJI.tl'<t isso seja coi:t~ 
vocado. 

Art. 32. Os mom1Jros do conselho fiscal vencerãO' annm1J· 
mente 3:000:) C~t1J<1 Ulllo 
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GAPl'l'ULO .Yll 

Ad .. ad. A aw::Gmblé<:L ger11l, p:Jclcr sober<.~,no da. companhia, 
sorü constitnüla: 

a) cmn 50 sx:los na prlmeüa cotlVOCftr;fro ; 
b) com 30 S:Jelos nu. segunda convocaç5,o ; 
c) com qu<tlqum· numet'o tio SJt:[o.;;; peescntes 11<1 torceü•u, 8 

Ul.tiina COllVO(~itÇ'-Ü/J, 
1 °) Pa.1•a todo;:; os oll'eltll~ lJJtlerJ,o os S:Jetos fu,Zer~sc l'cprc

sc:ttar por lH'Ocm·açii.o com podm·es espcc'iacs . 
.2°) Nenhum so::.io yo:Jot'CL 1'8Pl'OSontcu· nu-Li;.,: de 20 voto_s, in~ 

clusLYe o do })l'OlH'lo socio -votante. 
At·L 34. As asscm_blót::l gemes ordin;_urias eit'cctmu·-sc-hií:o no 

mcz do mctrço do ccub_~ anno c ::ts oxti'aonlina.I'Üts SOilllJl'O qttn 
::t dircctorin. c:ou:~identl-<ls ncccs:;;:u·las, ou forem convocad<:H:i 
]Jülo conselho fiscal, ou requcridcLS á dirodoria. por um grupo 
do sacias em numol'O ele 50 no minbno. 

1 °) Nas cts.'3em1Jléas ger::tos ordina.t'Üts se tratará cb lei-tura., 
discusi)Zio c delibct'açào do parecer do consollw :fiscal, e dct sua 
oloiç'ri,o annual c d<1 diseussiLo c dclibcraÇ''ào do rcli1torlo,· halanç.o 
o invent<Ll'io, contas o actos da. diroctoria.. 

2°) Qualqncl' a.ssomblêét gor<Ll, tétnto ordinaria como cxtraor~ 
dinnrüt, dcvcr<i ser sempre motivada em seus étTIJHlnclos pcl<t 
imprensa, com oito dias de antcced.oncia. 

Art. 35. O presidente das assembM:ts geracs ser<c'L nomeado por 
acclamação dos socios presentes o dJ mesmo prtrttr<í o convitJ 
elos secretarias da. mesa. 

Pa1·agrapho unico. As llclilJeraç~ões serão tomridas por maioria 
de votos presentes, c cada sacio, sejct qual for a especie de seu 
contracto de seguro c o y(l,lor deste, representará um voto. 

Disposições genws 

Art. 36. Os casos nZt.o tl'tvtados ne:~-tc.,c; cst<Lüttos scdlo regula,~ 
dos pelo que dispozer <1 legislação om vigor. 

Art. 37. Os socios abaixo assigmulos, quo constituem a com~ 
pn.nhia, accoitarn as o hrigaçõos q uc lhes são impostas po1' estos 
estatutos e os dãa pol' approvados p::tra todos os cifeitos. 

Manoel Pm·cira Silva Gulma.ràes. 
Bolisal'io Conto. 
1'\.ma(lo Temper<t. 
Hem·.iquc 1Jagallüús. 
Guilllel'lllG- Augusto SH v a }Iello~ 
Victorlo Leonardo. 
Joúo B<.tl'bosa Conte. 
Salvador Contao 
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Antonio Rodl'ignos Alhm.'naz . 
.lürt(lULm Pore:lra. C. fhtinmrJ.c~ •. 
Lnlz i\I. Dantas . 
.loio \\·'alkor. 
A. Bi.llia.nt, 
Hora.clo AntJnio Teixeü•v,. 
Tlwmáz Fernandes. 
D<1mazo Slq_uoll'i.L. 
Lycia Guimari1es. 
Anna. Fl'n.nelsca. Guün::Lrã.os . 
.r\nnn. Guünn,J.'?to:i . 
.Engonho"iro r.nUti"i.o Forrr:Ü'<L de l\In.ttos . 
• J oacpüm Porroit·a Simõm Corri\a., 
:Jo.sé Vctlentim Dunlu~n . 
.AntJIÜO Cunhrt. Bast:Js. 
Agostinho Vieira dJ Co:lto. 
Bugenhoit·o João Pedrolrn ü:) Co1üto F(~r!'<17, Filh!) . 
.Arthur Fonotra, Lomm.;o 
Dr. GuUlwrmo ·y;tlJe. 
Luiz Sa.nchos. 
1-lanoel Soa.rcs Riboleo, 
Gaspa,r Ç.Tonç.Etl"vo.'-1 ll."' C:.Jst<.t, 
Vicente Jr:tta,hv, 
Ga.brLol Mctrtli1s üos Santos Vianna, 
Jofi:o PodL'CÜ'<L do Coutto FetTar,. 
1-Ia.tnol drt. SH v<~ Ri lJoÜ'o. 
Joio ScYOl'iano Fcrrelr<:L ela, Silva. 
DL'. Jul"lo AngHsto da R"Uva, \"Iay;1 . 
.Engenlwi.t'O Jos(~ Antonto d<t Süvn, J\Iayrt. 
En,s;rmlwlro H(;nrirpw de Snllrs Rorlrtgno:;, 
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Sr. Presiüente da Republica- Tendo uste 1vlinisterio acceitado 
a propostn, feita por Karl Valais & Comp., Augusto Leuba. 
& Comp. e Aretz & Comp., em pet1çã.o de 23 de dezembro pro
ximo lindo, para receberem com o abatimento ele 35 °/ 0 , <t 

quantia· de 928:644$300, de pl'incipal, ,juros e custas que a União 
foi condemnada a pagar-lhes por sentença. do juiz federal de 
secção nesta Capital, cte 31 de julho do anno passado, confir .... 
macla por accordão do Supremo Tribunal Federal, na acção que os 
mesmos interpuzeram para haverem a 1mportancia dos direitos 
de exporl>nçâo quo ltles foram indevidamente cobrados pela 
Alf<:tnclega do Rio de Janeiro, desde 189-1 até 1898, assignaram os 
requerentes, na Directoria do Contencioso do Thesouro FeJoral 
e em data. de 27 de dGzembro proximo findo, o competente termo 
de accordo. 

Em seguida foi ouVido o Tribunal de Contas sobre a abertur<1 
do credito necessario para o pagamento de que se trata e, tendo 

.r-Ue opinado pela legalidade de§H~ a.cto, tt. vi~ta. do diSJ?OSto nª 
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lei n. 685, d.c I O de setembro d.e 1900, _cabe-me suhmetter á 
vossa assignatura o incluso decreto, pelo qual B aberto o refe~ 
rido credito na importancia de 603:618$798. 

Capital Federal, 14 de janeiro ele 1901. - Joaquitn 2f:Iurti11lw. 

DJ•:CHETO N. 3.DO.)-DE H T>E .LL\'f:Tr:l} DE 1001 

Ahr,~ an lilinifõtoJ•io clrt Fazendrt o Cl'edito dt!. ()0;1:G13$70S par:<. li(llli
daç:i'i:r> do rlit•eU.o credH11rio reconllecido a Kn.d Vn.hi.~. & Comp., 
Angnsto Lonba & Comp, e At·•·L.-; & Comp., pot· ~tceol'i15o elo Su-· 
premo 'J'J•lbun.'l.l Ferll"'.'a! dP 20 de Ollllibl'O ele 1!100. 

O Prnshlrmf.o rLt Ropnblica. tios E:)t<tflos Unidos elo Brazil, 
w;.·tndo d<1 antorizaçilo cnnfnrúUt a.o Poiler ExecnU,-o nn rlrcrcto 
Jog-isbtiyo 11. G8G, do lO r[n S3liülltbro de 1\!00, O tcntlo OHYirlo n 
Tr-ihnnél,l fln C:)nt;l.c;, d3 :1e::ordo c :1m o ;tPt. .'2'\ § 5:'', n .. ~ 
Jot~e::t C llo docrrd;:=~ .logi~latiyo n. 392, ilo 8 do mrtnlwo do 18!H3: 

RoS:)lvo abrir a.o :Mini;jtcn·io da F;tzcm.Ja o ct•oilito de .......•. 
GU:~:GI8$7D8, pil.l'it occol'l'rl' <to p::tga.monb dnYillo a [\Ji.l'l Va
bi~ & Comp., Augusto Lonlm & Comp. o .A1•etz & Colllp., no.-; 
termos do accord.o 1ll'mado n:t Dirce!;oria. do Contcncio:.;o do 
Thosoum Fo•.leL'<:tl, em :a do dozombt'o pro:ümo findo, pelo qun 
Hcon rcllnúlla. ;itlUOll<t impori.r:mci:t <.t do U.28:G14$:3UG d.o }Win
cipal, jm·o:3 o cu~tct~ fJUC a UniU-o f'ol cOIHlcmn:1lht n ]J.'tgar-.lhe~ 
poP sentenç-a. do Juizo Fcrloral desta scc<.·"ho, 1Jc :31 rloju!Jw, con
lil'macla. por aecordã,o do Supremo Tl'ibunctl, llo 20 do outulJI'O 
ultimo, om- ac{·ão eoutra ol\a intentada }J:Jl' <tfluellas firmas 
para llít.vcrcm a. irnporta.nclct. dos tllreitos do oxportacãu rJue 
lhes foram indevirlamentc cobrados pela. Allhnarg:t do lHo tlo 
Janeil'O dnsde 1804 até 1898. 

Q;_tpital Fc'l!m':-tl, 14 rlt~j::-t,Jlfl"ii'O dr: 1~"!01, 1:~~ dn. l~.npnlJlkn • 

.Jortljlll:m J[J.!l'liilho. 

DECRETO N. 3.00Ci- nr:: 10 DE .JAN!WlO DE lOOl 

AHI"rrt o pt'0<;0 dn unidarlrs da Y<'l'kl. n. 0 é1o O!'ç:<monto nppronHlo 
p;olo decreto n. 3.75S, de n de agos:o de 1000, p::tt•n con.'itrnc'.~ão do 
desvio p.;]o cór"ce grande ila Es!t';l.dã de F'élTn D. TherPz:t Christin<t .. 

O Presidente da Republica dos Esta,.lns Unirlos do nrazil 
decreta : 

Artigo unico. Fica elevado para 43;;:;500 o preço Ue unidado 
da vetba n. 9 do orç~tmento approvaclo pelo decreto n. 3. 755, 
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de 2'1 de agosto de 1000, para constru-cç1to do desvio pelo córte 
grande do ti'echo comp1•ehendido entre o kilometro 99;800' o 
105.500 da E':itrada de Ferro D. Therezn. Cllristina. 

Cnpit.ul Feflerrd, lO de janeiro tle 1901, 13·' da. Ropublira. 

I\í. FERR.A7. DE CAMPOS SH,LRS, 

DECRF.TO N. :::.:.00i -- TlE '10 !"I E :r.\XF.1RO T>E ]001 

A!n·n no :MínisLerio da Industeia, Vi:l.r;ão e Olmts Pnl1licn~ 11 nt'ellilo 

da 2S/:8018\l20, supplcnH~n~::n· ao anlol'izo..clo l)tÜo (len•Ct.o 1(•g:hlntiyo 

n. G22 de iSDD. 

O PPGsirlento d_a RepnlJlica dm E':itítrlos Uniclo.-: tlo Deazi!, 
n:):\nllo dan.utorizaÇ'ilo contida no deet•nt91egislati-ro n. 7-10, do 
29 rlo dor.mnlJPo do 1900, üoerDtíl,: 

Aet. 1." Fica alJorto ao 1JiniBJ;nrio tln. Intln:)Ll'itt, \'ittç:ilo o 
Obrtts Pnhlietts o cPcdib do 287:89--bQ.:!O, snpplmnontaL' ao 
;wtoriz::td:) pelo docl'<Jto log:lsbtivo n. 022, do 18\JP, (lo.~Unado <i 
J\Jgul:.tl'izaçfv) !lnu.l das dospeza.s porteacento.:; aJ O'\:OL'c~idn 
do 1893, p<tga.s pcléL éL'Jminis~l'<tçJ,o da. Estt'fl.(ht do Fot'l'J 
l\-'nl;ral do Bt•a.zil, Olll l'Ogistro ilo Tribnnrd de Conb_LS. 

Art. 2. 0 _ll.nYoga.m·So ct-5 tlisp3siç:.õos em eontl'nl'i.o. 
C<t1)ital FetlCr<tl, 19 tlc jftm:iro clr: 1\!01, 1::3° rla. H.npnblic.n .. 

:.-r. Fr::rmAz IJE CA:.~rPo:=i s . .~,_r;u~:,. 

DF.CRETO N. :=!.008- DE 21 DE .iANETnn nE !001 

Aln·t'. ao i\liniRh'rio ib Fnzenda o Ct'0rlilo rlo 1St;)·l21. p:wn liiiUhlru;-fio 

ela indcmtli7.a.l;'ilo dt•Yicb. no D1· • .T0ilo rlo Cat•valho Sü:ll'f'i.\ BL•andão 

fSohrinho. em viri.u·h~ tln areonl?i0 tlo Snpi'C'mo Td\,nnal l<'f'tleral, 

ele 1:3 dn r1,'zem!>t'n de 1S09. 

O Pl'03ÜlcnLo tb, RcpnlJiie<t tlrs E:-;títfl:)s Uni1lns rlo Brazil, 
usando da. antot'izac.ã.o confm·ltht ao PutlOL' Exocuth'o no decl'fltJ 
lngishüi v o n. 630, de lO üe se.tomlwo do lDOO, o tendo ou v ido 
o Trilmna.L Uo Conta.:;, n<t conl'üt'lllitlado 1lo m·L .2", § 2'\ n. 2, 
lottl'a C, do dct:t•ob n. 30.2, ÜH 8 ele outnln·o tio LSHG, J•nsolvn 
alJrÜ' ao 1lln_istcrio clD,. Fazentl<J, o <.:L'cclito de tento e oitent:J. 



158 ACTM no Nmrm EXECUTIVO 

e um mil qnatrocontos o vini,o e snto r(;i,J (t<·ll:)ni), p;n·a 
occon'Ol' ao pagamento doYülo ao Dr. João de C<trYalho Soares 
Brandão SolJrinho, nos termos do accordo firmado na Directorin. 
do Contencioso do Thcsom'.) Fcdor<1l, em 31 de nHtr<;o do anno 
passado, pelo ctna.l iicuu l'cJuzidc~ áq LteLLa Ü1lportl1ncüt n. de 
duzentos o cineCJlmt.a e duus mii Lll1.:ttt'<Wentos o ·vinte l'êls 
('25'2-:)420), de prin~::-i}Ja.l c eusüt,:; que a Faz;enda Federal foi 
eondomnada ~L pagn,r-lho, om vinudo dn acc.H'CU1o do Snprenw 
TribmJêLl FodOl'al de 18 de dozomheo de l8!J9, n<L rtcqfio intonta(ln, 
11clo mesmo doutor, }Jal'í\,_ srr indemni.zttdo, nc1o sü da impor
t:_tncüt elo dons l1il\wtos de idn, o Yolt<t entr<~ a. esbçito Ccntml 
da Estra.dí1 de Fül'l'O Contr;tl do Dt'itzil n i1 do Bacel!ar, trecho 
d<t Esh·adn. de Fol'l'o Lcop:;ldina., como tn.mlmm das dcfJpozas 
c dos dam1us o prejutzos rosulto.ntos da. Ylo.gcm qao ompro
hcnden, a 20 elo março do I8üll, mn.~ nüo concltün por o:-:lt<w 
entã.o interrompido o Lt·a.nsito do mencionado ramo.l da Estrrvla. 
do Fcrt'O Leopolthnn.. 

Cn.ptb~ Fed.eral, 21 do jctnoiro de .1001, 13° dn, RepulJHl'a .. 

)I, FJ·:En,\'f- DE CA1rros ~ÜLLE::<, 

JOÇVJt!i~n J,t?r;·tinTto~ 

Al1re n.o Mini~üerio cb. Fnzcnda o crNlilo ele oJ8:D.JO.), snpplemcntar á 
verlm « H.ccchcdol'ia ela Capiüal Feda·al >J no cxercicio <le 1900. 

O Pl'c.<>id.onto da. ltepu'bllcn. do.c: Esta(lJS Unülo:3 do Bl'azil, 
nsando da. aut.ol'izn.(;ft,o contllh no art. 44, n. 1, dn. lei n. G52, 
de 2:J rlo noYembro do 1899, o tendo onvii1o o Tl'ilmnal do 
Contas, tlo aceordo com o al't. 2", 8 2", n. 2, lottra (; do 
decreto legislativo n. ;--m.z, de 8 tle ontulH'O ele 1890, resolve 
<L h rir ao Mtnistcrlo da. Fazenda. o Cl'Cclib do cinwcn Ga o trcs 
conbs novecentos o eincoonta m:il rúis (3~-1:950$), rmpplcmonü:n• 
;'t YCl'lJ<t su do a.et. ti:i cht lei n. G;J2, (lo 2:3 do novcmlJt'O elo 1899, 
pt!.ra. occorrcr ao pagctmento elo porconktgcns quo competem 
aos mnprogarlos da RocolJedoda ela Capüa;I Fcdmal. 

Ca.piLal Fetloral, 21 do janeil',J do 1001, 13° da Hcpuhl'lca. 

M. Ft:RR:\z rm CAMros SALLE,'i!, 

JoaqHim ,lJu1'linha, 
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1lECRET0 N. (l,\)10 ~ TlB .28 nr. JANEIRO DTI l\101 

Allcrrr o art. 3;3 dll regulamento :mncxo ao d,-.crcto n, 3.813 de 5 
cl.e Llezemb1·o de 1000. 

O !Jl'c~i.LlunLu cb Repnblk;_~ elos E:~~<t.llos Unldus do Beaúl 
l'tJ;)oJvn ;_r.riJitrat' um 5008 a. ecHt~·~Lo tlUO sào cbl'ign,dos a. prcst<1r 
o~ patrõos~ml11'C:S da, :\Ial'inl1<1, p<Lrct gar<."LntléL dos objectos da. 
Fazoncb :\cwiona,l sob sna. rcspons<Lllilldado, visto S8l'Olll oqni
p:xrados a,os commlssa,rlos dn, Arm<td<t, ficando assim alterado 
o art. 33 elo rcgubmc:nto <1nnoxo ao clocroto n. 3.8-:13, elo 5 elo 
flCZOl111Jl'O de 1000. 

Cn.plhl Fcd<:.ri1l) ::?:3 elo jn,noil'O elo 1001, 13<) dtt RopublicaJ. 

:\I, J·'nnn.t. TIE C.\2\rt'o.::: S.\.LU~S. 

DECRETO~, -8.911 - m~ .'2G DB .T.\;--o;r~wo v r~ lUOl 

Abt•c 1\0 :<.Iinistcrio da Industria, Via~iio e Obras Publicas o credito 
c~pecial de ü:13S.), pn.ra occorre1' ao pagamen~o elo resti.tuições de-. 
vidas a Severino Possas -:-.;unez, pL'Ovenientc do pêdagio sobre a pont(l 
\racea-Cahy, n::t K~teacla elo Fel'l'o Pod-o Ale?re a Uruguayano.. 

O Pl'<J:-:iitlonte da RolmlJli.ca. dos Est().dos lTnillos do Bmzil, 
11:~<1ndo ela. a.utori-r,a.çi~o contüüt JlO docl'oto lou·islativo n. 735, de 
;-~2 ele clcmmlJm d.o ~tnnn _pl'oximo pits~a.do, dOcrota: 

Art. L" Flc<t alH~l·t:) n.o 1Iinistm'io chL Inclu:':\tria, Yüv;ão o 
Q])ras PnlJlieas um crorlito o::;pocütl rio D:l388, para. OGC~Ol'l'<.?.r ao 
lXl.gamc:n to do SGvorino Possas Nnnez, pl'OYOnionto ela rt:stl .. 
tuiç:ão do poda.gio s:)bl'ü a p,.mto Vil.ec:a.-Cally, na Estl'<1ili:~ do 
F'Cl'l'O rlo POl'tO AlogTO (1 [l'Ug'tl<1.)'i11li1, quo inüovida.monto rol 
o/)l'iga,(lo a pag<11'. 

Art. 2." Revogam-se as disposiç-ões em conLrario. 

Ci1pital Federal, 26 ele janeiro ele lDOl, 13<) da Republic·a. 

~I. F.ETIRA% DE CA:\IPOS SAJ,J,ES. 

]!,l_Jitacio Pessôa, 
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DEC[(I<;T() N. 3.DL~- l1E ?!~ Im H~r.rno DE 1001 

Permitte (_{UP. a Comp~nlJia Vin~~to Fc1·rea e Fluvi~1l do Tocn.u[,in::l 0-

AI':lgn:lyn.colwu um. pede~gio paea na1•egru;:ftotlo ~\Ho TocJ.nl.ins, do 
Al'~,gn::~y.'i c de seus aiH~tcnte:~, r: dei. ouLt•as pl'Ovitlenciil.:':. 

o PPm.:idt'.llLI-'. (];_l, nnpnl)liC:t do~ EsL:tdo~ l~llillOS do Bl'.l.Zil, 
m;ando tÜL rwtul'iztL(·i'i,o eon l'HJ'j1l:t pd:"> 11. X do <H li. ?·2 da. lei 
n. '7-W, de .~9 dP dezmnlJl'o rle H-iiJO, di'L~L'<'\L-L: 

Ad .. 1.'' Fiea. prwnÍitLi1lo (lesdn j:i :t t\nnpanllin. Via(':'io Fm•t•r,[t 
n FlnYial,loTorantins n Arag:lm)-.'t c:J),r:u• um pmla.gi:") p:u·:-L na~ 
vop,:<ttú.o rln :\!to Toe:wtins, 1lo AJ','l.~llay;L e 1in scm;-:l nJtlnentr.'-l. 
destina.do {L amortizatào do cctpibl omprl~gado nas olJl'tt.::t dH 
mollwrrtmnnt'Js dos rio.~; comtanto qno o pet'iodo drssct <tll10l'· 

tizrrçi'i.o nfi.O f'Xcmla. ao fi_x<tdo no 11. l elo a.rt. 2° do dBcl'eto 
n. 86.2, (le lG do outulJl'O dr; 180U, reln'odnzltb na cla.usula, [l> 
do de n. 3812, do- 17 de ontnlJro do 1000, p::tl'<t nsJ o gozo dtt 
E.-..;tr<ula. (lo Foreo do Altoh:u;:t ü. Pt'[Üct dct H.:ünlt<t, do tJHO t' 
cnssion<:tl'ia. 
Ar~ .. ?. 0 A colmmç;t OL'<t JHJl'miti.idet, pLm:m, SlJ }'Ollod~ e'ntP;U' 

r,m vip_\)l' tlep:Jis do :tppt•ov:uLv~ lJü!l) f\Iinl;~Lodo da. In(lw;h'ta, 
Vitl(·:'tn o Oht'étS Pnl1lieas as ta.bdlas lhs l'ü.Sl)ül\Viv<-1.:,; ktx~t.-,;, 

C:l.piLd FüíLn·a.l, :20 tlo janniro do EiOl, 1:-}• d::t Ropuliliea. 

i\I, FJ·:n.n.\z m; CA:.u·os SALLI::S. 

DZCRETO N. 3.913- DE 26 DE JANEIRO DE 1901 

Ct•e:t o conselho ndministra[.ivo elo patl'imonio do I-I0spi·cio Nneionnl 
de .AJionaclos, e dà outras pl'ovidcncias. 

O Presidente da Repnblicn. dos Estados Unidos do Drazil, 
usando d::t autorização concetlüla pelo m't. 3\ n. Vlll, da, lei 
n. 746, de 29 do dezembro do anno llndo, decreta : 

Art. 1. 0 O pn.trimonio do nospicio Nacional do AlimmUos serfl. 
administrado pol' nm consflllto não remunerado c composto do 
tres ml'mbros nomeados peln Ministro do. Justiça o Negocias 
Interio!'e3 e dos quaes um surá o pl'esidento, e os dons outros: 
secretario e thesoureil'o. 

Art. z.o·comp~le ao presidente reunir o c:,nselho sempre que 
Julgar conveniDute, e dirig:iP os respecLi ws tralJalhos; ao sccrc· 
tario redigii' o expediente, lavrar as actas 1lns reuniões em 
livro aborto, l'ubricado o encenado pelo prosülen+e, e organizar 
o tombo dos bens pertencentes ao patrimonio do Hospício ; e ao 
tll.osom·eiro receber, emquanto se não p!'OCC !er na conformidade 
do disposto nos art~. 3\ § ;~'), (~ 4°1 não só os juros das a-policcR e 
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os alugueis dos immovois que faça.m ·parte do dito p::t trimonio, 
m.::ts tambem quaesqner outros valores qne a este pertençam. 

Art. 3.(} O patrimonio será constituido em apolices feder··~es 
da divida -publica interna, que serão ·inscl'iptas f!a Cctixa da 
1\ mOl'Lização como ina.liena, veis. 

~ I.~> Logo qne o hospicio disponha de quantht sufficiente para 
n,dquiril' uma di1S alludidas apJlices, o conselho cletei'mina.rá a 
ncqni.cliQão. 

§;?,.nA~ quaJ;li.bsinfnriovos á Je fJUC trata' o parngl'ap!Jo ante~ 
cedente serão depositadas na Caixa. Economica. 

~ 3." Ao Ministerio da .Jn::;tiça e Negocias Interiores cmnmn" 
Tl'icnrú o conselho todas ns acquisições de apoliccs que se tizornm 
e no fim de cada n.nno uprescntará o balancete do movimento do 
funclo patrimonial. · 

Art. 4. 0 03 bens immoveís Iegai.lo3 ou doados ao hospiciu e os 
moveis o semoventes que não forem nocessal'io.s para o serviço 
sor"i'Lo convertidos em <tpolices dentro do prazo que o :\1inistro 
fixar. 

Art. 5. 0 As doações e legados com <tpplicaç-:l.o especial serfi-o 
emprega.rlo3 na fôrma de.terminad<t nas respcctivns clausulas. 

Art. 6. 0 To1os 03 documentos relativos ao pltt•imonio S?.ri'io 
entregues ao thesonreiro que os depositar~ no cofre llo hospicio. 

Art. 7. o A rene! a do patrimonio e a receita, a_ que Ee refere o 
art. IIG do regulamento annexo ao decreto n. 32"1-1, de 2n 

-de março de ISIJO, serão fllnntialmente applicadas ao png.nnento 
rla despeza ordinaria com o pesso::d e material dos r:ous asylos da, 
As.sistencia a Alienados, exceptuada a do pavllhão de observaç;ií,Q 
emquanto funccionar ilhi u clínica psychiatrica da f<'acu!d.ade rle 
Medicina do Rio do Janeiro, desde que houverem attingido a 
importancia necessa.ria para occorr·er ao alludiJo pagamento e 
o Porler Legislativo tiver habilitado o Governo :t accommcdtw 
a repartição ao novo regimcn que se tm·ú de instituir. 

Capnal Fede!'al, :w de janeiro de 1901, 1:3·-· du H.epuhlir.n. 

1-I. FERRAZ DE CA).lPOS SALLR~. 

Epitac-io Pessfia, 

Apjn'0\':1. ü !'o;ubmrnto p~u'.~l. o Gymn::u>io Nnuionnl 

O P1'<l1:ii1lento ·lb Rc1HÜ1lie::t dos E:::;tadü.s Unirlo.-: 1lo BL';lzil. 
us-tndo tLL <l,llt:J:'iz;l,r,~::t J qnC'. !lhl é cJnfurhla. pelo ;~e~. 3'-', n. It, dê~ 
h'.i n. 7-!G, dt'! .~;)(h\ rL~zembm 1lü 1000, rrHolYr, apLH'O'i'n.r, pnra o 
c;~ymnui.o Xa.c·ionrd, o l'J{:;nhmento quo a. este ttc:lmp_mha.. assi
gn;:tdo pPlo -:\ünisko do E.strdo ch Justiç<L c Nog-odos [n~r;l'iorD.~. 

C:l,pilal L•'düJ'.tl, ?G 1Je jnnt1ieo do 1\101, 13" dil, Ropul1lic:1 .. 

.:\1, Frmu.Az nE CA-'\IPOS SAT,LES. 

Ji'piloc[o Pe.~sôa. 
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Regulame~to oo Gjmnasio Nacional 

TITULO l 

DA ORGANIZAÇi\0 SCIENTIF!C:I._ DO INSTITUTO 

CAPITULO I 

ESTITUIÇÃO DO GY~INASIO NACIONAL 

Art. 1 . o O Gymn::tsio Na.cional tem por fim proporcionar a 
cultura. i.ntellectual necessaria para a matricula nos cursos de 
ensino superior e para a obtenção do grau de bacharel em 
sciencias e lettras. 

Art. 2.u O Gymnasio Nacional contlnúa dividido em dous 
est.abe!ecimentos, sob ;_~denominação do .l1-Hei'1Wtu e Externato. 
Pelo que respeita á adminis~ração, os dous institutos serão in
dependentes um do outro, mas se regerão ambos_ pelo Codígo 
dos institutos ofllciaes de ensino superior e secundaria e por 
este regulamento, e os seus lentes formarão uma só congrega
ção, que será presidida em annos alternctdos por eada um dos 
directores. 

GAPJTULOH 

DO CURSO 

Art. 3, 0 o curso do Gymnn.sio Naciono.l ccmpl'ehenrlerf.. as 
seguintes disciplinas: 

Desenho, 
Portuguez, 
Litteratura, 
Francez, 
Inglez, 
Allemão, 
Lntim, 
Grego, 
;\lathematica elementar, 
Elementos de mecanica. e astronomia, 
Physica e c·.llimica, 
Hbtol'ia natural, 
Goographia, especialmente a do Brnzil, 
Historin., especialmente a do Brazil, 
Logicn.. 
Paragrapho unico. No Internato haverú. mais, e só com o 

'intuito hygienico, o ensino da gymnastica . 
.Art. 4. 0 As referidas disciplinas, com o respectivo numero de 

horas de aulas por se-mana, serão distriUuida:s por seis anno.3 de 
~studos 1 q.a m.a.neira, seguinte: 



JO :tnno 

Mith ..•...• 
Geogr .•..... 
Port .•.••... 
Fr ......... . 
Des ••.•...•. 

":! 1 allllll 

Alg ••.••... i 
4' Anth ....... í 
3 GeogT .•..... 
3 Port ....•.•. 
4 Fr ........ .. 
3 Des ..•..•••• 

- Ing .•••....• 
17 

30 ll.U!l{l 40 II.IIUIJ 3° anuo 6° amw 

Mec. e Astr. 3 
Trig .......... 1 Georn ....... ! 4 Geom ......... I 4 

3 Alg ......... \ Alg ......... . 
.................................. 1 ................. 1Math ....... . 

3 Geog. • . . • . . . 2 . . . . . • . . . • . • . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . • . . Geogr .•....• 
3 Port.... .... . 2 Port.......... 2 
:3Fr ..•••..•.• 2Fr .•..•.•••.•. l ........••....... Fe .•.•...... 
3Des •••.••.•• 3Des ..•.•...•.. 2Ing •...••.••• 1Ing .......•• 
3 Ing.......... 3 Ing...... .•..• 2 AV........... 3 i\ll ........• 

- Lat.. ••• .••• 2 All.. .... • .... 3 Lat.. ..... .. • 3 Lat. ...... .. 
18 -Lat ........... 3Greg .......... 3Greg ....... . 

I 
18 Greg... ....... 3 I-Ii.st.. ........ 3 Hist. do Br. 

Hist.. ... ...... 3 Phys. e Oh... 4 Phys. e Oh. 
- LiLt.......... 2 Litt. ...... .. 
23 Hist. Nat..... 2 Hist. Nat .. . 

- Logica ..•..• 
24 
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.Art. 5, 11 Havel'<L em cad<t estalJeledmento um lente de 1_-)0l'
lu~uez, um de francez, um de inglez, um tle ~dlemt'io, um de 
latim, dous de ma.thematica elementar, um de elementos de 
mecanica .. e astronomia, que f;_trit no Ô0 anno a reviEão do curso de 
ma.tllemaiica,, um de physica e ehimica., um de- historia natural, 
nm de geographia, especialmente do Brazil, um de historia, 
especicdmeote do .Brazil, um de grego e um prof'eswt' de 
desenho, sendo communs ao Internato e ao Externato um ümte 
de litteratura e um de logica,. Haverá aind<t em cada estaLelcci· 
menta um preparador de pb:ysica e chimica e um de llistoria 
natural .. No Internato havorá mais um instructor de gymnastica. 

CAPITULO !Il 

DOS l'ROGRAMMAS DE ENSINO 

Art. 6. 0 O ensino será !'egulado por programmas organizados 
triennalmente pela congregação,. na fôrma do art. 58 n. IJ, e 
de accordo com o preceituado no art. Q(l. 

Art. 7. (l Estes progra.mmas só terão execUção depois de ap .. 
provados pelo 3-Iiuistro da Justiça e Negocias Interiores, a quem 
o directoe os envia,rá. 

Art. 8. 0 No, fim de cada. triennio os novos programmas 
serão submettidos à consideração do 1.Jínistro, com as modificações 
que a congregação tiver feito e o parecer justificativo dessas 
modificações. 

Art. 9.() Nesses progt·amm~s a~tender-se-ba ao seguinte: 
I. O estudo da giammatica portugueza nos primeiros annos 

deverà revestir a maior simplicidade e limitar·se ao que é estri~ 
ctamente indispensavel para que o e8tndante tenbÇt a elocução 
exacta: grammatica descriptiYa ou pratica. O trabalho do 
alumno desenvolver-se·ha em ·exercicios graduado5 do reda
cção do pensamento, na leitum dos prosadores e poetas, com os 
quaes o lente procurará familiarizai-o, obrignndo·o á explica .. 
ção dos termos, expressDes idiomaticas, figuradas, etc., no 
jogo d<.t synonymin c da parapbrase, emprego de vocabulos, 
reduc.ção de pl'osa litteraria a. Unguagem commum, do vm'so 
{), prosa litteraria ou vulgar, assim como do cornpo1:1ições 
varhtdas e successivamente mais· difficeis, que versarão sobre 
conhecimentos adquiridos, assumptos de __ ordem litLeraria, ex· 
plicados anteriormente, e biographias de vultos da )1istoria 
p:1tria. A grammatic,t historica constituirá objocto do 4° anno. 

os programmns uo cstmlo tle portuguez c sua litteraturtt 
aitcnderão a quo a::; lições e exerctcios sejam dispostos de modo 
que no fim do curso o alumuo não só possa fallar e exprimil'·Se 
por escripto correctamente na lingn::t materna, mas tambem 
quo conheça os mais vernvculos prosadores e pcetaH bl'a.zileiros e 
pu1•tuguezeso 
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O tH:itudo Lla littel•atura sor•it procedido de noçües de hí::>toria 
litteraT'ia, particularmente das litteraturas que mai:.; dircCta.
mcnte inOuiram na formação e dese-nvolvimento da liLteratura 
da, Jingna portugueza. 

H. Ao estudo das outras linguus vivas será dada feição emi
nentemente pratica. Os exoreicio5 de convel'sação, de compo· 
sição- e -as dissertações sobre themas litteri1rios, sciüntificosj ar
tisticos e historiem; rocla,marão especial cuidado dos respectivos 
lentes. No fim do curso deverão os -alumnos mostrar~se habili
tados a'Tallar ou pelo menos a entender as linguas ·extran
geiras. 

III. Do latim e do grego se procurará não só incutirnoalumno 
a compreheosão dos classicos mais communs, como tambem 
principalmente torna.l-o conhecedor do muito cabedal que dessas 
linguas tem a vernacula. 

IV. No curso de mathematica elementar o lente considerará 
as disciplinas a ·seu cargo não só como um complexo de theorias 
uteis em si mesmas, de que os alumnos deverão ter conheci
mento para applical-as ás necessidades da vida, sinão tambem 
como poderow meio de cultura mental, tendente a desena 
volver a faculdade do raciocinio. Os limitas desta materia 
deverão ser assaz restl'ictos, attendendo o progra.mma accura
damente ao lado pratico, de maneira que o ensino. s_e torne 
utilitario" por numerosos exercidos de ctpplicação e por judi
ciosa escolha. de problemas graduallos_ da, vida êommum. 

De acCordo com taes preceitos, o estudo_ da arithmetica :no pri~ 
meiro ao rio abrangerá o systema decimal de num,eração, as ope
rações sobre numeras inteiros e fracções, as transformações que 
estas comportam, até as d"izima'3 periodicas, fazendO-se dUrante 
o CUt'SO uso habitual do calculo mental ; no segundo anuo virão 
as: proporções e suas applicações, progressões e logarithmos ; 
o estudo da algebra deverà ahi ser -levado até ás equações 
do }o grau:; no terceiro anno se completará o estudo da algebra 
!3lementar, e se fará o da geometriá, com o desenvolvimento 
usual rela.tivo- á igua.ldáde, á semelhança, á equivalencia, á 
rectificação da circumferencia, avaliação das áreas e dos volumes, 
tudo com appllcBções praticas; do qum'to anno será. o desenvol
vimento da algebra no estudo do binomio de Newton, a determi .. 
nação dos pr'incipios geraes da composição das equações e sua 
rcsoluçào numcrica pelos methodos mais simples e praticas; irá 
o estudo da geometria _até englobar o da.s secções conicas 1 com o 
traçado e prindpaes propriet.lades ·das cnrvas correspondentes, 
rso e:IIectuarit o ensino da trigonometria rectiHnEia, havendo 

sempre o cuidado de tornar frequentes as applicações e a pratica 
dos logaritlunos, iniciada no segundo anno e·llesenvolvida no 
terceiro. 

Um dos leutcs se oncm·regu..r6, do 1" o gu auuos 1 o outro U.o 
;~u c 4'\ o ::>e l'ovcsa;rão annuálmeule. 

V. Com os recursos da mathematica., até então estudalla, se 
estabolecerãó na mecanica as leis gGl'nes e regras fundv,mentaos 
que con::;tituom a doutrina elemouLa.r de;;;;tct ;:;ciencta.. 
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Vl. A astronomia llmitar~se-ha á apreciação do espectaculo 
diario do ceo, suas variações fundamentaes, meios geraes e prv,~ 
ticos de observação e principrws factos do domínio da geometria 
celeste, expostos de modo verdadeiramente elementar e, quanto 
possível, intuitivo. 

VII. No ramo pbysico ela cadeira de physica o chimica se en· 
sinarão os factos do dominio da gravidade, do calor, da acustica, 
da optica, .da elcctricldado e do magnetismo. O ensino da chi~ 
mica começari pelo da mineral e passartt ao ch organica. Fará 
objecto da primeira parte, depois do estudo da nomenclatnra e 
notação chimicas, do das leis da combinação e do da doutrina 
atomica, o dos principae3 metalloides e metaes e elos respe
ctivos compostos. A segunda parte tratará da composição, con· 
stituição e classificação dos corpos organicos, das formulas 01'
ganicas, dos radicaes, das series organicas e das funcçôes chi· 
micas em geral. 

VIII. A historia natural comprehonderil. na mineralogia o es
tudo da crystallização e suas leis, o dos sjstemas crystallinos, o 
exame dos mlneraes, .seus caracteres morphologicos, a desi .. 
gnação das especies mineraes e sua. classincação. Na geologia se 
discriminarão as rochas, segundo a stm origem, composição mi· 
neralogica e ostrnctura, o se expr-icará a formação dos estratos 
sedimentai'es e a chronologia gcologica. Na botanica; além da 
parte geral desta scicncia, se farâ o estudo elas mais importantes 
Jhmilias vegetaes, servindo como exemplares para isso plantas 
fl'escas das especies ma.is communs. Na zoologia., das noções re~ 
lativas aos tecidos, orgams, npparelhos, systemas e funcçõos 
dos animaes se passarh ao estudo das ospecies e sua taxinomi<1 e 
tt succinta (lescripc;ã.o dos typos da scrie animal. 

r;c No ensino da geograplü~, o intuito fundamental será a 
doscripção methodlca e racional (la, :mperficie da terra, por 
meio de desenhos, na pedra e no ptlpei, copiados, ma,s nunco, 
trasfoleados, e de memor)a, das cinco pa.rtes do mundu, dos 
paizes da America, especialmente do Bmzil, e dos da Europa., 
com a preoccnpação·de evitar n:linucias, nomenclaturas ex
tensas, dados estatisticos exagerados e tudo quanto possa sobre· 
carregar a memoria do alumno cu não a exercitar com real 
proveito, quer no estudo da geographüt pbysica, quer no da geou 
graphia politica e do ramo economico. 
~o Jo anno ÜU'·SB·ha o estudo da geographia physica, pD.rti· 

cularmente do Brazil; no 2" o da geographia politica em geral o 
em particular do Brazil ; no 3° da chorograpbia do Brazil pro· 
priamente dita. 

X. Na historia mencionar-se-hão, sem jamais descer a minudon~ 
cias, os acontecimentos politicos, scientificos, lilterarios e artis· 
tLcos de cada epoca memoravel; serão expostas as ctlusas que 
determí11a.ram o progresso ou o estacionamento da civilização 
nos grandes períodos historicos, apreciados os homens que 
concorreram para p.s rcvoluçõ:;s beneficas ou perniciosas dv. 
humanidade, mórmente os da America o sobretudo os do Brazil, 
agrupando-se em tonw delles os factos caracteri.sticos das 
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p1IaseB-em qno Uomin<1ra.m o espírito publico, devewlo ser prin
cipal escopo do progt•n.mma o tlo ensino, na historia patria par~ 
ticularmente, in:stilnit• a historia educativa o vivificadora do 
SJntimeuto nncion;d. 

XI. A logica, no seu clomin'o r,3al e formal, rcstringir-se-lHL 
üo estudo elementar da marcha efi'ecti v[t da intell igencia humana 
no de~cobrimento, dcmonstraçã,o e transmis:são da vct"da<le, ·e ás 
leis invariavei.s qu~ regem os phonomt>nos intelloctuaes, com
prehendendo: medit<tção inductiva, ruer1itação dcductiva, clas
siilcaçüo das scieuci<l:3 c methodos correlativos. 

Xfl, Ü d.esenl.io, 110 piUllO geral do G.StlldOS, figUl'lll'(L 
como perfeita. língrwgem desm·iptiva. O curso, comuçanúo por 
simples combimwõos line:_n'es, UevercL pnssn.r gradativamente á 
cópict expressiva, a mão livr·o, ele tlesonlt();:J !Citos na rcdcn, peltl 
professor, a ex(~cuçiio do desenho Utctatlo, de de~onhos de nwmcria 
e de invenç~rto. ao Uecionho do modelos natm·aes ou em relevo. 

Tendo pot' tlm o .ensino do desenho adexLrcn· o alumno no lrtnce 
do viú3.,nqlido e segnl'0 1 (1osoüvo1vor nelb o sentimento das !Or
H1flS e. das TH'Oporçõe,s, sm·vir-lhe-ha de bct::,:e a morp!lologia goome
trica. A::J f'úrn1as convei.lcioun.es, attont;~ a sua l'eguhlrillade, hão 
de prccmlcr its ncl.tm·ac~. que sãu ieceguitu·es. As tUrmas natm•aes, 
que so ti vurom de Ucsonlmr, hã,o elo sm· primeimmeute rt!du
zidas <LS /.!,'CODJútl·icils em quo se lnseare1n. A percepção lla de 
JlrccorJm• ;t. ül cl:Lif,;i.\.o, sendo iucou venient.e qno o alumno co mace a 
tiesenhat' qn.:dquer objeeLo ou morlolo ante.s de o ter estudado e1t1 
sua totulidllliu o nas suas :pa:t·tes. conq.m.ranúo-as entre si'. 

O ensino rb perspcd.iYaentl'ará a. sou tctnpo, de rnoJo ele-
menlar, inLJ.ilivo e gradual. · 

O cul'SO fiualiztirá polittJrn.lic,~ do Je.saul10 projodivo, p_recellida 
da renoluc.;i:io gl'iltJJüca dos mais simplcd problcmus da goometl'ia 
dGSCI'ipli va. 

Assim, o pdmoiro anno oomprehemler c~ : dcs<~olto u mã.o 
livre, com npplicação er;prehtl ao ornato geometl'ico plano; o 
segundo: estudo dos solidos gcometricu.s, acomp_aulmdo dos prin
cípios praticas da. execução das somlJras, e ornatos em relevo; 
o terceiro: desenho linear geomcLrico, elementos de perspectiva, 
pl'atica ti vista; o quarto: elementos de (1esenho geometrico ou 
representação real dos corpos. 

CAPITULO !V 

DOS EXAJ.\IES 

Art. 10. EncerradaS as anlas, cDmeçarão os exames do curso, 
que serão lle promoçi5es success-i-vas o de mo. dureza. 

Paragrapho unico. Haverá em março uma segunda época de 
exames exclusivamente destinada aos a1umncs de que trata o 
art. 151, ns. 3 e 4, do Cocligo dos institut<:.s offieiaes do ensino 
superior o secundal'io. 

f'oUel' Exe<..:tttivo 10Ul ,, 
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Art. I I. Os e:,;ames de projwJçDes se rcrtlizn.rão rm'o.,nte com. 
n:.issÕ3S constituidas de lentos de cada anno" 

Art. 12. Estes exames constar:lo de : 
I. Prova grapbic(L ele desenho p:wa.o ltt, 2'', ~1o o 4° annos; 
H. Provas escriptas e oraes: de arithmotica, geogra.phia 1 

pol'tuguez ü feancer, dq 1 o ;:tnno_; ele :u:ithrnetici1, algebrlL, gco ... 
gra.phin, portuguez, franco r. c inglez t1o 2'' ; de a.lgobra, goornc
tria, portuguoz, fmncez, inglez, latim e geographia do;-;·) ; de 
algGbl'a, geometria e trigonometria, portugnez, francez, inglez, 
allemão, latim, grego e historilL do 4°; ele mecanica e astronomia, 
physica e chimica, lüstori2. natural, littoratum, inglcz, (l,llemão, 
latim, gl'ego e llistoria do 5°; de historia natural, physic[1 e clli· 
mica, litteraturn., allcmão, grego, logica. e hi::.torüt do 6°. 

Art. U. As lJI'0 1lfiS se farír.o de o,ccordo com os pt'ogrammns 
e methm1os :;uloptados no ensino e pontos organizados na occasiào 
pela respectiva commi&são. 

Art. 1·1. No ju1gamonto (los exmnes tle promoções, que serit 
feito por cadeira ou auin, dcvertt ser tomada em consideração 
a conta de anno elo aiumno. 

Art. 15. Não lJoderá continuar no estabelecimento o alumno 
gratuíto que for ropro:u~lo, dmts vozes consecutivas no mesmo 
anno, llcm como o que Cleix<:tr de apresenbr·se a oxamo no mesmo 
la.pso de tempo. 

Art. lG. O cDJame (lc maclw·e:J(!, destinado a veriiicm' si o 
alumno tem assirnihvlo, a summa det cultura intellectual neceti" 
::;aria, se cJt'octuurú, no Externato, lmmedia,tamente depois de 
J.•oalizados os exJtmes de promoções nos dous esto.belecimentos do 
Gvmnnsio. 

VAl't, 17. Serú prestaclo perante duas commiss5os, uma para. 
línguas, outra, para sciencias, sendo tres lentes para examinar 
linguas vivas, um p~-cra litteratura, um para linguas mortas, 
um para mu.thematic:1 e astronomia, um para physica, chimica e 
historia natural, um :p<:l,ra geographia e historüt, um para 
logica e um professor "Pai' a desenho. 

Paragrapho unico. Estas commissões sor[o eleitas pela con ... 
gregação, e terão como- prosir.lentc o lente mais antigo de cada 
uma dellD,S. 

Art. 18. O exame lle madureza constará do provas escriptas 
O c lingurlS e mathematica e astronomia, grn,phica de Ue~onho e 
ortV3S de cada umfl. das secções seguintes ; 

1" linguas vivas ; 
2·1 linguas mortas ; 
;y mD.thom::ttica, o :J.stronomht ; 
4;:.. phy.:iica, chimica o llistoJ·ü"t natur~l 
:s·t g.oogra[Jbla, bistoriu. e logica. 
~ 1, 0 A pl'Ova escripta, on ét gl'a~)1Jicv. iiGrá comúlUnl ú. tm'f!l(t-l 

que se constLtuir2. de accor1l0 com 'a capaeidarle do local e as con 
veniencia~ da ~sc.tlizaçti_o, c d~r;;.r& no maximo cinco horas par~ 
cada sect;ao : hnguas Vlvns~ lwguq,s mortas 1 mathematica e ?;S .. 
ti'unümia e deí'enllo. 
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§ 2.~' As provc,s ora.es de c<tda turma do alumno~ guardarão 
entre si. os necessatios intervnllos de repouso, de maneirct quo 
cad.<~ alumno niio seja <U'gLtillo seguidnmente m<:üs de Uillé1 hora. 

Art. 19. A JH'OV<t escriptcL do portuguez const<.wá de uma 
compos·ição ou disserb.ção sobt'e themn, litterario, scietJtiflco, ar-
1'istico ou 1risto1'ico, escollJirlv llOl' ccvla camlirlato dentre quatro 
t.hetnn~ sorte<.ldos na occ ,siito da mcmeim. seguiu te: cn,d;t membro 
da conl.missão do liw4Uw:> apres~-'.nt;:trà: dou'6 themRS que, accel.tos 
pola maioria, Jrão pct!'<.t n:n<-l urna, donde o examinando exq 
tr<tlür•á os quatro que dovam sei'VÜ'. 

Art. 20. A J!l'Ov<t cscripUt das outrcts linguas vivas compre~ 
henderá tres P<ll'tes : P, composiçito ou diHsertação, em fran
coz, sobre assumpto scieatifico, litterurio, historico ou artistico, 
assumt)to ou tllema fot'uoci ·Jo como para a. prova. de pol'i;uguez; 
2", dictv,do de um tt·ccho inglez ou allemão a sorte; 3·•, interpre
tação em portuguez do um trecho aHemão ou inglez, com o texto 
a vista. • 

§ 1. o Nv, dissertaçft.o em portuguez e em francez o alumno serit. 
obrigado a ineluir duas ou tres passagens, questões ou factos 
indicados com clareza pela. commbsão, nos limites de cada um 
dos tllem;:~s sort0ados, do moLlo que se veritiq ue a originalídacle da 
prova. 

§ 2. 0 Em uma. folha de papel em hl'.:mco, doviJamen.te rubri~ 
cada, o ex:.! minando pedirá a mesCL examnHtdora os su1J..;idios de 
que carecei' para a pt'OV<-1, om falta de diccional'io. Assim cacb 
jui;;. vori!icarâ si o examinando desconhece apenas vocabnlo0 de 
uso monos Ü'equente ou si ignora. palavras de empl'ego cot'l'ente. 
A folha dos subsidias pedíclus sert~ appensa _á prova escr·ipta re~ 
Sllectiv<t. 

Art. 21. As provas esr:riptas de latim e de gi'ego consta1'ão 
rle irariucçã.o de trechos faceis ( tirados á sorte ) de um dos au
tores manuseados no sexto anno e sorteado na occa.sião. A cada 
alumno será fornecidtt a folha ele sub:::idios como nas provas cs~ 
criptas do ling11as vivas. 

Art. 22. A prova escripta de mathem··:ttica e CLstrOnomia ver~ 
srm"t sobre o des-)nvo1vimento methoclico e pratico de quatro 
questões, ·inclusive avaliação de à.r·eas e de volumes, questões 
sorteadus dentre (loze furmulado.s, no acto de começar a prova, 
pelo especialista da commissão de scicncias, c acceitas pela 
maioria dos seus membras. 

Art. 23. As proV<Ls ora.es delinguas serão feitas sobre textos 
sorteados de autores oontemporaneos não incluidos nos program
mas de ensino, mas. indi_r~<lriOs pela _commissão. A sorte clesigmtrit 
o autor pa1·a. cada Lurma de, alumnos, o:; quues devbrão se mos· 
trai' hab1litados <t íâ.llar, ou pelo monos a entendei' as língua~ 
extrangeiras. 

N<t prova especial rle litt.eratura se verificará o subSidio de que 
dispõe cada canrlidcl.tO paH"L be:n conhecer 8, pureza da lingua. 
vemacula. 

Art. 2-1. As provas oraes de sciancias versa,rão ·sobro pontos 
organizados pela commissão, [LO começaL' a proYl.\ de cada turma 

' 
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de almunos, abrangendo cada- pauto varias pentes de oacla unn 
das disciplinas da secção. ' 

Art. 25. Terminada. para os alumnos de cada turma a 
prov<t oral, que será feita penmto as lluas commissões, so 
procederá ao julgamento. 

Art. 26. Um delegado do Governo assistirá a todo o pro
cesso do exame, cabendo-lhe o direito de ·veto, com effeito sus
pensivo, sobre a decisão da commissão examinar1om, desde 
que se verifique a existencia de irregularidades substanciaes, 
não só na exhibição das provas, sinão tambem no modo de julgo.
mento. 

O Ministro resolverú em ultima iustancia. 
O delegado te1•J. o direito elo intervir no exame paxa seu escla

recimento pessoal, quer tomando conllecimonto das pi'ovas Gscrid 
ptas, quer interrogando os candidatos. 

Art. 27. Na peimeira quinzena !le abril realizar-se-hão, pai·a 
novos alumnos, exames de admisscío a qualquer anuo do curso, 
mediante requerimento cl'os paes dos candidatos ou dos seus 
responsaveis, entregue na secretaria durante a segunda metade 
do mez de março. 

Art .. 28. Os exames- de admissão ao primeiro anuo far-se
hão perante uma commiss5,o de tres lentes d.esigoada pelo tli
rcctol'. 

Art. 29. Estes exames constarão de provc~s escripla~ e oraes. 
As escriptas versal'ão:. 1 u sobre um dictado de dez linhas 
impressas de portuguoz conternporaneo; 2° sobre arithmetica 
pratica limitada ás operações e transformações rülativas aos 
numeras inteiros e ás fracções ordinarias e decima.os. As ora,es 
coostn,l'ão de leitm•a. ele um trecho sufficientemente longo de pora 
tuguez contemporaneo, ostudo succinto do. sua interpr•etação no 
todo ou em partes, ligeiras noções de grammatica portuguoza e 
de arguição sobre arithmetica p1•atica nos referidos limites, sys .. 
tema metrico, morphologia geometl·ica, noções de geographia 
e de historia do Brazil. 

Nas provas escriptas os candidatos deverão exhiUir ·.regular 
calligraphia. 

Art. 30. Os exames de admissão a outro qualqmw anno 
do curso se fa,rão pelo processo dos de promoções successi \'aS, 
devenrlo os candidatos prestar, alem do exame do anno imme
rliatameote inferior áqnelle em que pretenderem matriculara 
s.e, o de todas as ma terias estudadas de modo comvleto nos 
antecedentes, e sà dependentes de revisão no ultimo anuo 
do curso. 

Art. 31. D alumno que fizer o curso completo de accordo 
com as disposi<;ões deste regulamento obterá, ap6s exame de ma
dureza de todas as discipiinas do dito curso, o grau Ue bacharel 
em sciencias e lettras. 

ArL- 32. Par._t o a!umno que não quizer bacharelar-se em 
sciencias e lettras serã facultativo o estudo da mecanica e astro· 
nomia, do inglez ou do allcrnão, do grego e da litteratnra, 
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TITULO li 

DO~ ALUMNOS 

CAPiTULO I 

AD:\rTSSÃO DOS ALüM0:0S 

A1•t. 33. Os paes ou encarregados dos matricula.ndos deverão 
apresentar aos directores dos estabelecimentos, do dia 15 ao -dia 
31 de março de cada anno, os requerimentos instruidos com 
todos os documentos justiftcativos das condições em que se acham 
os candidatos â matricula. 

Art. 34. Para a matricula no primeiro anuo exigir-se-hão as 
seguintes condições : 

I. Certidão de idade, ou documento equivalente, por onde 
se prove ter o candidato 1,1 annos, no maximo, :para o Internato; 

H. Attestado de vaccinação ou revaccinação; 
III- Certi '1cado de que o candidato não soifrc de molestia 

contagiosa ou infecto-contagiosa; 
IV. F.xamc -prévio de admissão feito ria conrm·midade dos 

arts. 28 e 20 deste regulamento. 
Art. 35. Os candidatos approvados nos exa.mes do admissã.o 

serão classificados e na respectiva commissão examinadora pm~ 
ordem de merecimento, e de accordo com eBte julgamento, serão 
pelos directores, em c<1.da estabelecimento, pr0enchidas as vagas 
existentes no qua(lro dos alumno;;. 

8 1. o Tendo em vista a classificação, determinada neste artigo, 
e quando se tratar de matriculandos gratuitos, quo só po!lem 
ser os provadamente pobres, deverão os directores, na escolha 
tlo.':l caudidatos, attender ús seguintes condições de preferencia.: 

1. ~ Serem os candidatos orphams de pae e mãe ; 
~.a Serem orphams de pae; 
3." Serem filhos de funccionarios federaes. 
§ 2." Como alumnos gratuitos não serão atlmittídos mais de 

dous irmãos; nas duas primeiras condiçõ~s. nem muis de um 
filho de funccionario f8deral. 

Art. 3G. E' fixado em 210 o numero dos alumnos do Inter· 
nato, sendo GO gratuitos. No Externato a matricula será limi
tada a 50 alunmos para cada anuo do curso; o numero total de 
gratuitos não excederá de 100. 

Paragrapho unico. Si o numera dos candidatos á matricula 
gratuita for superior ao dcts vagas, poderã,o elles ser admittidos 
como contribuintes até que aquellas lhes possam cab3r, uma 
vez verificada a pobr'e-zJ,. 

Art. 3'7. OB alumno.:; cootJ•ibuintes pagarão annualmente: no 
Internato, a quantia de 18$ no neto d::L matricnla e mais a de 
900$ em quatro prestações trimensaes adiantadas i e no ExterR 
nato1 36$ por trimestre e mais 18$ no acto da matricula, 
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Art. 38. Exce:Ptuacla a matricula, as contribuições poclerilo 
SOl' pagas em prestações mensaes, quando os alumnos fol'cm 
filhos de funccionarios publicas. 

Art. 39. Os alumnos contr'ibuintes do Internato deverão 
entrar com o f'DXOVul marcaria no l'egimento interno, o qual 
serã renovado á proporção do uso, bem como, no principio· de 
cada anno, com os livros adaptados, ficando a cargo do estabe
lecimento a lavagem e engommado da roupa não só dclles m:l.S 
tambem rlos gr<ltuitos. 

Art. 40, Ao:J alumnos gt'<ünitos (lo rnternato sertí.o tOrne~ 
cidos, por conta. do estabeleclmcnto, enxoval igual ao dos con
trtbuintes, bem como os Uvros de ostndo. 

Al't, 41. A todos os alumnos (lo Internato serã.o fornecitlos, 
pelo estabelecimento, papel, pannas, Lintt e mais objecto.s ne~es
sarios para. o traba.lbo das t;tuias. 

CAPITULO li 

DA niSCfPLINA E~GOLAR 

Art. 42. Nenhuma pessoa extranha ao estabelecimento terú. 
nelle entrada sem pró via licença do director ou vice-director. 

Art. 43. E' vedado aos alumnos oCcupar·em-se, no estabeleci
mento, com a formaçã.o de quaosqucr asso ;i<tções, com a reda~ 
cção de pm•iodicos ou outros tl'abalhos que poss•1m distrahil-os 
de seus estudos regulares. b8m como entregarem-se ó. leitut'a. de 
livros e jornaes que preju·llquem o::: ·bons costumes e o cum
primento ([e sons dever ·s collegiaes, org ,nit;arem rifils, collecbs 
ou subscripçõe~, seja qual fol' o motivo. 

Art. 44. Os alumnos do Internat.o, em regra geral, poderão 
fel' sahicla, no '<i sabbados depois das aulas, devendo r'er.olller·se ao 
estabelecimento no dia e hora que lhes for' determinado. 

Não podeJ.>ão sahir sin&o acompanhados por scuf.l paes ou en
carregados ou por pesSOitS qu.J os mesmos indicarem, salvo auto
rização especial delles e consenti monto ~"Xpres~o do clirector. 

Sô pJderão sor vtsitados dnranto as horas do recreio, senJo 
que essa visita só será admittida quando sa tratar .dos paos ou 
pessoas competentemente autorizadas. 

Art. 45. São permittido.'l como_ ,jogos e.s:cola,rt'lS: a lnrr.1, ::1. 
amarella., o f'oat-ball, a petéca., o jog·o da bola, o crichet, o l non
tennis", o crochet1 corridas, saltos e outros, qne, a ,juizo do dLrector 
e por proposta do instt'Uctor ÜB gymnastica., concormm para. 
desenvolver a força e doxtreza dos alumnos, sem põr em risco 
a sm.L saudo. 

Al't. 4G. Os meios disciplinares, sempre proporcionados ó. 
gravidade das faltas, serão os s~guintes: 

1°, notas más oas listas das aulas; 
2'', reprehensão ou exclusilo momentanea da aula; 
3n, privação de recreio, com r<;clusão do alumno em sa,la pria 

vadv, e tarefa de cópiR· de antor manuseado em aula; 
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4°, privação do sahic~a no Inter·nf\to, quando a houvm' ; 
50, repreben;:ão em pn.rtlcular ou perante os alumno:o rc:.u.nidofíl 

do anno ou de todo o e.stabolocimento ; 
()0 , exclusão do Gymna~io pül' ires & oi.to d'1as c.om ponto 

duplo; _ 
7°, susprnsão dos estudos por um a c!ous annos ou élLminação 

do Gymnasio, nos casos de insubordinaçã.o, par0cle ou pmtica dG 
actos immoraes. 

Art. 47. As duas primeira,s penas serão impostas pelos lentes; 
a 3" e a 4~" pelos directores e vicc-director; a 5a e a 6'\ sómente 
pelo clirector; a 7" pelo director, mediante inquerito e pro
cesso summario, com recursoj no prazo de oito dias, 11ara o Mi .. 
nistro. 

Paragrapho uni co. Das cinco primeiras -penas se farã especial 
menção no boletim bimensal de que t!'ata o al't. 69, n. III ; da, 
6[\ se dar~t prévia communicação ao -pae, encarregado Ol!. tutor 
Uo a!nmno pnra providenciar no sentido de corrigil·o. 

CAPITULO lii 

DA FJ,'tEQUEKCIA 

Art. 48. A presença dos alumnos nas aulas será veeificada 
pelos inspectores. O lente mandara marcD.r ponto ao alumno 
que, sem licença, se retirar da aula. 

Art. 49. Ao alumno que, poc motivo justificado, fnltar a mais 
do uma aula ou trabalho no mesmo dia, se marcara um só 
ponto. 

Art. 50. A justificação <1'tS faltas commettitlas pelos alumnos 
seró. feita perante o dircctor. 

Art. 51. Deverão as faltas dos alumnos ser notadas cuida~ 
do~amente, afim de que se oumpra o disposto no artigo se
gumte. 

Art. 52. O alumno que der 40 faltas, durante o anno lectivo, 
ainda que sejam ellas justificadas, pertlen't o nnno e ser;), ex
cluido do estabelecimento. Poderá, porém, matricular· se no anno 
seguinte, caso o mereça por seu procedimento e applicação. 

Paragrapho unico, Por uma fa.rlta n5.o justificad[l, marcar-se-hão 
<lous pontos, 

CAPITULO IV 

DAS UI!.JCOMPENSAS 

Art. 53. As, recornpensas conferidas ::tos alumnos serão : 
1.u Boas notas nas listas das aulas ; 
2ou Licenças oxcepcionaes, no Internato, para sullida; 
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3.n Bancos de honra, de que haverá ate seis em co.da aula, 
úblidos em concnr'EOS bimensaes, qnc se realizarão no3 mezes de 
jnnho, ago'1to, ontubt'o o 1lezcmbro; 

4 .a Premios, de quo h a. ver:·~ até tl'c~ em c:uh anno, ordinal~ 
mente numerados e conferidos aos melhores dentre os alumnos 
que tiverem obtido dislincção no respectivo exame do promoçíi,o 
ou no de m::~.dureza; 

5. a Collocuçi'lo do retrato no « Pantlleon >>. 
§ 1.0 A primeira destas recompensas se.rft conferida pelos 

lentes e prof'e~sorcs; a segunda pelo director; a terceim tambem 
pelo director, por propost:t dos lentes, e as duas ultimas pela 
congregação. A nltimn. recompensa, r1ue se denominarú. «Premio 
Benjamin Constant », será conferida por occasião da collaçiio do 
grau. N<J mesma occasião serão tambem conferidos os premias da 
clausula 4a. 

§ 2.n Os alumnt1S r1no obtiverem :.t :1'1 recompensa. torã.o na.s 
respectivns <:~uhs Jogares especiaes. 

TITULO li! 

DO 1\lAGH.HEl'\TO 

CAPITULO I 

r:m LENTES E PROrESSOHES DA CONCIR.EDAÇÃO 

Art. 5·1. Compete aos lentM o professores, além do rlisposto 
no Codigo dos institutos officiaes de ensino suporiOJ.' e secun
daria: 

I. Começar e concluir o ensino dn, cadeira ou rtula <1 seu cargo 
por uma seria de lições tendentes a liga-r o assumpto iLO elas 
disciplinas anteriores e subsequentes. 

II. Marcar, com 48 horas de .1ntecedencia, pelo menos, a ma
teria das sabbatinas escriptas. 

III. Marcar, de dons em dous mezes (art. 53, 3n cl.) um 
concurso sobre questões da matéria ensinada, julgar as provas 
deste concurso, e á. vista dellcLs propôr ao director, com a re
messa das provas, os seis melhores alumnos d11 su11 aula mere ... 
cedores de Bancos de 1Ion!'a. 

Art. 55. O instructor de gymnastica será nomeado por por
taria, cabendo-lhe dirigil', em horas apropriadas, a pratica. dessa 
disciplina e dosjog-0s especificados no art. 45. 

Art. 56. Nos casos que affect.arem gra.vemente a moraJ, o 
director poderá. suspender desde logo o lente ou o professor, le
vando immediatamente o facto ao conhecimento da congregação. 

Art. G7. Quamlo, por excessiva frequencia de uma classe, for 
indispensa;Vel subdividil-a, si o lente da cadeira nã.o quizer ou 
uã,o pudel' encar·regar·W1 (In, aula supplemen.t(l .. l' 1 o Governo de~ 
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sknará pi1ra regol-a, i! o preferencia, outro lente do Gymnasio, 
e,'Caso dentre estes não haja quem po~sa fazelco, chamará pessoa 
extranhit rw corpo docente o quo reun'l <-tS uocessarias habili
taç.Ue.s. 

Art. 5B. Compc:to á congregação, alúm do disposto no Corligo 
flns institutos offi.ciaes de ensino superior e secundario : 

I. Decidir sobre os premios e outras distincções conferidttS 
aos alumnos, {L vista de proposta dos respectivos lentes e do 
director (art. 53); 

II. Fazer tio ttes om tres annos n revh,ão dos programmas de 
ensillo por intermedio de commissões especiaes, quo os unii'or
marão. 

Art. 59. Os secretarias alternadamente exercerão as funeções 
tle secretario cl,, congregaç[o. 

Art. GO. No caso de achar-se impedido por justo motivo o 
director presirlente ela congregação, será esta convocada, pelo 
outro dircctor. 

CAPITULO li 

DOS CONCURSOS 

Al'L 01. A. prova oscripti1, no concurso de linguas, constnrâ 
de {lissertaçãu sobre nssumpto gmmmatical ou ptlilologico, feita 
na lingua, da cadeira em que se der a vaga, ou em portuguez, 
si se tratar da cadeira desta disciplina ou de um:J. das de lingua.s 
nlOJ.'t<tS. 

Art. 62. A provi1 oral constara de prelccção, mn portugue?:, 
:;;obro assumpto relativo ó, 'litteratura. da. lingua o durará uma 
hora (art. 85 do Codigo dos institutos omcians de ensino superior 
e ~ccundario). Como complemento d';)sta prova, o candidato 
fará a leitura e traducção de um trecho sufficientemcnte longu 
(sorteado) de classico notavel ou de reputado autor contempo
raneo (tambem sorteado) e analyse commentada, elo referido 
trecho sob os diversos aspectos linguisticos. 

Parct cumprimento desta ultima disposição, será sorteu.do o 
ponto logo depois da prelecção, concedendo-se ao randidato 
meia hora para refiectir e até igual tempo para expor. 

Art. 63. A prova escripta, no concurso de sciencias, constará 
de dissertação sobre ponto sorteado relativo ao assumpto de 
uma parte da cadeira vaga, e de tres proposições sobre a outT·a 
ou sobre cada uma das outras partes, sendo jgualmente BOl'· 
teado o ponto pllra as Ui tas proposições. 

Art. G4. A-prova pratica de pllysica e chimictt ou de bistoria 
natural realizar-se-ha no respecti ·to gaLinete, sobre um ponto de 
physica e outro de chimica.,·ou sobre um ponto de botanicu., 
outro de zoologia o outro de mineralogia, sendo cada candidato 
obrigado a apresentar relatorio do trabalho. que tiver executado, 
A de astronomia versarâ sobre quatro questões praticas. 
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Art. 65. A prova pratica de desenho constará da- resolução 
graphh~a, a nankin e a sepia, de um problema á o dominio 
ela geometria descripti.va elAmentar e da theoria das sombras 
correlativa e da nxecução, a mão livre, de um desenho completo 
de ornato, de estylo caracteristico, com o natural ou modelo á 
vistao ' 

CAPITULO Ill 

DOS PREPARADORES 

Art. DG. Os preparadores deverão ter, por algum instituto 
official ou a e!Je equiparado, o exame ela. cadeira a que pertencer 
o respectivo laboratorio, 

§ 1.0 Incumbe-lhes : 
1. o Ter todos os objectos do gabinete catalogados e dispostos 

na melhor ordem e estado de asseio; 
2. o Preparal' as colle::çces conforme as instrucções do lente ; 
3.° Cumprir o que pelo lente lhes for ordenac!.o relativamente 

ás demonstrações praticas nas aulas, 
§ 2.° Cada preparador tera,- para auxilial·o, um conservador 

o fará o inventario de seu gabinete ao tomar posse do cargo. 

TITULO IV 

D-,~.~ ADMINISTRAÇÃO 

CAPITULO I 

DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 

Art. Gi. Cada esttbelecimento do Gyrnnrtsio Nacional terá o 
seguinte pessoal administrativo: 

1 clirector, 
1 secretario, 
I escri'ç·Uo, 
inspectores ele alumnos de accortlo com r~s neceSí:>hlades da 

disciplina, 
I bedel, 
1 porteiro. 
No Internato haverá mais: 
1 medico, 
1 vice-director, 
1 enfer·meiro, 
1 roupeiro. 
I despenseiro, 
os cozinheiros, aÚ.Kiliares e serventes neccfssa!'ioso 
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ÁJ'L G3. Havorá no Intern:tto um con:wlho de econornin. 
intet'tH, comp,')sto do director, como presidente, do escrivão, 
como secretario, do medico e do lento mais antigo. 

Paragra.pho unico. Incumbe~lho: 
J.o Dar a sua, opinião, ~empl'a quo o dieector o con~ulta.r, 

sobre qualquer objecto concl~.l·nente ao regimen economico do 
estabelecimento e á fiscalização dR. :sua dsspez0,; 

2. 0 Abeiras propostas que, em concuerencia, forem n.pl'osen· 
tadas para o fornocimr:mto elos genel'os e mais objectos relaa vos 
â alimentação, vcstuario, calcado e ass3io da roupa dos alumnos, 
bem como ao expediente do estabelecimento, allm de serem as 
q ne parecerem mais vantajosas submettidas it approvaçã') do 
Governo, por intermedio do rHrectOJ'o 

As delibel'<lÇões do cOnselho serão tomarlQ,s por maioria do 
vvtJ"< dos seus membros, deven·lo o clirectoe levar ao conheci
memo do Governo, com as observações qne julgar necessaeias, 
o voto de carla um dclles, no caso de serem todos divergentes. 

CAPITULO li 

DOS DIRECTORES 

A1't. ü9. Aos directores incumbe, além do disposto no Codig() 
dos 1nstitutos offioiaes de en~ino ~uperior o secundaeio: 

I. Examinar os relatarias dos inspectores de alumnos ; 
Il. Rubricar todos os livros de escripturação; 
IH. Mandar, de rlous em dous mezes, aos paes dos alumnos, 

·ou a quem suas vezes fizer, informações resumidas dos mappas 
mensaes, relativos ao procedimento, applicaç5.o e, no Internato, 
ao estado de saude dos alumnos ; 

IV. Orgttniz<tl' o regimento intot'no do estabelecimento, o 
qunl será posto em execução cl0pois de approvado pelo Mi~ 
nistro; 

V. Exercer as fLmcções menciona.das nos arts. 35,-171 G3 e 5Q, 

CAPITULO IIl 

DO VICE·DIREC'rOR 

Art. 70. O vice-director será nomen.Llo por decmto. 
Paragrapho unico. IncumbeDlhe, além de substituir o l1ir0ctor 

nos seus impedimentos : 
1. 0 Receber rlirectamente a,s ordens do dircctor e dar-lhe par~e 

da. execução de lias-; 
2, 0 H.eceber dos lentes, do profeS30l' de desenho e dos inspecto~ 

res, para entregai-as ao dieactor, informaçõe.~ diarias relativas cto 
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procedimento o applicação dos alumnos, e fiscalizar as 110tas que 
devam ser transport,,das para as cadernetas escolares ; 

3.0 Vigiar pessoalmente, com a m<dor frcqncnda., o rl0itar e o 
levantai' dos alumnos ; 

4. 0 Distribuir, ~cgunllo instrucçiJes do dit•ector, o serviço qm'l 
deve ser desempenhado pelos inspectoras de alurnnos, cujo ponh~ 
encerrara, pura qne o becter registe as faltas em livro especial·; 

5, 0 In.o;truir con os necessarios esclarecimentos todo.s os nego· 
cios que subirem ao conhecimento do director, reliltivos (~parte 
disciplinar do estabelecimento ; 

8.° Communicar ao Jirector as faltas dos emprega,dos sob sua 
vigilanciu, podendo propor a suspensão delles nté 13 dias, no caso 
de falta grave; 

7." Propor ao director tudo quanto lhe p3,recor conveniente 
ao bom andaf11~nto e progresso do esktbelecimento. 

Art. 71. O director o o vico-director resiU.irão no estabeleci· 
menta. Emrpmnto o edificio níio tiver os commo !os nccessurios, 
o direc.tot' residirrt na pl'oximidadn dello, em ensn. ulugn.d:t por 
conta. rlo noverno. 

CAPITULO IV 

DOS S!WRETAIU.03 

Art. 72 .. Os secretarias mrii.o nomea,los pol' portal'iJ.. 
Parap-rapho unico. Incumbe-llw&, alóm do disposto no Corligo 

dm institntos ofllciaes de ensi~o superior e secundaria: 
I. Ter em boa ordem e devidamente catalo;:;n.dos os liv1•os da 

hibliothecn., pc~rccbenrlo, por esse tr:tbtüho, n, gr•atificação que· 
for fixarf!l. no oeçamento. E' li vt'e ao sectetario transferir esse en
cal'go a um conservador nomeado, em virtntle de propoF:ta SUft 1 

pelo diPector ; 
U. ;';ub3tituil' o esci'iv5.o nos seus impeLlimentos. 

CAPITl'LO V 

DOS ESOlUVÃES 

Art~ 7l& O.s e:;;cl'ivães seriip nomeaàospo;' portarla, 
Pa,rn.gca.pho uuico. Incumbe-lhes : 
1. 0 E:s:cl'ipturar os livros 11 seu c_wgo com toda a. regularidade 

e asseio, trazendo-os sempre em dia ; 
2. 0 Ptocessar as folhas mensaes dós vencimentos de todo o 

pessoal do estabelecimento; 
3, 0 Organizar todas as conbs e balanços ele d.espezt; 
4.° F11zer os inyentarios, la.vrar os t("rmo3 de con.sumo 1 con

tro.cto~, tlança.s e multas; 
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5. 0 Arcldva,r e ter sob sua gu:trrla e rcsponsalJilidadc todo::l os 
livros e documentos da e.sct·iP-tut•ação a seu cargo; 

().'-' AuLllonticar a legJ-lidade dos documeatos que servirem de 
1J1SO para os pa.gamentos, refubndo, sob su~t respJnsJ.bilidade, 
os quo não estiverem conforme.<:~; 

7." Receber no Thesouro Fed8r<1l o dinheiro p:H'<t as despezas 
de prompto pagamento, bem como a quantia rela1iva ao paga
mento do pessoal de nomeação do director; pelo que t<Jrá, para 
quebras, a qu:-lntia que for llxadu.. no orç·tmeoto ; 

8." Fnz'3l' as despezas e p1gamentos autorizados por ordem 
escripta elo diredor; 

9. 0 Apresentar ao director as contJs dos fornecedot·cs no prin· 
cipio do cada mez; 

10, 0 Expeli r as guias rl·J pagamento e contribuição dos 
alumnos; 

Il. o A vis:tr o dil'.;ctol', com a devida antecedencia, do es
tado de c:Hh vub::t consignada por Jei e instrui L' com os neces~ 
sa.rios esclarecimentos todos os negocias que subirem ao conhe .. 
cimento- do mosmo director, reln-Livamente á parte economica 
do estabelecimento; 

12.° Fazer, por ordem do director, no Diario O(ficial, annun ... 
cios relativos ao pr&Z0 em que se devem apresentar os propo
nentes nos fornecimentos do todo genero; 

13.° Fomecer ao director apontamentos precisos sobre o orça .. 
menta annual, apre:;entando-lhe ao mesmo tempo as medidas que 
a tal respeito julgur convenientes ; 

1.1." EncE-.rr<~r o ponto do roupeiro, llespenseiro e seus auxilia .. 
res, os quacs tod.os lhe são subordinados; 

15." SuiJ:stiluie o sccrcLtlf'i_o em scu:s impelliuHmlu.s. 

CAPITULO VI 

DJ MEDIC:O 

Art. 74. o medico seró. nomeado por t;orlado, 
§ 1. o Incumbe-lhe : 
I.u Visita.r ao menos nma, vez por dia ci InteenaLo 1 pl'Opomlo 

todas as medidas que lhe ]_):1recer0m convanientes á hygiene; 
2. o Comparecer no estabelociment0 todas as vozes que for rc

cla,mada a sna presença, quer para os alumnos, que1' para os 
empregados inter• nos; 

3. 0 Exa.minar .os candidfl,tos á admissão, yerificando si satis~ 
fazem as condições bygienicas para, isso exigidas ; devendo 
administrar a vaccina aos que não exhibirem certificado della.ou 
não apresentarem cicatrizes de vaccina regular; 

4. 0 Examinar periodicamente todos os .alumnos, informando 
sobre o estado elo Suude de cada um ao dircctor, afim de que este 
possa fa~0l-o :tos pne~ ou encarregados ; 



!90 ACTOS DO PODEI\ EXECUTI\"0 

5.° F<tzer remover immecliatl).mente os alumno.s acommeta 
tidos de molestias infecto <Jontagiosas, os quaes, sob nenhum 
pretexto, pocleeão ser tratrtrlos no estabelecimento; 

G,o Examinar a qu·llidadc do;:; generos alimenticios fornecidos 
ao Intcenato; 

7. o Ter sob a. sua clirecção os empregados da enfermaria. 
§ 2. o Nn, enferma,ri::t só poderão set• tratrtr1as moles tias 

~.imples ou accillentaes. Em plmrmacia a olla annexa deverão 
existir' sempre medicanwnto3 e apr::trelhos: apropriados ás 
primeiras applicações, nos casos de epidemia, bem como nos 
a ocidentes communs na, vida coUegi<Ü, taes como luxações, fra· 
ctul'ilS, contusõe3, incisões, queimatluro.s, etc. 

CAPITULO VII 

DO~ lNSPEC'l'OlU~S DB ALUIIUi:OS 

Al'G. 75. Os inspectores dG alumnos serão nomeados pol' pol'~ 
taria. 

§ 1,0 Incumbe-lhes t 

1. 0 Vigiar com todo zoio e solicitude o p1'ocec1irnento e applí" 
ca~·ã.o dos alumnos, nsttndo dt~ moderação e de!ica .. deza, o..conse~ 
lhamlo patcl'nalnwnte e llando consLaates c evic1ent(;s oxomplos 
dO cmnpl'imenLo pontual do dever; 

2. o Cumprit· todas as ordens quo lhc3 forem dadas pelo vice .. 
director; 

3. 0 Apresent'\l' G.O direotor no Exter•nato e ao vice-director no 
Internato, um relataria dirt.rio do que houver acontecido na 
classe, especialmente no que se referir ao procedimento c appli~ 
cação dos alumnos; . 

1. o Tomar conhecimento dos trabalhos prescriptos aos tdumnos 
-pelos lentes, afim de preparar com antecedencia o que for ne
cessario; 

5.n Acompanhar os nlumnos ã entrada e sahida·das aulas, e 
attentarnontc oUserval-os nas salas de estudo e durante as horas 
de recreio, a.nimando-os em seus trabalhos, e dirigiudo~os em 
seus jogos; 

0, 0 Examinal' us livrus e as mesas de estudo dos alumnos, 
não perdt:ndo occasifi.o de põe em relevo os deveres inherentes 
u.u a.ssei:1 e civilirlade; 

7. 0 01Jsm·var, além du qltc se passD,r n<1 cla,-;so a seu cargo, 
twlv qnanto de irregulal' occorrer no movimento geral dos 
alumnos; 

8. 0 Não se ausentar do, classe o. seu cargo, salvo caso de ur ... 
gencia ; 

9. 0 Presidit', no Internato, as mesas Uo refeitorio1 instruindo 
os alumnos nas regras de civilidade e usos de bon, sociedade re .. 
!ativos ao acto da refeição i 
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10. 0 Neto se recolhel', no Internato, ao respectivo compar
timento nos dormitarias, sem que estGjam todos os alumnos 
accornmodados. 

§ 2. 0 o numero de iuspectores de allumw::: será sempre supe
riol' ao das classes, de modo que po~sam elles ser substituídos 
sem pl'ejuizo <la (liscipllnn do estalJelecirnento. 

§ s.o Os inspectons qne nào tiverem d1visi'io a seu cargo 
alternarão no policiamento gomL do estn .. lJclochneuto. 

C,\PITULO VIl! 

D0:3 BEDEIS 

Art. 76. O.; badois serãv nomeados pol' portarüt. 
§ l.Q Incumbe-lhes: 
1.0 Ter sob su:t guarcln.. as caclornGtas rlas aulJS, nas quaes 

mencionarão, em cada dia, o comparecimento ou não compareci· 
menta dos prepar<ldores, bem como o não comparecimento dos 
lentes e professores, os qu<1es rubeicarão as ditas cadernetas nos 
dias em que comparecerem; 

2. 0 Tomar, mcnsalmt•nü~. com escrupuloso cuhlado, as notas 
relativas ás faltas c1os lentes, professores, propa.rndores e insp.z ... 
ctores, tr·ansmittinrlo ao escrivão os devidos apontamentos i 

3.0 Organizar as listas de cada aula, apresentai-as aos lenteiJ 
G professores, na. occasi~io em que entrem estes para a classe ; 

4.0 Ter sob seu cuiclado vapel, Ilennas, tinkt o mais objectos 
noce.<;Sürios par·a o uso dos <1lumnos, fornecendo-os, desde qUe 
sejam pedidos pelos inspectores, do que tomarão nota em livro 
para esse fim destinado ; 

5.0 ApresentDr diariamente ao director as notas rela.tivas ás 
faltas dos lentes e professare&; 

6.° Coadjuvar o secretal'io e o escrivão em tudo quanto disser 
respeito a exames, annuncios, avisos e mais serviços de escri ... 
pturação. 

§ 2. 0 Os bedeis serão substituidos, nos seus impedimentos, 
por inspedores designados pelos directoros. 

CAPITULO IX 

llOS Ei\IPltEGAJ.JOS lN'l'ERf~Ot.i 

Al'i. 71. 03 port:liros sedlo nomeallos pol' pol'tal'ia, 
Par·agrapho unico. Incumbe-llles, além do disposto no Codigo 

dos institutos: officia.es de ensino suporior e secundaria : 
1.0 Tomar, no Internato, nota do dia e hora1 ern livro espe .. 

dial, do. entNtda e .sahida dos eJumnos 1 



2, 0 Acompanha,t' os osorivites na orgtmiza.ção do inventnrlo1 do 
qnrtl terão côpia authcntica. 

Art. 78. O enfermeiro seni nomeado pelo dircctor. 
Paragmpho unico .... Incumbe-lho·: 
1.~ Tel" todo o cuichdo com o asseio c boa di3po::;í~:ão da enfer ... 

marm ; 
2.° Cumprir exactamcnte o qne fol' pl'üseripto pelas receitas 

medicas; 
3, 0 Trato.r com toda a cldicadeza e carinho os alumnos 

doentes; 
4.~ Levar ao conhecimento do dírector os 11edillos de me

dicamentos o dietas. l'ubricados pelo meàíco; 
5. 0 Obset·var com a ma.ior solicitude os factos que se passa

rGm durante a ausonciu, Uo medico, da.ndo u, este communicação 
exacta. de quanto tiver observu.\lü no doente; 

6. 0 Notar no livro di\ enfermaria. o di<t em que os alumnos 
nella entram ou sahem, consignando o diagnostico formulado 
pelo medico na pa1Jeleta. dos alumnos doentes. 

Art. 79. O roupeiroSerá nomeado pelo director. 
§ 1. 0 Incumb~·lhe: 

l/' Receber o enxoval dos alumnos_ e verificar si se acha lle 
accordo com as prescripções regulamentares; 

2/' Não acceitar veça alguma do enxoval que nfto esteja 
marcada com o numero designado; 

3. 0 Tomar escrupuloso cuidado com a roup:1 dos a.lumnos 
depositada nos armarias da roupu.ria ; 

•1." Entregat>, mediante rol, ao encarregado da lavagmn e 
engommado, a roupa dos alumnos, e bam assim as peças do uso 
do refeitor'lo, copa, cozinha e enternmrla i 

~),r• Receber <.t roupa lavada 0 engommada, verificando si 
estR. de accordo com o rol e si so twha tratn.da com cuidado e 
asseio; 

6.0 Assentar em livro proprio o recebimento do enxoval dos 
alnmnos; 

7." Entregar ao nlumno que se retirar do Internato as peças 
do enxoval que nessa occasião possuir; sendo que ao alumno 
gratuito não ser.(~ ent.regue, no retirar·se, a roupa de cama, elo 
que tudo lavrará nota em livro para este fim destinado. 

§ 2. o o roupeiro terá para auxilial~o um n,iudante nomeado 
pelo director. 

Art. 80. O desp3nseil'o sel'á nomeado pelo dircctor. 
§ 1.' Incumbe-lhe: 
1.0 Receber os objectos que entrarem para a despensa, fa

zendo delles relação no Uvro de carga, e notar no livro de 
descarga os que della sahirem pari.L a cozinha e copa ; sendo 
obrigado a lançar em um livro especial a quantidade dos ge
neros alimenticios que se forem gastando diariamente; 

2.0 Pesar os generos quo pelo conselho do economia interna 
[ol'am accoitor:; e bem. assim '" quantidade dollcs ncccssariu. 
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para a alimentação quotidiana dog alumnós e pessoal adlninisa 
trativo; 

3.o Apresentm• ao escrivão um balancete quinzenal dos ge
nel'OS consumidos. 

§ 2. 0 o despenseiro, _responSD.Yelnão só pelo serviço da des
pensa como tambem pelos da eopa e cozinha, terá para auxi
liai-o um ajudante nomeado pelo director. 

Art. 81. Os cozinheiros, "Seus auxiliares o o~ serventes serão 
nomeados pelo director e as obrigações que lhes compete!!l serão 
especificadas no regimento interno. 

Art. 8:3. Revogam-seus disposições Gm contrario, 

DISP08IÇ:ÍO TRANS!TOIUA 

Emqnanto não est-iver em ~execução o exame de madureza o 
titulo de bacharel em sciencias e lettras serú conferido aos 
alumnos que forem ap-provados em todas as ma terias do 6° anuo; 
e o exame final de cada disciplina, cxcluida a revisão, valerá 
para a matricula nos cursos ::ruperioros. 

Capital Fedel'alj 26 de jc1.neiro do 1901.- Ep{tac~:o Pessâa~ 

DgCRETO N. 3. 915 ~ DE ,'26 Dl'J ,TANI~liW DE 1901 

Crea uma brigada de infantaria e uma de cavallaria dE' GuaPclar.J 
Nacionaes na comarca ele Q.uixadá, no Estado do Ceará, 

O P1·es'ldcnto da RopnlJlica dos .Estnclos Unidos do Brazil, 
p<:Lra execução do do::woto n. "1:31, de lLl do dcl':omhro de 1806, 
decreta : 

Artigo nnico. Ficmn Cl'0i."tdos na Gua,rdtl. Nacional da comarca 
de Quixa.dá, no Estado do CcarcL, nm11 1n·igadct de iniantarüt e 
um<1 de c<1vallari<1, aquctlct com a dosignaçào do 42P·, quo se 
cons~itutr;:t do tros lJ<Ü:-tlllüos rlo SOl'l-"iço activo ns. 1.24, 125 o 
126, o um do darc:':lorva solJ n. 4'2, o esta c'Jlll a rto .'2·", quo se 
constltuil'{L do dons l'GgilllGllto::;, ni:;. :Jo o c{ o, o·,J qll<lOS RO Ol'[!H~ 
lÜZal·Iio com os gurtrdas cptallllca(los nos üi.-;ü·idos da l'of'Ol'id<"t 
comr:u·ca. ; revogadas as d'l::;posic·Uos em, cmÜl'<Wio. 

CaiJitn.J. Fmlera.l, 213 (lo janoim elo ID.Jl, 13° da lte11ulJlica.. 

f'orlor P.xecntivo iDiil 

:"\'[. Ff;mucz Dl~ C,urros S_'..LLE,s:~ 

Epilacio PessOa. 

i
,, 
" 
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DECRETO N. 3.016- DE 26 nE JANBTRODE 1901 

Crea muis umn. 1Jri_gado. de infanlario. de Gul\rdas Nacionacs na 
con1ftl'Ca de Pü·acm'uca, no Esktdo do Piauhy. 

O Pl'osidcntc d11, Rcpnblica dof:l Estados- Unidos elo Brazil, 
p.'l.l'<t r.xccltÇ·lio llo rlPcrcto n. 11:11, do 14 de dezemlJl'o de 1896, 
fl e(; e c ta. : 

Ar·Llgo unico. Fic<L ct·cacl<1, nu, Guardn Nacional ela comarca 
lle .t)ieacttrnca, no Estado do Pia111ly, mCLis nma hrig<Ld<t- do in· 
fanta.l'Üt, com íl dcsignaç{i:o de 25\ <JHO so const'ituirà de tl'cs 
bafalhõoi'J do serviço activo, ns. 73, 74 o /G, e um rlo dn re
serva, sob n. 25, os qu:u:.::: se organiz<Ll'Zlo com os gmu·das qmt~ 
Hficados nos (listricto:-:J rl11 refcrLcla, comarca; rovog<tclas <LS rli~
lJnsiçiJAs em contrario. 

Cit})it.~tl Ferlora.l, 20 de~ janeiro (lo 1901, 13° da RepulJlica, 

:\f. FERRAZ DE CA~IPOS 8~\.l.T~ES, 

Epitacio Pcss{Ja, 

DECllETO ~. 3.01'7 -- TJE .'21) IH-;; J,\:\EIRO DE 1901 

Ct•ea mais uma hl'ig·ada de infantal'ia do Guardas Nacionrtes na. 
comarca de B::tt·ras, no E(Otado llo Plaul1y. 

O Presidente rht RepulJllcrt rlos E:.,:kulos Unidos do Drazil, 
para exC'.cução do dec.t'eto n. 431, dr3 1"1 do llczemlwo tle 1896, 
decreta : 

Artigo nJüco. Fir~<L (l,l'üil.(ln, 11<1. GnaNln Na.ciuna.l 1ht comaJ.'Crt ri e 
Barras, no E.-;tn.do do Pianl1y, mats nmot hrigarltt do infcmtari(l., 
com a rlosignaç:1o do 243

, rlnc so cmt;;;tittüL·(~ de tros b<ttalhõos 
rlo ::-:m'"~/iço ;tcti\'o, ns. 70, 71 c 72, c um do d::trosm·vrt, sob n. 24, 
o~ fl_Wtos s~ m';:ranizarão com os gwwdtts quttliflc<1rlos nos di.stri
cto~ üa 1\lfot•ida cnmal'Ctt ; rovoga.clas as rUsposiç·õos orn con· 
trrtl·io. 

CaT'it<tl Fellm':l.\, 2fJ
1 

do j<tlloim tlo 1001, l.So da nopu1J1ica, 

E'pitacio PussCa. 
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DECRETO N. 3.918 - llE 5 DF. Fc:vEREIRO DE 1901 

Crf'll nma brigada de infantal'ia e nma de cflv;_lll::tria de Guardv.s 

Nacionrtcs nfl. conwt·ca de Mariannn, no EskidO de _'\Iinas Geraes. 

O Presidente da Republicíl dos Estados Unidos do Brazil, 
partt cxecuç·ão do decreto n. 4.31, de I '1 de dezembro de 1896, 
decrcla: 

Artigo unico. Ficam crcadas na-GuarLla Nacional Ua comarca. 
de Mari.anna, no Estado de Minas Geraes, uma brigada.cle infan~ 
taria e uma de cavallaria, aquella com a designação de 132'\ 
que se constituirá de tres batalhões do serviço activo, ns. 394, 
395 e 390, e um do da reservá, sob n. 132, e esta com a de 
n. 58, que se constituir-à de dons regimentos, sob ns. II5 e 
116, os quaes se organizo,rão com os guardas qualific·ados nos 
districtos da referida comarca i revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 0 de fevereiro de 1901, 13° da Repnblica, 

:\I, F\:r:JtAZ DE CA"JJPOS S"\l.T.E~. 

J.,)n"lacin PessOa. 

nEcR.ri:To N. 8.019- nr: fi n-r. FEYER.r:;mo n"E wo1 

Estalwloce os unilol'moc; rara. üs prüt·ões-mót·es da marinLa 

O Pl.'e.-;idcm~o tl\1 H.npnlJlien. do~ Estados Unidos do Brazil, 
aLLon~l()ndo tto quo lhe oxpoz o lVIinistro ela i.Jal.'iohn, sobre a con
voni8ncia de est<LlJclncor unif(mnes pal.'rt o corpo do p:-ttrões
móros, crearlo pelo llncreto n. 3,8,1:-:, ele 5 de ctrzm11hro dr~ 
]900, docre.i.a: 

0;; patrões-mórn~' d,L maJ·inl1a JL'>ai'I"io dos mo~mos uniformes 
m~u·catlos p<tl'ít os oft1ci;-ws da. A l'llHtllrt, pelo decreto n .. :?.o:·;n, 
de rf do jJ!l!to do 180:), COlll iLS <tltfll'<l.('(JOS estabolr,cirJa.s po]o::; 
dncl.'etos ns. :i.OSI, tlo :11 do outubro do ]8[1;:-: o ::l.'i3:i, do 8 do 
~~~usto r](\ lUOO, ni'Lo tonll.o nas fliYi~cts o cil'C'ulu ct fJ.llr, w rr,Ji.•r0 
o lloel'tli.ü n. ::l.OGO, dC 2>l 1lo m<t·io (lo l.UOO. 

Kn.s p<1.::-:sovloi1'il.S Dm';(, sukd.il.nid~1. n ancora por nm ni\ tlirrHo 
]Hwdar.lo <1 Ollt'O n IM gula.. dt) do!rnan us;uiw n mrsmo di.~· 
l.iuctil·o, lkm'm dn pL'at t. , 

CLpihl Ft:tlnral, G de Cu\·tll'Oii'O de 1001, 1.'3'' da, )~npn1Jlic;1, 

),[, l•']·;IUUZ ])I" CA).IT•(;,S ;-;_.\T.LJ-;8, 



}\.Hera o plano de unil'Ol'mefl mandado observar pelo decrcLo n, 2.ü3G, 
de 4 de julho de 1895 1 na pa!'te ref<n'enle aos aspi!';tntes a gmn·das~ 
marinha, 

O Presidente da. RcpulJllect do.s Esta.Jos Unidos do Bl'c"tzil, a.t
tonrlemlo ao quo lllD oxpoz o 3Unistl'O da. ~Itu·inha úctJrca rla. 
nPcossülttclc de alterc'tl' o pl;wo do uniformes a. que so rererc 
o decreto n. 2.0:36, do·:! de ,julho de 1893, n:l. p<trt.e conenr
ncnto ;ws <tspü·,wto-.':l ::~ guarda.s .. mctelnh<l., docrot;l.: 

Art. l.r' Os :.tspir;wtos n, purd;'ts-ma,l'lnh::t nsarão, om YOZ 
do so1Jl'BC'êl.S<l.Ca, com phtLirm dom'ttcla,, cnUote o cC~.lç!t clJ p.tnno, 
1lolman som platin!l. o ca.ln clr, lHnno, o clolnun tlo mesmo 
fcttio do actnal do fhtnellct, scnth, poNim, o p<1,nno monos on
cDrp:tdo qne o th SQ1.Jrrc;v:><tc:t. 

lu·t .. ~.0 Em snlJstituição ;_L o:::padcl., usw?í,o os11::vlim do ktl
nh<.t de couro, semelhante ;í, rl<t <tctmtl. cspívl<:t. 

Art. 3. 0 Usa.ei:ío nm sú blim do snrJct, som fios ele ouro. 
Art. 4.° Como clistindivos (lCYCl'ão tectZJl', Jlo ltdo oxtomo 

das lll<Wg'<l.S a 14 conttmotros tla. respectiva costm'<l. - os 
elo lo anno, nma. ostrella, iJOl'cbdD. il. oueo, de 20 miUimotros 
de cüa.mctl'o ; os do .2" <.tnno, nm<t ancora .. bortlJ.da a p1·a.t::t, 
do :18 millimctros ele cJmpdmcnto entre os extremos ela. 
cruz o elo anote, tendo no centm Ü;l. lu'tsto, sobl'Oposta, nma. 
es~rell<t lJOrchda. <l. onro, do U milllmeteos de dütmJtro, o os 
do 3° anno, dtus n.ncoras Cl'nmclcvs, boedad.,ts a, prata, com ~ts 
mesmas dimensões cht pl'imeirct e :15 millímctl'OS d.e ü,boeturu. 
entro <'tS cruzes, tendo no ponto do intOl'socção, sobl'Opost:t, 
uma csGrolla. borcla.dct <.t ouro, i[;·nctlmcnto de l~ mHlimoteos 
d.c din.metro. ·· 

Art. 5. 0 O clolman e a calç·a. elo lX1.11llO on br<mca., com o~
p<.tdim, constituil'i'í..o o pl'i.mcüo mliformo o tr<.~jo (lo passeio, 
scmp ec com cspacli.m. 

Art. G.o Ficam clispon.ost'ttlos cb altm·ação <t quo so rerm·o 
este decreto os aetnacs aspirantes do ~:o clllllo tli.t Escoh Nct~ 
Vttl, quo consel'Yarão os seus uniformes. 

C;l.pitc'tl Forleral, n do foveroiro de 19lll, E o chl. Re1mbllca.. 

"\[. FEnR.:\Z JJE CAMPOS SALT.ES. 

Jost! Pinto da Lu.:-. 
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DECRETO 0[, 3.DZl- DE ll DE FEVEREIRO DE 1901. 

Abre ao .\llnis~erlo da l•'azewh•, o c:reJilo de 10:800;3 parct pogo.monto 

do pecmiu dcl'.iclo ~t SilY:t l\IorcinJ.. & Comp, 

O Presidente da Republica dos E:-Jtados Unidos do Bl'aúl, 
usando ela autorização conferida ao Podo1· Executivo no art. 29, 
n. ll, da lei n.·746, de 2ü Lle dezemlJro de 1900, e tendo ouvido 
o Tribunal de Contas, nos termos do art. 2°, § 2°, n. 2, 
loLtra C, do decreto legisl<.ltivo n. :302, tlo 8 de outubro de 1806: 

Resolve abrir ao I\Iinisterio da Fazenda o credito de dez corrtos 
c trezentos mil réis ( !0:3008 ), pnra occofrer ao pagamento 
do premio a, que fizeJ·am jús Silva Moreira & Comp., proprie
tarios dê.. Em preza Valença lndustl'ial, no Estado da Bah1a, pela 
constr·ucção do barco Valença Inr.lnstrial, com a capacidade de 
Uuzentas e seis toneladas wetricas. 

Capitul Federal, li de fevereiro de 1901, 13° da Republíca. 

J.\L FERLU_Z DE CA[IIPQS SALLl__.;S, 

Joa'!uim jJlúrtinh'l, 

DECRETO N. 3.022-DE 13 DE _t<'EVJ~REi:RU bB 1901 

Defme a \'escr-va dos navios da Armado. 

O Pl'J~iücnto llct Repu'b!L~~~ dos E:-5kt.tlos Uuitlos do 1-:li',I,Út, 
at~omlcudo à nBcossid_i.dü do ücfiuil· a l'csor·va do.:: lUVios de~ 
Arm<.tdct, dccrct:t : 

Ar-t. J.o SJ.o considurctdos na l'CSI!.I'Y<1: 

a)_ os n<wios em bom cstctdu, quo uào furem JH'cdsus]j<W<L o 
SCl'VlÇO i 

b) os (_i_Úe uccci3:;;itctrem do obra:-:; qttc se prolonguem além do 
q mv~eo mczos ; 

c) os llllC não cstivol'Clll em cowlições de ser utlllzu,do.s. 
~\.rt. 2. 0 Os mvvios, 11a situctç-àv a), tor~\o a 1Jbrdo ·comman ... 

dante, immmliato, trc::l oillci;:m~. commls.sario, Del, me.3-Lrc, 
dons guat'tllã.e.,; o o numero de mctchlllitJtJ.s, 10gnisb,s e marl
nlwiros necesscwios ]:':ll'Et su:_~ cunscr-vaçiio o a ... ,scio. Esse pes~ 
soal perccbocã intcgl'<:tlmento voncim-.m .os de cmlnrque, con~ 
tando o tempo como de embarcado. 

Art. 3. 0 0.:; navios na. sltmtç.ão b) teri:i:o a Uordo commtm~ 
dcmto, immecliato 1 tro.s officü~es, comn1it3sario,· fiel, mestre, 
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clous gucu·rliáes c os nnehinisf,a>:\, f~),g·ui:-::tas e mn,rinh::c.iros & 

net·os~;:I,L'Í.o:::; <i stm cunsvl'V<l,(;ã.o e asseio • .._PDI'eck:t'/L o;-;so pe;;.:,smd 
os vencimentos de emb:n·c;_tdo o conln,t•c't u tempo de embarque 
pul<t luet;ulo. 

~\Ll'<J.gr;qJ]lO unico. :'fu:) Il<L\"ÍUS C-Ollllfl'~~hrJilr_li•_lus JW_~[;e at·~igu u 
qtt:H'td-gonel'<.Ll só rloYut•;L r·mlnu·eJ.l' o!lidcteNqlle ._i;L Lenham o 
ktnpo do Olllhar\ltlO m;_~eeado em lei p<tt'lL_promus<to. 

"\t'L. 4. 0 Na. sitnaç!Io c) os n;trio.~ smào entregue.:) c1o .\re:;r::· 
nn,L de ~\ütrinll<:t, f1U0 rlcn\I'{L cneitl'l'e~<H'-se. ([O <Lsscio e ccm
serntçi~o- do rtnc ltouvm· a borrlo que tenh\1 vcLlor, lH'OCetlemlo-su 
ao computcutl.~ des~Ll'lll<Lntcnto, de cv:coedo com cLS instl'ueçUc:':l ;_~ 
qtw se rei'Bl'o o dcceoto n. 215, do 2 de nnio de rmn. 

~\:rt. 5.0 Revogn,m-sc as disposições em contra elo. 
Capitctl Fmleral, 13 do foyoeeit·o elo 1001, 13) drt Republlca. 

J\l. FERRA% DE CA:'>fPOS S.U,LES. 

Josd Pinto da Lu.~. 

Abre ao i\linislerio da Indust1·ia, Viação e Obras Publicas o credHo 

especial de 100:000) p;:n·ct occol'l'Ct' {ts dEspe:;;as com a consLL'ncç~o cl<o, 
linha. telegraphicCl, de Cuyabú a Corund.Jô_. 

O Pt•esidontD de~ RepuLlica. llos EsL<:tdu:~ Unidos tln Bt•a;,il, 
usando rL.t ;nr~orizaç:?i.o contida. em o n. V lio tu·t. 2~ ela lui 
n. 7.JG, de :zg do tlozemhro ele lD~){), tleeroLa : 

Art.. 1.° Fha. <1lJ[wto ao 3Hni:~terio d<1 lndustria, Via~·üu o 
Obras Pnl>lieas o credito cspcclaT do .:-!em contos de r(·is 
(lOO:OOO:S), P<"H'il, oec~rrm· üs dm;pc·~il,S c.om <t liulm tctcgT<Whicol, 
de Cuyalxi a Corumbü., l'itzomlo-so <ts noco.~scwla.s opcmçõos do 
Cl'Ctlito . 

. ArG. -.z.•J Hcvug:ctnH;u (1,':\ Lli:->_1Josi.<;Oe.s mn coukario. 

C~1piLcü Fcdcrcd 1 lô Llu fevct·oiro de 1901, no dc1 RepLlbllett. 

J\I. FERRA~ DE C.-1.-:\lPOS SAT,LES. 



MvüiHccl. o arL HO elos -es~aLu~os cb. « 1'hc \Voéil0r:1 Tc!egl';-tph 

Compcmy, limU.cd ))• 

O 1--'l'tJS.hlento cht Repnblica. dos Estt~du~ Uuiüu~ <lo l3J:;I,út, 
a~~endorirlo <.LO que requm'ou ;:1, '1'/w \Vcstcrn 'l'etr~.rfro,ph ConiJf'!Hff, 
lániled, devid<.l..nlBnto l'C})L'OsontctÜ<l, o cwtodzcl,Üct a fnneeion<Ll' 
na. RcpulJlica. 11olo üocroto n. :3.557, de l6 do jrmoü·o elo HJ(M, 
dOCL'CÜ: 

Artigo unico. Flea- as::;im mocllfica.do o art. I lO dos e.s~a.~ 
tntos Jo..reforidr:t companllüt: « Qn<tlquor directo1·, pct.Ssétdo, pro~ 
sont<J e futuro, que tiver sido, for ou vier a SOl' dit'cctor do 
ontr.:t qnalqum• companhi1o, como representctntc desta, prover(~, 
om accrescimo a qnalc1ner romunOl\l..Ç~to que receber em vü·
tudo das disposições precedentes deste. artigo, gü<1rdae ttunbem 
a seu proprio beneficio qu<1lque1' romunorn.ção, c~ qual clle 
tenha adquirido dit·eito.s, ou poss~t vie a ::t.llquiril~os como directm• 
dessa outra. companhia., QUOl' ello tonh;_t ou nlto consol'Y<.Ulo o, 
sua. habilitação pctr<:l.. o cargo do dil'ectol' desta coruprLl1hia.» 

Capitttl Fe~lct·td 1 lG üu ÍfNCl'Oit'O .de HlOl, 1:-:J•J lh l-\,spublit<.t. 

J\I. FErUL\7, DE C.UlL'ü:-:i SALLES. 

E.'pit.ado PcssÔao 

_;-\.ppt·vvn o~ ot'(,:tmenlos c proj,~ctos de o!Jl.'as comrilcuwn[.Jre:o du eú,eêi 

ele San~os c dú ou~t'as provldenci::t:'l. 

O Pt'2sidmltc ela Repnblicn. dos Bsta!los Unidos <lo UJ.'ttzii, 
attendcndo <1o .f1llú l'cqncreu n. Compnnllin"' Dómt:':i de Sttntus, cle
m·otr:t : 

Art. 1.° Ficu.m appt•ovados os Ol'('<'tlll\:mto.;,• c 'l)l'O,iectos qnd 
com este L:.vix<1m, rubeica,dos pelo- diL'o;:tor gor~Lldi1.. Directo1•_üt 
de Obras c -viação du, Sect'ebwict do E~b!lo dc1, lndustt•ia, Vü~ç~ão 
c Obras Pn1Jlicas, pcm:t con3trueç~<lo das olJl'i.LS de estaleirO 
}Jara repa.l'<tção de ·embcn·ccl,çõcs, d<.~ rêrlo tolcgraphic<1 ·cte 
alarme o vigüt 8 do lcvcl,nbmento do nivcf dct rna X(], vim' da. 
Silveira, comprchenclendo obras do a,l'i;e, c<1lçctmento e linll<1s rlo 
trilhos at6 proxlmo ~t r.xt1'cmülcvlc rla ctu•vct de P;1,qnctâ., do C<1es 
de Santos. 

Art. 2. 0 E' igualmente <l,Utol'i;r,ctclcl, n. conYpanllia a. addiciona.t• 
ao l'Cfipcctivo capitcd <1,8 pcu·colbs llo mil c qmtt'cnüt c dous 
contos seiscentos seasenüt o oito mil fJOi~;eontos quarcntn. o 
um rei~ (l.042:G3S)6-U), m;_ü:,· q_narouta c tros cont0.s tromntos 



:zoo ..\CTOS DO I'OD.ER EXEGUTIYÓ 

cincoe-nt._L e 01to mil c trinta. c Clll<1tro re1::J (43:358:')03.1), mais 
oitocentos noventa e seLo con~o~ se~ccentos noventa o quatro 
mil e quiuhentos o seis réis (8D7:í\J4.::;50G), cotrespondontos J,s 1'8-
fcriJa,:::J obms. · 

Capita.I Fedc1'<.1J, 1G de íbverciro de HJOI, 13° dn. Re1mbllca. 

l\I. Fmtn.A:;.; Dt: CA::.Il'OS S~I.I.LES, 

Epitacio Pessôa. 

DlWRE'l'O N. 3.020 ~~ 1>8 lG rm FEVEiWIIW DB HJOl 

ll.pprovs, o regulamento da Esco-hl. Poly-te~hnica do Rio de Janeü•o 

O PI'csidontc d<t Republica. dos .E."ltados. Uuldos do Braúl, 
usando da autol'iZ11ção que lhe confere o ar~. 3° n. V da, lei 
n. 652, de 23 de novembro do 1899, e do accordo com o art. 3° 
n. H da lei n. 7,16, ele :.2-9 de dezemln·o de 1000, resolve appro~ 
-var, para a, Escola. Polytcclmica do Rio ele Janeiro, o regula~ 
monto que <:t este acompanll;_t., assigna.d.o pelo .iVliiüstro da, 
Justiça o Negocias Interiores, 

Capital Federal, 16 de fovm;elro do 1001, 13° d;.t Ropublica, 

11. Fnra'l.AZ DE C.BII'OS SALLES~ 

Epitacio PessfJa. 

Regulamento da fscola Po/~lecnnica 
CAPITULO I 

DOS CURS0/3 

Al't. 1. 0 A Escola PÕ!ytechnica será regida. 1Jelo Corligo dos. 
institutos ofliciaes ele eutiino superior e sccundario e por este 
regul.tmonto. 

Art. 2. 0 O ensino se distribuirá por 25 cadeiras, a saber: 
I. Geometria analytica. Calculo differencial e integral. 
H. Geom'9tria descriptiva e suas applicações. 
IH. Physica molecular. Optica applicada á engenharia. Eler-tl'o8 

technica. ;'o,.J eteorologia. 
IV. Calculo das vadações. Mecanica racional. 
V. Topographia. Legislação de terras e principias geraes de co~ 

Jonização. 
VI. Chimica inorganica desci'iptiva e ana!ytica.. 
VII. Trigonometria es,pherica. Astl'onomia tlleorica e pratima

Geodesia~ 
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VIII. Mecanica applicad;l: cinematica e dynamimt applicadas; 
theoriu. da resisteneüt rlos m'a;L,Jriü,eS. Gra pho-estatica. 

IX. lVIineralogia s-ystem<üica. Geologia e paleontologü~. 
X. Estudo dos materiaes do constt'ucção e determimtção exped 

ri mental da sua, re~istencia. Estabilidade das construcções. Te· 
chnologia das profissões ele meu tares e do construc-tor mec:_anico. 

Xf. Hydraulica: liquidas e gazes. Abastecimento de agua. 
Esgotos. Hydra ulica agricola. 

XIf. Estraclas de ferro c de rodagem. Pontes e viaductos. 
XIII. Economia politica e fimwças. 
XIV. Ar.::hitectura. Uygieno dos edificios. Saneamento dae 

cidades. 
X\r. Navegação interiol'. Portos de mar. Pharóes. 
XVI. Machinas motr·izes e operatdzes, precedido o seu estudo 

do dos motores e industrias mecanicas correspondentes. 
XVH. Direito constitucional. Direito administrativo, conta ... 

biliclade e estatística e suas applicações á Engenharia. 
XVIII. Exploração de minas. 
XIX. Docima.sia. Metal! urgia. 
XX. Chimica org<1nica descriptiva e anaiytica. 
XXI. Plly::;ica in,tustrhll: calor e suas applicações industl'iaes; 

electro_·illAtallurgia. 
XXII. Cllimwa industrial. 
XXIII. BoLanica systomatica, especialmente do Brazil. 
XXlV • .í':·tologia systematicv ... , especialmente do BrazilJ prece"" 

dida do estutlo complemAntar da zo ~Iogia geral. 
XXV. Agricultur<~: phynica e cbimica agrwolas, agricultura 

geral e Especial, machinas agricolas. Z·JOtechnia. Veterinaria. 
Art. 3. 0 Destas carleiras se comporão uito secções, caJa uma 

das quaes terá o seu sufJstituto. 

fa secç.ao 

Geometda analyt'rca. CnJculo·differencial e integral. 
Calculo da.s var·wçôes. ?viecantca. l'élClona.l. 
Mecauica app!ICad,t: cmematicn e dynctmica applicadas; theo-.. 

ria da resistencia dos materiacs, Gl'a.ptlo-estatica. 

Geometrht descritJtiva e suas applicaçõe,g, 
Estudo dos In<Üeriaes de construcçiio e üetei'l11inaçâo ex~ 

perirnental d;t sua resistencia. Estabilidade das construcções~ 
Technclogia das prof.i.:ssões elementares e do construetor ·me .. 
canico. 

Arcl1itectura. I-Iygiene dos edificios: Saneamento das cidades. 

3J secção 

Physica molecular. Opttc·a <tppllcQ,da á Eogenlu-IX'ia. Electro". 
technica. Meteorologi8,, 
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Topogr[lphia. Legí5lavão de terras .e princípio;:; gGraes de co-
tonização. 

Trigonometria csphcrica.. Astronomht thcorica e pratica. 
Gcodesia. 

GllítHiC<-L iHOi'gauica, descriptiv<~ e analyUL:a. 
Ghimica organica desCI'iptiva o auo.lytica. 
Chimic,._ iudustrüd. 

i\1inct'alogia sysLematicJ. Geologia c p<tlcontologia. 
Exploração de minas. 
Pbysica. industrial : calor e suas applicJçôes indu~tl'iaes; 

electro-metallurgia. 
Docimasia. Metallurgia. 

6"- secção 

l-Jydraulica : liquid.os e gazes. Abastecimento ele agua. Es~ 
gotas. I-Iydraulica agrícola. 

EstradHS Ue ferro c de rodagem. Pontes o viaductos. 
Machinas motrizes e operatrizos, precedido o Eeu estu!lo do 

dos motores e industrins mecanicas correspondentes. 

~conomia política e finanças. 
Navegação illterior. Po1'tos de mar. Pharóes. 
Direito coustitucionctl. Direito admini~tmtivo, couto.bilídmle 0 

estath:itiea e suas applicações á Eugenharüt. 

8=1 secçc7o 

Botanica systematica, especialmente do Brazil. 
Zoologia systematicJ, especialmente do Brazil, procodidtt Uo 

estudo coii?-plementar da zoologia geral. 
Agricultura : physica e cbimica agricolas, agdcultnt'a geral 

e especial, machinas agrícolas. Zootechnia.. Veterinaria. 
Art. 4." Ha.ven't mais as seguintes :wlas de desenho e tra~ 

ballws graphicoa : 
I. DeSenhO de ·aguadas e sua ·applicação ás sombras. Traba

lhos graphicos Ue geometria descriptiva applicada. 
li. Desenho topographico. Trabalhos graphicos de topographía. 
III. Desenho e construcçilo de cartas geodesicas. Desenho o 

projectos _de mecanismo3. 
IV. Trabalhos graphicos relativos á technologia do con

structor mecanico, a estradas de ferro- e respectivo material fixo 
e rodante e a pontes e viaductos. 
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V. DGsenho e pl'ojocto~ de ;_u·clütectm•tl,, cuu:stt·uc~:oes l.Jydrau~ 
llcat; e saneamonlo Llas cidades. 

VI. Trab:1lhos graphícos Uc constrncção, de hydrautica e de 
explotação de minets. 

VII. Desenho e projectos de machÜhtS. 
Vllf. Da::;en!JO orgauogt•aphioo. 
Art. 5, 0 A Escola Polytechnica ~e conrpori de um eUL'.:iu fün-

damontal c dos seguintes cursos espociacs: 
I .o Curso de Engenharia civil. 
z.o Curso do Engenllaria de minas. 
:3.° Curso de Engenharh:l.. industrial. 
4.° Curso de Engenha1•ia mecanica. 
5.° Curso de Engenharia agronomica. 
Art. G. o Os estudos do curso funclamental c dos cspecbcs 

serão assim distribuidos : 

CURSO FUNDAMEN'l'Af, 

1° anno 

1 ·· C:adeim - Geometria analytic<t. Calculo dí1ferencial e: 
integral. 

za CadeirLL- Geometria descriptiva e suas applicaçõ.~s. 
3-~ Cadeir<1- Physica molecular. Optíca. applicatla à Engew 

nharia. Electro-tecbnica. Meteorologia. 
Aula - Desenho de aguadas c sw1 applicaçã.o ús sombras o 

Trabalhos graphicos de geometrüt des:criptiva applicallv. 

Ja Cadeira- Calculo das variaçõe3. 1Iecanica racionnl. 
2" Cadeil'a.- Topographta. Legislação de terras e princípios 

goraes de. colonização. . 
3a Cadeirct- Chimica iuorganica descriptiva e anaJytica. 
Aula- Desenho toprgraphico. Trabalhos graphicos dá topo~ 

gmphitt. 

3'-' anno 

l:.>. Cadeira- Trigonometria espherica. Astronomia. Lheorica 
e pratica. Geodesia.. . 

2a:cacleira- Mecanica applicada: cinematica e dynamica 
applicadas; theoria da, resisteucia dos rnateriaes. Grapho-cstatica. 

aa Cadeira - Mineralogia systematica. Geologia e paJeou .. 
tologia. 

Aula- Desenho e construcção de cartas geodesicas. Desenho 
e projectos de mecanismos. 
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CURSO DE ENGENIIA.HIA CIV lL 

1° anno 

1" CMleira- Estudo dos materiaes de construcção e deter'"" 
minação experimental da sua. resistencia. Estabilidade das con
strucções. Tecbnologia das profissões elementares c do constru
ctor mecanico. 

2J, Cadeil'a - Hydraulica: líquidos e gazes. Abastecimento 
de agua. Esgotos. Hydraulica agt'icola. 

3J. Cadeira - Estradas de feri'O e de rodagem. Pontes e via~ 
duetos. 

4<~ Cadeira- Economia politica e finanças. 
Aula- Trabalhos gmpilicos relativos á technologL11 do con~ 

structor mecanico, a estradas de ferro e respectivo material fixo 
e rodante e 11 pontes e .viaductos. 

2o anno 

la Cadeira- Architecturc't. Hygiene dos edificios. Saneamento 
das cidades. 

za Cadeira- Navegação interioe. Portos de mar. Pharóes. 
3a Cadeira- Ma.chinas motrizes e operatrlzes. 
4a Cadeira- Direito constitucional. Direito administrativo, 

contabilidade e estatistica e suas applicações á Engenharia. 
Aula - Desenho e projectos de architectura, construcções 

hydi•aulicas e saneameuto das cidades. 

CUHSO DE ENGENHARIA DE MINAS 

1° anno 

}n Cadeira - Estudo dos mater•iaes de construcç~ão e deter ... 
minação experimental da sua r·esistencia. Estabilidade das con
strucções. Technologia das profissões elementares e do constru
ctor ill8canico. 

2a Cadeira- 1-Iydrauiiôa :· liquides e gazes, Abastecimento 
de ag-ua. Esgotos. Hydruulica agf'icola. 

3a. C:1deira - Exploração de minas. 
4a Cadeira -Economia política e finanças. 
Aula- Trabalhos gr<tphicos de construcção, de hydraulica o 

do exploração ele minas. 

2J anno 

P. Cadeira - Physica industrial: calor e súas applicações ins 
dustriaes ; electro· metallurgia. 

;za Cadeira - D(Jcimasia. Metallurgia. 
3a Cadeira- Machinas motrizes e opera trizes. 
4·1 Carteira - Direito constitucional. Direito administrativo, 

contabilidade e estatistica e suas appliNlçDes á Engenharia. 
Aula - Desenho e projectos de maohinas. 
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CUUSO DE ENGENHARIA. INDUSTRIAL 

1° anno 

P Cadeira- Estudo do.3 materiaGS de com;tru,~ção e determi
nação experimental da sua resistencia. Estabilidade da.s con
strucções. Technologia das profi5sões elementares e do constru
ctor mecanico. 

2a Cadeira - Hydra.ulica : liquidos e gazes, Abist.ecimento 
de agua. Esgotos. 1-Iydrau\ica agrícola. 

3~ CadGira- Chimicu. organica descriptiva e analyticn. 
4a Cadeira- Economia politica e finanças. 
Aula~ Trabalhos graphicos de construcção e de hydraulica. 

P· Cadoira - Physica industrial : caiar .e suas applicações 
industriaes; electro-rnetal!urgia. 

2a. Cadeira - Chimica industrial. 
:-}! Cadeira - Machine~s motrizes e operatríze:J. 
43 Cadeira - Dieeito constitucional. Direito administrativo, 

contabilidade e estatística e suas applicaçõ~s á Engenharia. 
Aula·- Desenho e projectos de machinas. 

CURSO DR ENGENHARIA 1IEOANICA 

1° anno 

O I o e~nno ·de Engenharia civil. 

O 2° anuo de Engeoharia de minas. 

CURSO DE ~NGENIJARTA AGRC,NO~liCA. 

1° anno 

In. CaUeira - Chimica organica descriptiva c analylica. 
2a Cadeira - Botanica systematic11, especialmente do Brazil. 
3a Cadeira - Zoologia systematica, especialmente do 8raúl. 
43 Cadeira - Economia politica e finanças? 
Aula -- Desenho organagra:phico! 
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In Cadeira- Estudo dos matel'iaes de constl'ucção o determina· 
ção experimental d;J, sna. l'Dststonc"i:t. Estabilidade das constru· 
cçõ:3s, Tecbnologia das profissões elementares o do c:onstructor 
mecanico. 

2a Carleim - HydrauHca: liquidas e gazes. Ahnstecimento 
dr. ag·ua .. Esgotos. IIydraulica flgTicola. 

3" Cadei!'a.- Agricultunt: physica o chimicn. ngricohs, agriQ 
cultura geral e especial, machinas ngricolas. Zootechuía. 
Veterinaria. 

4a Cadeira- Direito constilucion;tl. Direito administrativo, 
contabilidade e estatística e suas e~pplicações a Engenllariu. 

Aula -Trabalhos graphicos de construcção e de hydraulica. 
Art. 7,0 As cadeiras ou aulas comruuns a diversos cursos 

especines serão regidas por um mesmo lente ou professOr. 
Art. 8. 0 Na designaçrro dos trabalho.s graphicos pm• executai>, 

os quaes constarão tlos respectivcs programmas, devera o 
professor ter sempre em vista o curso espech1l a. que pm•tencem 
os alumnos ela. aul;t commum. 

Potragrapho unico. Na aula do Jn anuo tlo curso de Engenllaria 
ind11strial e na. doZ·1 anno de E:ngenlun'1aagronomica os alumnos 
serão dispensculos dos trabalhos graphicos de exploração de 
minas.-

CAPITULO !I 

DO PROVHIEN1'0 DOS CARGOS DOCENTES 

Art. 9.n Os pontos para i\ pJ•ov;~ pratica Sl)l\1o no mini mo em 
numero de dez. 

A commhdio formulal'Ú as qne1ltôes relativa~ ao pauto ~or
tco.do, as mesmas pal'<t todos m cr1.ndlcl<ttos de uma me;;:ma 
turma. 

Art. 10. Para a prova pt'atica., conforme o seu ohjecto, a com
missão poderá facultue tt consulta de livros e apontamentos, 
mantendo-se, todavitl, a incommunicabiliàade dos candidatos. 

Art. 11. A prova oscripta do concurso para a V[lga de pt'o
fo.ssor ser<'t graphica e consistir<i- na execaçU.o do e puras sobrt' 
proL lemas de geometria 1lescripti ·me suo.s applicaçÕ':!S. 

Quanto ás outrcts provas, serão observadas nollas as mesmas 
prescripçCíes que IMra as do concurso ao cargo de snb3tituto. 

Art. 12. Na org<ll1i7;-~ção dos pontos para. a prova escripüt 
do concurso ao cu.rg·o de pt'oiCssor e sua rcalizaçJ.o, ser.'io oh
serVQ,11ilS. ns me:-:1nas tlisposü~.('ies que na. prova prntjca. 
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CAPITULO 1!1 

AUXIT,TARES DO ENSI:fü ; CfilNSERVADORE~ j AUXIUAR.Efi DF. 

GA.niNETiilS E IABORATORIOS 

Art. 13. O Cfwgo de preparador serrt provido por propostA. rlo 
lento que estivúl' r~m exorcicio da ca.deirn,. 

Par-agra.pho unico. Para exercer o cargo de preparador, deve o 
candidato proposto ser graduado por alguma faculdade ou escola 
official ou a ella equiparad<t, em cmso que comprehenda a ma.
teria respectiva. 

Art. 14. H:werá pr1~paradOres para as segúintes disciplinas : 
Physica e meteorologia; chimica inorganica ; astronomia 

o geodesia; mineralogia. c geologia; docimasia e metallurgia; 
chimica organica.; physica industl'ia l ; chimica indush'ial ; 
botanica systematimt ; zoologia systematica; agricultuTa, zoote·. 
chnia e veterinaria. 

Art. 15. Aos preparadores incumbe : 
}.o Comparecer diariamente antes da hora das aulas, afim de 

dispor, segundo as determinações do lente e do substituto, tudo 
quanto for necossario pal'[l, as demonstrações, trabalhos e exer
cicios praticas ; 

2. o Demorar-se no g.:1..binete, laborutorio on observatorio o 
t.empo preciso para o cabal desempenho dos serviços a seu cargo, 
mesmo durante as ferias ; 

3. 0 Assistir ás aulas theoricas e praticas, realizando as 
demonstrações experimentaes determinadas pelo lente ou pelo 
substituto; 

4. 0 Dispor quanto lhes for determinado para as investi,~a
ções do lente ou do substituto, e executar os trabalhos praticas 
que lhes forem designados ; 

G/ Exercitar os alnmnos no manejo dos appaeelllos e fnstrn .. 
mentos, guiai-os nos tra.ballws praticas, segundo ns instrucções 
do lente, e tlscalizat• os trabalhos que os alumnos ti. verem de 
executar, por ordem do lente, no respectivo gabinete, labo .. 
ratorio ou observatorio; 

0. 0 Zelar o asseio do gabinete, laboratorio ou observa.torio, 
bem como a conservação dos.instrumentos · e apparelhos, sendo 
obrigados a substituil' os que se inutilizarem por negligencia ou 
erro de officio. 

Art. 16. Os preparadores registarão em livro especial, rtr
bricado pelo director, os pedidos dos objectos de que carecer o 
gabinete, laboratorio ou observatorio, consignando ns datas 
do pedido, da entrada e d<1 descarg<1. Esta só poderá ser dada 
por ordem do director. Em outro livro, igualmente rubricaclo, 
organiza.rão os preparadores uma relação de torlos os objecLoi:i 
pcrtep_cen Les ao gul!Lnete, bboro,torio ou obse.rvatorio ~ 
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Art. 17. I-Ia verá consetvador<}S, de prefcrencht chladãos gra· 
d uados, para, as seguintes disciplinas : 

Desenho e trabalhos g-raphicos do curso fundamental e do de 
Engenharia civil ; topograpllia, desenho e trabalhos graphicos 
dos cursos de Engenharia de minas, industrial, mecanica e 
agronomica; calculo, geometria descripti v a e suas applicações, 
mecanica racional, rnecanica applicada. economia politica e direito 
administrativo; coostrucção, hydraulica, estradas e pontes. 
architectura, navegação interior e portos de mar, machinas e 
exploração de minas. 

Art. 18. O director, por proposta dos lentes e professores respe· 
ctivos, poderá eifectnar na dütribuição de que ti·ata o artigo pre~ 
cedente as alterações que as necessidades do serviço requererem, 
uma. yez que não se exceda a verba fixada no orçamento em 
vigol', 

Art. 19. Os auxiliares de gabinetes e la.boratori.os serão 
nomeados pelo director, sobre proposta do lente, de accordo com 
as exigencias do serviço e com o orçamento annual. Incumbe-lhes 
executur os trabalhos indicados pelos preparCldores ou conserM 
vaclor(~s. manter em bom estado de conservação os appat'elhos, 
instl'umentns e mais objectos, e auxiliaP estes funccionaPios na 
estriptmação da entrada. e consumo, ou sabida do.::: objectos do 
gabinete ou labor a torio. 

Art. 20. ConfOrme a natureza do serviço especial, e o orçaM 
menta votado para as despezars da Escola, os auxiliares e os ser~ 
ventes poderão tr~cbalhar em Jous ou mais gabinetes ou labora~ 
torios, a juizo do director. 

Art. 21. No começo de cad-t anuo, segundo os orçamentos 
apresentad••S pelos: lentes e profe:-sorrs, o directOI' distribuirá a 
verba destinada aos gabinete&, l;lbO!'atorius e observatorio pelas 
diversas cadeiras e aulas. attendendo, clentl'o dos recursos da 
dita verba, ao que for mais urg·ente. 

Art. 22. -.Os pedidos para os gabinetes e Jaboratorios serão 
feitos pelos pi•6paradores ou conservadores e, rubricados pelos 
lentes e professores. 

Art .. 23. Nenhuma despeza se tnrá sem a autorização do di~ 
rector, e sem que seja pedida por escripto, na fórma rlo artigo 
precerlente. 

§ 1. 0 O mesmo se observará quanto ás clespe:;.as com os objectos 
para a secretaria e bibliotheca, devendo o lJBllido ~er rubricado 
pelo secretario ou bibliothecartb. 

§ 2. 0 De todas estas despezas o preparadOI', o cOIJservãdor, o 
secretario ou o bibliotlwcario, conformo a hypothcse, apresentará. 
trimensalmente ao director o respectivo balancete, o"qua1, depois 
lle approvudo, serã rogistado em livro especial, rubricado 
pelo mesmo director. 

Art. 24. O director, sempre que houver por conveniente, po
derá ouvir o parecer do lonte, antes do resolver sobre qutt,lquer 
pagam~nto"~~ · · 
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CAPITULO IV 

DO TE~IPO DOS TRABALHOS E EXERCICIOS ESCOLARES 

Art. 25. O horario das lições e trabalhos de gabinete, Iabo~·a
torio ou observatorio, bem como o dos trabalhos graphicos, serâ. 
marcado de fórma que ess:ts lições e trabalhos tenham o desen
volvimento necessario. 

§ 1. 0 O numero de lições theoricas nas cadeiras não será in
ferior a tres por semana, havendo além disto semanalmente um 
-dia destinado ás arguições e trabalhos de que trata o art. 113 do 
Codigo dos institutos ofticiaes de ensino superior e secundaria. 

§ 2. 0 O numero de lições ou trabalhos g1•aphicos nas aulas 
serã de quatro por semana. 

§ 3.0 Os cursos complementares se effoctuarão, em cada secção, 
.pelo menos tres vezes por semana, pàdendo ser simultaneos ou 
~uccessivos nas varias cadeiras, conforme determinar o horario. 

Art. 26. As lições das cadeiras e aulas durarão uma hora; a 
pratica dos laboratorios, gabinetes e observatorio e a execução 
dos trabalhos graphicos nas aulas durarão o tempo preciso para 
seu necessario desenvolvimento. 

Art. 27. No começo dos trabalhos da cadeira, aula ou exerci
cios praticas, o bedel tomará nota dos alumnos ausentes, afim de 
o consignar na cadernet1. respectiva, e ao terminarem os mesmos 
trabalhos entregara a caderneta ao lente, substituto ou professor 
para verificar e rubricar a parte feita. 

Art. 28. A. presença dos preparadores será verificada pela sua 
assignatura na caderneta da cadeira, compareça ou não o respe
ctivo lente ou substituto, em cada dia de trabalho, quer durante 
os cursos, quer durante os exames e os exercicios praticas, 
neste ultimo caso, quando assim for pelo lente ou substituto 
julgado n9cessario para os trabalhos dos alumnos. 

CAPITULO V 

DA INS'l'RUCÇÃO PRA.TICA E EXA).IES 

Art. 29. Haverá sob a direl3ção do.il lentes, segundo o horal'io 
e os programmas approva<ios pela cori:gregação, instrucção 
pratica dos alumnos em todos 03 l~boratorios e gabinetes, 
assim como pratica de astronomia no observatorio astronomico 
pertencente ã Escola. · 

Art. 30. A pt'atica será feita com o desenvolVimento preciso 
para que todas as medidas, calculos, verificações, analyses, 
ensaios, observações, visitas, trabalho3 graphicos e outras 
quaesquer operações sejam realiza,Jos com regularidade e de 
modo completo. Taes trabalhos, e~pecialmente paPa as cadeiras 

Poder ExecuUvo i901 
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de mineralogia e geologia, construcção, architectura e physica 
industrial, se ef'l'ectuarão fóra do gabinete ou laboratorio, na 
Capital Federal, quando o lente o julgar necessario, de accordo 
com o director, que autorizara a respectiva despeza. / 

Art. 3l. Os exames serão prestados perante uma commissão 
de tre3 lentes ou Substitutos da_ qual deverá, sempre que for 
possivel, fazer· parte o lente que tiver regido a- cadeira 
sobre a qual ver.sar·o exame. Os lentes- e substituto-da secção 
em que estiver incluida essa cadeira são obrigados a aéeeitar a 
nomeação. 

Art. 32. A prova escripta e a pratica e oral ou sómente oral 
se farão sobre pontos designados pela sorte, com antecedencia de 
uma hora para a primeira e· de ct·uas para a segunda. Durante 
este intervallo os alumnos poderão consultar quaesquer livros. 

§ I •0 Os pontos da prova escripta deverão ser formulados de 
modo que a prova ver,ge principalmente sobre exercícios e pro
blemas numericos ou graphicos. 

§ 2. 0 Na prova simplesmente oral cada ponto dever•à conter 
materias concernentes pelo menos a tres partes distinctaa da 
cadeira. 

Art. 33. A prova escripta será feita sob a :fiscalização das 
commlssões examinadoras em tantos dias quantas as cadeiras, 
tendo o examinando para cada uma dellas um prazo nunca 
superior a seis horas. 

Art. 34. Consistirá a prova pratica e oral na execução de 
uma preparação ou experiencia seguida de arguição até- meia 
hora para cada examinador sobre o objecto della e tambem 
sobre outros quaesquer assumptos do ponto sorteado. 

§ 1. 0 Na prova simplesmente_ oral a arguição durara até 
vinte minutos para carta examinador sobre o assumpto esco
lhido por elle e contido no ponto sorteado. 

§ 2. 0 O presidente. do acto tambem poderá arguir, quando lhe 
seja necessario para bem ajuizar das habilitações do examinando. 

§ 3. 0 Nos exames da 2a epoca a arguição durará at~ o dobro. 
Art. 35. Na prova pratica. e oral ou simplesmente oral po

dara a commissão examinadora arguir o examinando nas ge
neralidades da cadeira, as quaes sob o nome de parte vaga 
deverão vir consignadas em annexo ao programma respectivo. 

A arguição_sobre generalidades da cadeira sara obrigatoria nos 
exames da 2° epoca. 

Art. 36. Os exames de trabalhos graphicos serão prestados 
perante uma commissão de tres professores, da qual farã parte, 
sempre que for pos-sivel,.o da aula, tomando·se por base os origi
naes executados pelos alumnos durante o anno, os quaes serão 
apresentados á commissão examinadora pelo respectivo professor 
no acto do exame ; e constarão mais de uma arguição até quinze 
minutos para cada examinador sobre as ma terias ensinadas na 
aula. 

Na 2a epoca .haver<t, antes do exame oral, uma prova gra;~ 
phica, realiz-:tda no minimo de quatro e no maximo de dez 
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sessões de cinco horas cada uma, a juizo da commissão ex
aminadora, sobre ponto sorteado dentre os formulados no acteo 
pela mesma cornrnissã.o. 

Art. 37. A prova graphica a que se refere a 23 parte do ar
tigo precedente, serã. commum para todos os alumnos de cada,. 
aula e comprehenderà duas partes. A primeira constará de um 
esboço delineado na primeira sessão, devendo conter de modo 
claro a indicação de todos o~ elementos da questão proposta,. 
afim de que se possa ajuizar si o examinando conhecia o assum
pto no acto de fazer a prova. A segundaconsistarã. em passar a 
limpo o mesmo esboço e acabal·o a contento da commissão, no
limite de tempo por ella prescripto. 

Art. 38. Os trabalhos executados durante o anuo escolar e o& 
realizados como prova de exame, que merecerem a nota de dis
tincção, serão conservados em quadros e expostos em lagar 
apropriado, na respectiva aula. 

§ 1. o Quando pelo correr do tempo se tornar avultado o nu
mero desses trabalhos graphicos assim expostos, passarão os 
mais antigos a formar collecções em albuns especiaes, que serão 
tambem conservados na respectiva aula. 

§ 2.° Formarão albuns de consulta para a aula os trabalho& 
que, embora não approvados com a nota de distincção, mere
cerem, a juizo do professor, ser assim considerados. 

Art. 39. Os pontos para os exames serão tirados em presença. 
da commissão examinadora, sendo o numero e o objacto do 
ponto da prova oral consignados em uma nota rubricada pela 
secretario ou por quem suas vezes fizer. 

Art. 40. A inscripção para exam13 de uma cadeira ou anno dá 
direito a dos exercícios pPaticos correspondentes e reciproca
mente. 

Art. 41. Terão exercícios praticas :finaes as seguintes ca
deiras : 

Topographia ; astronomia e gcodesia ; hydraullca ; estradas 
e pontes ; navegação interior e portos de mar; machinas ; ex
ploração de minas ; docimasia e metallurgia ; chimica indus
trial; botanica systematica ; agricultura e zootechnia. 

Paragrapho unico. No primeiro anno do curso fundamental 
haverã exercícios praticas de levantamento de plantas pelos pro
cessos mais simples, empregando-se os seguintes instrumentos : 
trena, corrente e cadeia metrica, estadia, podometro, bussola~ 
graphometro, esquadro de agrimensor, prancheta e outros do 
mesmo genero, sendo outrosim estes trabalhos pre::!edidos da de~ 
scripção completa dos instrumentos, do seu manejo e rectifi.,~ação .. 

Art. 42. Para os alumnos não matriculados, a inscríp ção
aos exercícios praticas do curao fundament~l será requerid11 nCt 
período de l a 10 de setembro; e para os dos cursos espe0iaes 
de 16 a 25 de dezembro ; sendo os cinco dias segumtes reserva
dos ao processo dos requerimentos e aos trabalhos da inscripção. 

Paragrapho unico. Para a ínscripção a exerclcio3 · praticas 
serão exigidas do candidato as mesmas ~ondições que p tra a 
inscripção aos exames dos unnos ou cadeiras correspondentes .. 
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Art. 43. Os exercícios praticas durarão dous mezes e serão 
l'ealizados, para o curso fundamental, de 15 de setembro a 15 
de novembro, e para os cursos esp3ciaes durante as ferias, do 1° 
àe janeiro ao ultimo de fevereiro. 

Art. 44. Os exercicios praticas serão dirigidos pelos membros 
do corpo docente, por designação d'J director, a qual deverá 
?ecallir de preferencia no lente e havendo excus.1.. deste, no sub
stituto. 

Art. 45. Os programmas dos exercícios praticas, organizados 
pelos lentes das cadeiras e approvados pela congregação, serão 
-executados pelos directores respectivos, nos lagares que estes 
indicarem. dê accordo com os mesmos programmas e com o dire
etor da Escola. 

Art. 46. Os exercicios praticas fiaaes constarão de trabalhos de 
campo na Capital Federal ou fôra della; de excursões, observações 
e pratictt em estabelecimentos publicas ou particulares; de pro
.jectos, plantas ou planos; de um rel<\tOl'io, em que serão feitas 
descripções circumstanciadas dos trabalhos e de questões praticas, 
numericas ou graphicas propostas pelos directores das turmas 
sobre assumpto relativo aos mesmos trabalhos. 

Art. 47. Cada director de turma terá direito a uma gratificação 
mensal, além das passagens e ele uma ajuda de custo propor· 
cional ao numero de dias de excursão fôra da Capital Federal, 
assim como a uma quantia fixa para transporte dos instru .. 
mentos e do servente. 

Art. 48. Aos alumnos inscriptos para exerci cios pra ticos serão 
dadas todas as despezas de transporte. Será, outrosim, posta á 
disposição do director da turma uma quantia variavel. segundo o 
numero de alumnos e de dias de excursão fóra. da Capital Fe~ 
àeeal, destinada a. auxiliar as clespez;as dos alumnos inscriptos 
-que disso necessitarem. 

Art. 49. Ao director da Escola, afim de percorrel' os trabalhos 
de exercicios praticas, serão dadas todas as vantagens dos di
reatores de turma, quanto à gratificação mensal e ajuda de 
custo. 

Art. 50. Ao preparador que tiver de acompanhar naS excur
sões a turma de alumnos, afim de augmentar as collecções dos 
respectivos gabinetes ou laboratorios, serão dadas as passagens e 
uma ajuda de custo dependente das ch•cumstancias e fixada pelo 
director da Escola, sobre proposta do director da turma. 

Art. 51. Os bedeis orr serventes que acompanharem os 
trabalhos praticas, na Capital ou fóra delta, terão direito a 
uma gratificação, que será abonada pelo lente com approvação 
ao director. 

Art. 52. os exer.cicios praticas do curso fundamental serão 
executados na Capital Federal. 

Art. 53. As excursões que, nos curaos especiae.s, em virtude 
dos programmas apresentados, tiverem de realizar.se fôra da 
Capital Federal, sel·o-hão todas no mez de janeiro, devendo 
fazer·se conjunctarnente, sempre· que for possivel, as das cadeiras 
do mesmo anno. 
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Paragrapbo unico. O prazo das excursões poderá ser restrin
gido, a juizo do director da Escola, conforme o credito con
cedido para a respectiva despeza., 

Art. 54. Sempre que for occasião dos exercícios praticas. 
remetterã o director da Escola ás Directorias de estradas de ferro
e companhias de navegação a lista das passagens de ida e 
vinda, que forem nece~sa.rias para o cabal desempenho dos
:programmas, remettcndo tam bf in ao Thesouro a nota das que
tiverem de Eer pagas, para os ~evidos effeitos. Esta autorizaçãa. 
abrange as linhas telegrnpbicas, terrestres e submarinas, con
forme as conveniencias do serviço escolar. 

Art. 55. Durante o mez de fevereiro e em Sf'Ssões realizadas 
no edificio da Escola_ nos dias designados pelos directores das 
turmas e fixados no programma approvado pela congregação. 
serão resolvidas as questõe:s praticas, numericas ou graphicas,. 
propostas de accordo com o art. 46. 

Paragrapho unico. Todos os resultados dos trabalhos feitos: 
na Escola serão entregues na ultima sessão ao director da turma,_ 
que os remetterá á secretaria, afim de serem reunidos oppor
tunamente aos trabalhos de que trata o art. 46. 

Art. 56. A falta do alumno i;nscripto a todos os trabalhos de· 
campo ou excursões de exercicios praticas impede o respectivo 
exame. 

Art. 57. Os exames de exercicim praticas serão prestados e 
julgados, de conformidade ~com o estatuído para os das cadeiras, 
por uma commissão de tres lentes ou substitutos, da qual fará 
parte· o director da turma, á vista dos trabalhos exhibidos pelo 
alumno e da arguição oral sobre os mesmos trabalhos. 

Paragrapho unico, Não poderá ser admittido a exame quem 
não houver apresentado esses trabalhos. 

Art. 58. Terminados todos os exames de exercicios praticos da 
mesma turma., a commissão examinadora escolherá os trabalhos 
de mais merecimento para serem encadernados e depositados na, 
bibliotheca. 

Os outros trabalhos ficarão depositados no archivo da secre
taria, até que os alumnos terminem o curso e obtenham o respe
ctivo grau, sendo então dados ao consumo ou entregues aos 
alumnos que os exigirem. Tambem serão dados ao consumo ou 
entregues aos seus autores, logo que terminarem os exames da 
2a epoca, os trabalhos dos alumnos que forem reprovados ou não 
:prestarem exame. 

Art. 59. Terminados os exercícios praticas e seu julgamento,. 
cada um dos directores de turma apresentara ao director da 
Escola um relataria circumstanciado dos trabalhos, que, sob sua. 
direcção, houverem sido executados, bem como de quaesque:r 
occurrencias que mereçam ser referidas. ;;o•;-#/ 'I 

Art. 60. Os exames de exercicios praticos do curso fundamen· 
tal serão prestados na P epoca. e os dos cursos especiaes na 
2n, não podendo effectuar-se quaesqner delles sem previa appro~ 
vação no exame da cadeira, salvo os do lo anL.o do curso runm 
damental. · 



214 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

§ I. o A reprovação no exame da cadeira ou o não compare
-cimento a elle importa a obrigação de frequentar novamente os 
~xercicios pra.ticos respectivos. O mesmo se observará, no caso 
de reprovação ou não comparecimento no exame de exercicios 
praticas. 

§ 2. o As commissões examinadoras poderão arguir os alumnos 
sobre qualquer ponto comprebendido nos respectivos programmas 
de exercícios pra ticos. 

§ 3, 0 Para os alumnos de que trata o art. 151 do Codigo dos 
institutos offi.ciaes de ensino superior e secundaria os exames de 
-exercicios praticas, quer do curso fundamental, quer dos cursos 
especiaes. se realizarão na 23 epoca. 

Art. 61. Os projectos, plantas ou planos e as cadernetas re~ 
spectivas, memorias descriptivas, bem como os relatarias de 
<que trata o art. 46, deverão ser entregues na secretaria da 
Escola até o ultimo dia de exercicios praticas e ficarão depois desse 
-dia á disposição dos directores d~s turmas, os quaea: os apresenta~ 
rão ás cOmpetentes colnmissões examinadoras, de conformidade 
.com o art. 57. 

Art. 62. Nenhum alumno poderá fazer mais de uma prova ou 
prestar mais de um exame no mesmo dia. 

Art. 63. Terminados todos os exames da cadeira, aula ou exer~ 
.cicios praticos,a commissão examinadora organizara a classificação 
:final com as respectivas notas e graus e a lavrará em caderneta 
.apropriada, extrahindo a secretaria uma copia para seraffixada. 
na portaria do estabelecimento e outra para ser publicada no 
Diario Otficial. Nessa publicação não figurarão os nomes dos 
a.Iumnos inhabilitados nem os dos que não compareceram ao 
exame ou se retiraram delle. 

Ar~. 64. O sub-secretario lavrará o termo desta classificação 
em livro especial da secretaria, por meio de copia fiel do que re
gistarem as cadernetas, e o secretario assignará o termo, con
ti.rmando a sua exactidão. 

CAPITULO VI 

DOS GRAUS E: DIPLOMAS 

Art. 65. Os alumnos que terminarem o curso fundamental 
receberão o grau de engenheiro geographo. 

Aos que terminarem qualquer dos cursos especiaes serlt 
.conferido o grau de engenheiro civil, engenheiro de minas, 
.engenheiro industrial, engenheiro mecanico e engenheiro-agro
nome, conforme a especialidade do curso cujos estudos tiverem 
-concluído. 

Art. 66. Os engenheiros que tiverem obtido approvações 
plenas ou com dlstincção em todas as cadeiras, aulas e exer
.cicios praticas de um curso especial terão direito ao grau de 
!bacharel e-m sciencias pbysicas e matbematicas, tratando-se- dos 
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quatro primeiros cursos, ou em sciencias pl1ysicas e naturaes, 
tratando-se do ultimo. 

Art. 67. Os diplomas de doutor, bachai"el e engenheiro, im
pressos em pergaminho e com o _mesmo t'orlr!ato, serão assign~
dos pelo director, pelo secretariO e pelo d1plomado, e trarao 
vendente 'de :fita azul com orla cór de ouro, o sello grande da 
Escola. 

CAPITULO VII 

DA DEFESA DE THESES 

Art. GS. O bacharel em sciencias physicas e mathematicas ou 
-em sciencias physicas e naturaes que quizer obter o grau de dou
tor, requererá ao director que o mande inscrever para a defe.sa 
de theses. 

Para este :fim instruirá o seu requerimento : 
Jn, com a carta de bachal'el, ou com a publica-fórma desta, 

justificando a impossibilidade da apresentação do original; 
zo, com folha corrida obtida no lagar do seu domicilio. 
Art. 69. A defesa de theses só poderá effectuar-se dentro dos 

primeiros quinze dias posteriores á abertura dos trabalhos. 
Art. 7D. No principio do anno lectivo, os lentes em exercício 

enviarão ao dírector uma lista contendo dez questões sobre as 
materias de suas cadeiras. 

§ 1,0 Estas questões, depois de approvadas pela congregação e 
lançadas na acta da ~essão em que forem adaptadas, serão pelo 
secretario numeradas e escriptas em livro especial, que será em 
qualquer tempo franqueado aos ·candidatos ao doutoramento. 

§ 2.0 Dentre as ditas questões escolherá o doutorando aquellas 
sobre que pretenda e~crever as proposições. 

Art. 71. O requerimento para a inscripção será entregue -ao 
secretario, o qual passará recibo delle ao portado1•, declarando o 
nome do pretendente, os documentos apresentados e o dia em 
que foram entregues. 

Art. 72. Feita a inscripção, o director convocará a congrega
ção, afim de designar dia para a apresentação das theses e no
mear a commissão, composta de tres lentes, que as tem de ex
aminar e approvar. 

Art. 73. As tbeses consistirão em tres proposições, -pelo me
nos, sobre cada uma das sciencias do grau. 

Art. 74. A commissão a que se refere o art. 72 deverá, n-o 
prazo de tres ·dias, contados do recebimento das theses, apre· 
sentar o seu parecer por escripto ao director, afim de qne este -o 
faça constar ao doutorando. 

Art. 75. Si o doutorando não se conformar com o parecer da 
commissão, poderá recorrer por meio de requerimento ao dire
ctor. Este immediatamente convidará os dous lentes mais an
tigos dos cursos correspondentes ao grau dentre os que não 
tiverem feito parte da commissão, e com elles tomará conheci
mento do recurso, resolvendo a questão definitivamente. 
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Art. 76. Approvadas as theses~ :::erão im:pre~sfls a expensas do, 
doutorando, o qual entregará ao secretario 120 exemplares, no 
prazo de vinte dia8. O frontispício das tbeses deve conter sim~ 
plesmente o seu objccto e fim e o nome do autor. 

Art. 77. Recebidas as tbeses pelo secretario e communicado 
por elle immediatamente o seu recebimento ao director, será 
convocada a congregação rara proceder em sessão publica â, 
eleição dos lentes que devem compor a commisEão examinadora. 
Esta commistão constará do director e de seis lentes. 

Paragrapho uni co. Si o director não pertencer ao corpo do· 
cente, será eleito mais um lente. 

Art. 78. Além das theses, o doutorando apreSEntará, no dia 
da defesa, uma dissertação sobre assumpto importante, à sua 
escolha., de qualquer das sciencias do grau. 

A dissertação será lida pelo doutorando, na. primeira hora,_ 
e entregue Jogo ao presidente do acto. Sobre ella arguil·o-ha;
si quizer, o lente mais antigo. 

Será tambem impressa á custa do doutorando, .si for approvado, 
e distribuída pelos lentes antes do dia da coJlação do grau. 

Art. 79. o director marcara o dia ou dias e a li ora da defesa 
de theses, cujo acto presidirá. 

Art. 80. Cada examinador arguirá ,durante meia hora no 
minimo, ou uma no maximo, começando pelo mais moderno. 

Art. 81. Si as theses, depois de impressas, não combinarem 
em doutrina. com o orlginal approvado, o director não consentirá 
que sejam dtfenclidas e mandará intimar o seu autor parare· 
formal·as e reimprimil-a3 a sua custa. 

Art. 82. Si as alterações indicarem má fé, o director levará 
o facto ao conhecimento da congregação, a q uai; além do que 
fica disposto, poderct resolver que o doutorando seja reprehen
dido pelo mesmo director perante ella, ou adiar a defesa das 
theses p?ra a epoca seguinte, conforme a natureza e gravidade 
das ai terações. 

Art. 83. Si forem doqs ou mais os doutorandos, logo que se 
concluir a eleição dos lentes para arguirem o primeiro, proce· 
der·se·ha â eleição da commis.são examinadora do segundo, pelo 
modo determinado nos artigos antecedente-s, e assim por deante .. 

Art. 84. Concluídos os trabalhos determinados nos artigoe 
anteriores, o director mandará affix~r no Iogar do costume e 
publicar pela imprensa um edital em que se declare o dia da 
defesa das theses de cada candidato e mandara distribuil·as por 
todos os membros da commissâo. 

Paragrapho unico. A defesa elas tbeses se realizará no oitavo 
dia depois da elejçâo dos examinadores, ou no immediato, si 
aquelle for feriado. 

Art. 85. No dia e hora determinados Jal'a a defes-a das the_ses 
cs lentes que estlverem em eil'ectlvo exerci cio, precedidos do di· 
rector, se dirigirão á ~aJa dcs ac1os soiernnes, cun as insígnias 
do seu grau, e, subindo ao doutoJ ai, o dircctor tomará o pri· 
melro asf..fnto, ~eguir.~e. os lEr.tEs, ~ubEtHutcs e_ professores, 
na ordem da antiguidaáe. 



ACTOS DO PODER .EXECUTIVO 2l7c-

Art. 86. Logo que os lentes tiverem tomado assento, o can
didato será introduzido na sala pelo porteiro. Recebido à porte.
pelo secretario, este o acompanhara ao Jogar que lhe é reser
vado, a"'o lado direito da mesma sala, perto do doutoral, onde 
estarã uma mesa convenientemente ornada, e irá depois sen
tar-se ao lado o-pposto, junto de outra mesa, sobre a qual baverà 
uma ampulheta de meia hora para regular o tempo da arguição-
de cada examinador. 

Art. 87. Terminada a defesa das theses, sahirão da sala o 
doutorando e os assistentes, e, fechadas as portas, os examina
dores e o __ presideü.te do acto procederão ao julgamento, por lista 
assignada, cujo resultado o secretario lançará no respectivo. 
livro, por termo que será subscripto pelos examinadores e pelo 
presidente. Na declaração do resultado final, o secretario usará.-_ 
sempre de uma destas formulas: Approvado com distincção -
Approvadv plenamente- Approvado simplesmente- Reprol.)ado -
conforme o numero e a qualidade dos votos. 

Art. 88. No dia seguinte ao da defesa das theses do primeiro-
doutorando, ou no immediato, si aquelle for feriado, serâ arguido
o segundo e depois julgado, e assim por deante, até o ultimo, ob-·
servando·se a respeito de cada um as formalidades acima decla~ 
radas. 

Art. 89. O doutorando que for approvado deverá, antes de. 
receber o grau, entregar na S'~cretaria da Escola~SO exemplares. .. 
impressos de suas theses e dissertação. 

Art. 90. O director rcmetterá ao Governo, pelo menos, quatro. 
exemplares das ditas theses. 

Art. 91. A approvação simples não impedirá a collação de'" 
grau. Fica; tOdavia, salvo ao doutorando o direito de defeoder 
novas theses, prevalecendo neste caso a nota do segundo jul~ 
gamento. 

Art. 92. O que for reprovado, sómente poderà ser admittido 
a novo acto dous annos depois. 

Art. 93. Aos approvados em defesa de tlleses será conferidO--
o grau de doutor. 

CAPITULO VIII 

DA COLLA.ÇÃO DOS GRAUS 

Art. 94. Na coliação do grau de bacharel se observará o. 
disposto no Tit. I, Cap. XU do Codigo dos institutos officiaes de 
ensino superior e secundaria. 

Art. 95. Na collação do grau de doutor serão observadas as.-, 
formalidades prescriptas nos artigos seguintes. 

Art. 96. O doutorando escolherá um lente para lhe servir d~ 
paranympho, o qual o acompanhará em todos os actos desde a sua 
chegada. 

Art. 97. Ao chegar â. porta principal, será o doutorandp rece
bido pelo porteiro e bedeis, que o acompanharão até uma sala.
onde esperará a hora marcada para a collação do g_rau. 
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Art. ·gs. A' hora designada dirigir~se~hão para a .sala .dos graus 
o director e todos os lentes, precedidos do secretario, porteiro e 
bedeis. O doutorando os virá encontrar á porta e ahi reunidos 
entrarão na sa.la dos graus. Nestff, sala haverá, nô Jogar 
mais conveniente, uma mesa e cadeira de espaldar para o 
director; ao 'lado esquerdo duas cadeiras, uma para o dou
torando e a -outra para o paranympho, que lhe dará sempre a 
direita. 

Art. 99. Serão convidados para o acto da collação do grau 
os lentes -e professores jubilados da. Escola. os funccionarios de 
lguaes categorias das Escolas superiores e Faculdades da Capital 
e do· Gymnasio Nacional, os membros do Governo, os chefes das 
repartições de instrucção e as 'Pessoas distinctaspela sua posição 
social e titules scientiticos. 

Art. 100. Tendo todos tomado· assento nos logares que lhes 
forem designados, fará o secretario a leitura do ternio de approa 
v~ção ; em seguida o doutorando recitará- um discurso analogo 
á solemnidade e terminará pedindo o grau que lhe deve ser 
conferido. Este discurso será previamente apresentado ao d-i
rector, que eliminará o que nelle houver inconveniente. 

Art. 101. Findo o discurso, o paraoympho do doutorando -o 
apresentará ao director. Este, depois de ouvir a promessa 
constante da formula annexa sob o n. l,1he ornará o dedo com o 
annel e conferirá o grau, pondo·lhe a borla sobre-a cabeça e 
revestindo-o do capello. A formula da collação do grau de doutor 
será a annexa sob o n. 3. 

Art. 102. Em seguida o doutorando cumprimentará o director 
e todos os lentes, e irá sentar-se logo abaixo do lente mais 
moderno. O paranympho dirigir-lhe-ha então um discurso. con
gratulando-se pelo resultado feliz dos seus esforços, e mostrana 
do-lhe a importancia do grau que acaba de receber e o uso que 
delle deve fazer na sociedade. _ 

Art. 103. Concluído este discurso, o director declarará finda a 
ceremonia. 

Art. 104. De todo este acto se lavrará um termo, que será as
sign!ldo pelo director, pelo paranympho, pelo doutorando e pelo 
secretario. 

Art. 105. Si concorrer mais de um doutorando no mesmo dia, 
serão recebidos pela mesma maneira que o primeiro, na sala 
de espera, á proporção que forem chegando, e dahi irão jun
tos para a sala dos graus. 

Art. 106. Neste caso o discurso de que trata o art. 100 ser~ 
recitado pelo doutorando que para este fim ·houver sido escolhido 
pelos outros. 

O mais antigo fará a promessa por extenso, dizendo os outros 
simplesmente- Assim o prometto -e o grau de doutor será 
con1erido successivamente a cada um delles pela ordem de pre
cedencia na defesa das theses. 

Art. 107. Dada a hypothesedo art. 105, proferirá o discurso 
de qne trata o art. IU2 o paranympho qne for escolhido pelos 
doutorandos. 
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CAPITULO IX 

DA. INSIGNIAS INHERENTES AOS GRAUS 

Art. 108. As insignias para os graus conferidos pela 
Escola Polytechnica constarão do a.nnel distinctivo, da borla e do 
capello. O doutor terá o direito de usar o annel, a borl::t e o 
capello ; o bacharel, o annel e a borla; o engenheiro apenas o 
annel. 

Art. 109. O annel será de saphira, ladeada de dous brilhantes 
para os bachareis e engenheiros e rodeada delles para os dou· 
tores ; o engaste será de ouro, com os emblemas seguintes, con· 
forme o grau, nos pontos em que o aro se liga â. cra
vação, ou ao longo do aro : 

O de doutor em sciencias physicas e mathema.ticas, nma pe .. 
quena esphera armillar com um compasso e esquadro; 

O de õacharel nas mesmas sciencias, uma pequena estrella. 
com um compasso e esquadro ; 

O de doutor em sciencias physicas e naturaes, uma esphera 
armillar, rodeada de um ramo de café e um arado ; 

o de bacharel nas mesmas sciencias, uma. estrella rodeada 
de um ramo de café e um arado; 

O de engenheiro civil, um trilho Vignole; 
O de engenheiro de minas, um cabo metallico; 
O de engenheiro industrial, um fio metatlico; 
O de engenheiro mecanico, uma cadeia de elos ; 
O d_e engenheiro agronomo, um ramo vegetal; 
O de engenheiro geographo, ums. trena metallica .. 
Paragrapho unico. Os emblemas de bacharel e doutor serão 

em baixo relevo, de cada lado da saphira. e burilados: os de 
engenheiro serão no aro. Os aros nos anneis de doutor ou ba
chal'el serão os do curso de Engenharia, pelo qual é concedido o 
grau. 

Art. 110. A borla e o capello serão de velludo azul orlado de 
ouro, tendo a borla os p_enrl.entes de ouro, e o Capello duas ordens 
de alamares tambem de ouro. 

Art. !li. A insignia dos lentes será a beca. 

CAPITULO X 

CONCESSÃO DO TITULO DE AGRIMENSOR 

Art. 112. O titulo de agrimensor serâ. concedido aos indivi~ 
duas que se mostrarem habilitados em portuguez, francez, 
geographia, especialmente do Brazil, arithmeticn., algebra, 
geometria plana e no espaço, trigonometria rectilinea, physica 
e chimica, bistoria natural, ·desenho geometrico, ,deRenho 
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topographico, to:pographia, cornprehendendo planimetria, nive· 
lamento e agrimensura, pratica de trabalhos de campo e re
dacção das respectivas memorias, elemento.3 de astronomia 
e legislação de terras. 

Art. 113. Os candidatos mostrarão achar-se habilitados em 
portuguez, francez, geographia especialmente do Brazil,_ 
arithmetica, physica e chirnica e historia natural, -mediante cer
tidões de approvação validas para a matricula na Escola Polyte· 
chnica. 

Os exames das demais materias serão prestados na mesma 
Escola. 

Art. 114. A inscripção para estes ultimas exames será reque
rida ao director em fevereiro, no prazo que for annunciado no· 
lJim·io Official. 

Os requerimentos serão instruidos não só com as certidões a 
que se refere a 1'1 parte do artigo antecedente, mas tambem com 
atte~tado que prove a identidade do candiUato, e que serã as
signado por algum dos lentes da -Escola, ou por duas pessoas 
conceituadas que residam na Capital Federal. 

Art. ll5. Os referidos exames serão feitos, por occasião dos 
da za epoca, segundo o programma que fôr approvado trien
nalmente pela congregação, e que se publicará no Diario Official, 
no principio do anno. 

Art. 116. Os exames de algebra, geometria e trigonometria 
rectilinea e o de desenho geometrico se realizarão conjuncta ... 
mente com os dos candidatos a admist.ão na Escola; o de desenho 
topographico com o da respectiva aula do curso fundamental; o 
de topographia com o de pratica de trabalhos de campo, e para 
os demais se procederá separadamente. 

Art. ll7. Os exames serão prestados perante commissões com~ 
postas de tres lentes, substitutos ou professores designados pela 
congregação e presididas por lentes, e- de accordo com o estabe
lecido para os exames da Escola. 

Art. 118. O exame oral de topographia e de pratica de tra
balhos de campo, a que os candidatos se submetterão depois que 
houyerem apresentado asmemorias de que trata o art. 120, será 
precedido das seguintes provas praticas : 

I. a Levantamento de uma planta com a bussola, e com o tran
sito ou theodolito, e determinação e divisão da ârea de um ter
reno; 

2.a Determinação da declinação da agulha; 
3. a Nivelamento com os niveis de bolha de ar e de luneta; 
4. a Exercicios de tacbymetria. 
Art. J 19. Para a execução das provas praticas, de que trata o 

artigo antecedente, a commir::-são dividirá os candidatos nas 
turmas que forem necessarias. 

Art. 120. Findos. os trabalhos praticas de uma turma, cada 
candidato deverá elaborar, em escala di:fferente. os desenhos 
em que serão indicada~ as construcções, e representados, com as 
tintas convencionaes, os pormenores ela planta; bem assim re
digir a~ respectivas memorias. 
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§ 1. o Em uma sala do edificio da Escola se1'ão feitos os dee 
senhas e redigidas as memorias em p-apel rubricado pelo presi· 
dente do acto. 

§ 2. 0 Estes trab:1lhos serão ex;ecutados em uma ou mais 
sessões Qo cinco horas cada uma, a juizo da commissão exami
nadora. 

Art. 121. Si algum candidato, depois de examinado e approvado, 
faltar ao respeito aos membros da commissão examinarlora e 
aos mais funccional'ios encarregados da direcção e trabalhos dos 
exames, verificado e apreciado o facto pelo director, será por 
ordem deste demorada, pelo tempo que julgar conveniente até 
seis mezes, a entrega do diploma; e si jâ tiver sido feita a. 
entrega o director declarará a nullidade do mesmo diploma até 
â expiração do prazo que for fixado. 

Desta decisão, que o director communicará ao Governo, haverá 
recurso para o mesmo Governo. 

O recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados 
da data da imposição da peoa. 

Art. 122t- Do resultado dos exames, que será publicado no 
Diario Official, se lavrará termo, assignado peJo secretario, em 
livro especial rubricado pelo director. 

Art. 123. Aos candidatos que se habilitarem perante a Escola 
será conferido um diploma conforme o modelo annexo. 

Este diploma, impresso em papel, será de formato menor que 
.OR de que trata o art. 67 e levará apenas o carimbo da Escola. 

CAPITULO XI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 124. Compete á congregação, além do disposto no Codigo 
dos institutos otliciaes de ensino superior e secundaria, orga
nizar instrucções especiaes pal'a o ensino docente theorico e pra ... 
tico e pa1'a o das aulas de trabalhos graphicos. 

Art. 125. Além do secretai'io, sub-secretario, bibliothecario, 
sub-bibliothecarJo a porteiro, haverà, para o sel'viço adminis
trativo, tres amanuenses, oito bedeis e os ·serventes que forem 
necessarios. 

Art. 126. Os certificados de approvação nos exames serão paSe 
.sados pelo secretario, ou seu substituto, em papel impresso e 
sem dependencia de despacho. Os demais certiticados serão pas
sados nos requerimentos dos interessados, depois de despacho do 
director. 

Art. 127. Os serventes estão subordinados ao porteiro, salvo 
durante o serviço dos laboratorios ou gabinetes, caso em que o 
estarão aos preparadores ou aos conservadores. 

Art. 128. Revogam-se as disposições em contrario. 
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DISPOSIÇÕES TRA.NSITORIA S 

Art. 1.0 Emquanto não tiver execução o exame de madu-reza, 
os preparatorios para a matricula serão: portuguez. francez, in
glez ou allemão, geographia. especialmente do Brazil, historia. 
especialmente do Brazil, arithmetica, algebra, geometria, tri
gonometria rectilinea, algebra superior, physica e chimica, his
toria natural e desenho geometrico. 

Paragrapho unico. Os exames de algebra, geometria, trigono
metria rectilinea, algebra superior e desenho geometrico, de verão 
ser feitos em qualquer das Escolas Militares, na Escola Naval, na 
de ).Hnas, ou na propria Escola Poiytechnica juntamente com 
os exttmes da 2a epoca e segündo programmas approvados pela 
congregação no começo de cada anno e publicados no Diario Otfi
cial e de accordo com as prescripções dos exames dos cursos da. 
Escola, ou finalmente em qualquer estabelecimento dé instrucção 
equiparado aos precedentes. · 

Art. 2. 0 Os candidatos ao titulo de agrimensor, approvados 
nos dous annos do curso geral pelo regulamento de 25 de 
abril de 1874, e nos respectivos exercicios praticas, ou em 
todas as ma terias dos dons primeiros annos do curso tunda
mental da Escola de Minas, segundo o regulamento de 27 de 
junho de 1885, bem assim os que tiverem approvaçõss equiva~ 
lentes áquellas, em conformidade das disposições em vigor, 
prestarão unicamente os seguintes exames : os primeiros, ele
mentos de astronomia, topographia, pratica de trabalhos de 
campo e legislação de terras; os segundos, de topographia, 
pratica de trabalhos de campo e legislação de terras ; e os 
ultimos, os que lhes faltarem para satistazm' o exigido no 
art. 112. 

Art. 3. 0 Aos alumnos de 1900 é' garantido o direito de pre
starem exames, em março do anuo corrente, de accordo com a 
legislação anterior; e dos candida.tos á matricula na mesma 
época sómente serão exigidos os exames constantes dessa legis
lação. 

Art. 4. 0 Dentre os lentes de chimica geral, chimica inorga~ 
nica, processos gerues de analyse chimica- chimica org~:tnica 
-e chimica analytica, a congregaçiio indicará os que devem 
reger as cadeiras de chimica inorganica descrlptiva e aualytica 
e de chimica ore-aoica descriptiva e analytica. 

O lente que ficar em disponibilidade continuara no goso dos 
seus direitos actua.es, cabendo-lhe preferencia para o preenchi
mento de qualquer cadeira. que vagar. Si a cadeira vaga, pot"ém, 
for uma das duas primeiras da 4a secção, a acceitação por parte 
do dito lente será obriga.toria. 

Art. 5. o A congregação indicará dos lente5 das cadeiras: da 
actual}a secção de Engenharia civil o que deve reger a cadeira 
de construcção e qual o que deve ser provido na de archite· 
ctura, hygiene dos edificios e saneamento das cidades. 
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Art. 6. 0 Os substitutos serão assim distribuidos: para a Ia 
secção, o da P do curso geral ; para a 23 , o da 1 a de Engenharia 
civil; para a 3a, o da. 23 do curso geral; para a 4a, o do curao 
de Engenharia industrial; para a 5a., o da 3a. do curso 
geral ; para a 6\ o da 2a do curso de Engenharia civil ; para a 7n, 
o da ga deste mesmo curso; para asa, o do curso de Engenharia 
agronomica. 

Art. 7. 0 Os professores serão distribuidos pelas aulas se
guintes: os das aulas do curso geral para as dos respectivos 
anuaS do curso fundamental; o das aulas do 1u e 2° annos de 
Engenharia civil para a aula de trabalhos graphicos relativos 
á technologia do constructor mecanico, a estradas de ferro e 
respectivo material fixo e rodante e a pontes e viaductos; o 
da aula do 3° anno de Engenharia civil para a de desenho e 
projectos de architectura, construcções hydraulicas e sanea
mento das cidades; o das aulas- do 2u e 3° annos de Eogenharia 
industrial para a aula de trabalhos graphicos de construcção, 
de bydraulica e de exploração de minas; o das aulas do 2° e 3° 
anuosde Engenharia mecanica para a aula de desenho e pro .. 
jectos de machinas; o das aulas do 2~ e 3° annos de Engenharia 
agronomica para a de desenho organographico. 

Art. 8. 0 Os actuo.es alumnos do curso geral do regulamento 
de 23 de janeiro de 18fl6 continuarão os seus cursos de accordo 
com a organização do presente regulamento,_ dispensados de 
geometria descriptiva applicada. Para os que, tendo con~ 
cluido o curso geral, se matricularem no primeiro anuo dos 
cursos espeoiaes, fará o substituto na cadeira de construcção um 
curso complementar de theoria da resistencia dos materiaes e 
de grapho-estatica. Quanto aos alumnos que· até março do 
corrente anno forem approvados em todos os exames do to anuo 
dos cursos especi::ws daquelle regulamento, deverão matri
cular-se no 2° anuo dos cursos especiaes do novo regulamento 
e mais nas cadeiras dos novos primeiros anuas que lhes faltarem 
e cujos exames de-verão previam.-mte prestar, dispensados, 
porém, dos respectivos exercícios praticas. 

Art. f!.o Os alumnos que estudam actualmente pelo regula~ 
menta de 1874 continuam no goso desse favor. 

Art. 10. A attribuição de que trata o§ 2o, art. 23, caberá ao 
agente·thesoureiro emquanto existir esse funccionario. 

Capital Federal, 16 de fevereiro de 1901.-Epitacio Pessôa. 
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JY.CODELOS 

DIPLOMA'DE BACHAREL 

Republica. dos Estados Unidos do--13razil 

ESCOLA POLYTEOHNICA. I;Q RIO DE JANEIRO 

Em nome do Governo da Repub!ica, 

Eu (nome e títulos), Director da Escola. Polytechnica_ do Rio 
de Janeiro. 

Faço 'saber aos que o presente virem, que o Sr. F ....... .. 
nascido' em... de ..• de •.••• no •.••.•..•. tendo concluida 
o curso de Engenharia ••.• ,.,, obteve nesta data o grau de 
bacharel em sciencias •.•• , •••• 

E, para que gose dos direitos e prerogativas que o mesmo 
grau lhe confere, mandei passar o presente diploma de bacharel 

-·em sciencias ...•.... que vae por mim assignado, pelo secre ... 
tario da Escola e pelo proprio bacharel. 

·-- Escolâ Polytechnica do Rio de Janeiro em ••• , de •••••• ~. 
de 19 .• .,. 

O Director, 

.............. ' ... 
( Assignatura do bocharel ) O Secretario, 

' -. . 

·~.!·•·························· 
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DIPLOMA DE DOUTOR 

ESCOLA POLYTECHNICA DJ RIO DE JANEJIRO 

Rapu'blica dos Estados Unidos do Brazil 

Em nome do Governo da Republica, 

Eu (nome e titulas), Director da Escola. Polytechnica do Rio 
de Janeiro,. 

Faço salJer aos que o pre.:;ente virem que o Sr. F ...... e 

nascido em .... de .... 00.00. de ...... no ........ bacharel 
formado em sciencias ....... por esta Escola, obteve nesta data. 
o grau de doutor nas mesmas sdencias. 

E, pal'a que gose dos dirAitos e prerogativas que o mesmo grau 
lhe coufel'e, ma,ndei passar o presente diploma de doutoP em 
sciencias ....•...• que vaJ por mim as.:;ignado, pelo secretario 
-da Escola e pelo proprio doutor. 

, Escola Polytechnica do Rio de Janeiro em •.•• de., •• ,., .• 
de 19 .•• 

O Director, 

o ••• o ••••••••• o ••• 

( Assignatura do doutorando) 

~ •• •.•. o. o o. o. o. o ••••• ·-· •••••• 

l>oder Executivo 1901 

O Secretario, 

o o •• o •• o ••••• o 

,_ 
•. o 
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DIPLOMA DE ENGENHEIRO 

R e publica. dos Estados Unidos do Brazii 

ESCOLA. POLYTEOHNICA. DO RIO DE JANEIRO 

Em nome do Governo da Republica, 

Eu (nonw e titv,los ), Director da Escola Polytecb.n ica. do Ria 
de Janeiro. 

Faço saber aos que o presente virem que o Sr. F ...... .. 
nascido em .... de ..•.•.. de ..••. no ..•..• foi julgado habili
tado para exercer a profissão de engenheiro.,... . . cujo cursQJ 
terminou no anuo lectivo de .•. 

E, para que gose dos direitos e prerogativas inherentes a essa. 
profissão, mandei passar o :presente diploma de engenheiro ...... 
que vae por mim assignado, pelo ~ecretario da EEcola e pelo 
proprio diplomado. 

Escola Polytechnica do Rio de Janeiro em •••• de.u.-••1' 
de •••• 

O Directoi', 

( Assignatura do engenheiro ) O Secretario.., 

••••••••••••••• ooooooooooooo• •• • o o •• o •••• o.,.., 
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DIPLOMA DE AGRIMENSOR 

Rel)U/Jlica dos Estados Unidos do Brazil 

ESCOLA POLYTECHNICA DO RIO DE JANEIRO 

Eu (nome e titulos ), Dh'ector da Escola Polytechnica do-, 
Rio de Janeiro. 

Faço saber aos que o presente virem que o Sr. F •.•••.• , 
nascido a .•• de •..•.. de ...•. no ...... tendo sido approvadt> 
em exames prestaclos nesta Escola, na conformidade da le· 
gislação em vigor, se acha habilitado desde. , . . . . . de ..•.• 
de ..•.. para exercei' a profissão de agrimensor de terras pu-
blicas. Em firmeza do que mandei passar este diploma com e> 
qual gosarà dos direitos inherentes ao mesmo diploma. 

Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, em .•• de .•.•. de .• u· 

O Director, 

••••••••••••••••• o 

( Assignatura do agrimensor) O Secretarío:r 

............................... • ••••••••• o •• o o •• 

(Adiante do nome, em cada diploma, se mencionará a filiação? 
si for declarada.) 

Capital Federal, 16 de fevereiro de 1901. - Epitacio PessOa,. 
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FORJY.l:UL.AS 

N. 1 

-::?ara • ~remessa dos candidotos -00 grau de bacharel ou doutor 

Prometto concorrer, quanto em mim couber, para o adianta-
· .. :=nen:to das sciencias .•.......... , cujo grau acaba de ser-me con
: . .-fet"ido, e contribuir para o constante engrandecimento do 
<:.3r&zi14 

N. 2 

:?ara • promessa dos e•ndidatos ;,o grau /,e engenheiro 

Prometto que no exercício da profissão de engenheiro •.• o •• .,. 

J:<Doperarei sempre para o dcsen,volvimento das sclencias •.. , G. 
3 suas applicações, e para a prosperidade do Brazil. 

N. 3 

~a1avras que cteve proferir o direotor M oonfer!r o grau 

·~onfiro ao Sr ...... o. o grau de .•.. o. o •••• o •• , ••• o •• o o. 

:::apita! Federal, l6 de fevereiro de !90!. - Epitacio Púsôa, 
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DECRETO N. 3.!:127- DE 16 DE FEVEREIRO DE I90l 

Créa uma ln•igada de infantaria ele Guardas Kacionaes na conw:r-:í"f"' 
cL:: Floriano Peixoto, no Estado do Amazonas. 

O Presidente dn, Rcpublicn, dos Estados Unidos do B:eazi:l,. .. 
para execuçã.o do decreto n. 421, de 14 de dezembro de l8Di\ ... -
decrcta: 

Artigo unico. Fica crcada na Guarda Nacional dtt comar-~.c. 
de Floriano Peixoto, no Estado do Amazonas, uma brigada de-
infantaria, com a designação de 13'\ que se constituirá do trc;:,· 
batalhões do serviço activo, ns. 37, 38 e 39, e um do da
r.eserva, so1J n. Ul, os qnacs. se organizarão com os guarths·
qua.liftca,dos nos districtos- da rcfericla comarca; rev0gadD,s ~1~
disposições em contrario. 

Capital Federal, lG de fcvel'eiro de 1001, 13° da RepulJJiC'@."_. 

M. FERHAZ DE CAL\IPOS SALLES~-

Ep-itacio Pessôa~ 

DECRETO N. 3.928- DE 16 DE FEVEREIUO DE 190I 

Concede no Gymnasio de Cnmpinas as vantagens de que goza <Z-

Gymnusio NaciOnal. 

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Bra:ri],_, 
attendendo as informações prestadas pelo delegado do Governo 
sobre os programmas de ensino e o modo por que :::ão executados-
no Gymnasio de Campinas, no Estado de S. Paulo; resolve con--
ceder a este estabelecimento de instrncção, á vist<t do düp.osto 
nos arts. 361 e 3!37 paragrapho unico do Codigo dos institutos-
ofticiaes de ensino superior e secundaria, approvado pelo decreto 
n. 3. 890 de I de janeiro de I 901, as vantageus de que goza 0-· 
Gymnasio Nacional. 

Capital Federal, 16 de fevereiro de 1901, 13t} da Republica. 

1\{, FERRAZ DE CA:MPOS SALLES~ . 

Epitacio Pessôa. 

SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA- Tendo sido suspensa :E.-·' 
execução do regulamento das Capitanias dos portes, appro--vfHlc--· 
pelo decreto 11. 3. 334, de 5 de julho de 1899, por ter creq.do novu.s~
encargos, onerando assim o orçamento e afastando-se da autorJ-
zação concedida r-elo Congresso Nacional, resolvi submettei' :ao.' 
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Conselho Naval o referido regulamento para fazer as modifi
cações que julgasse convenientes, no intuito de não augmentar 

-<="L despeza, conforme a conces:3ão dada pelo Poder Legislativo. 
Assim, o regulamento que ora vos ::~presento não e mais do 

que o que fôra suspenso, modificado e alterado em uma outra 
disposição, não obedecendo, infelizmente, á amplitude do plano 
traçado, que augmentava o pessoal e material de que realmente 
necessitam as Capitanlas, para o desempenho do serviço de fis .. 
ca.Iização e de soccorro naval. 

Na impossibilidade absoluta de se conseguir actualmente o 
-augmento desses dons grandes elementos -' pessoal e material 
-e tambem de continuar em vigor o primitivo regulamento, 
que data de 1846, alterado em quasi todas as suas disposições por 
avisos e decretos, que, esparsos, .difficultam e perturbam a di· 
'Tecção das Capitanias, submetto á vossa approvação e assigna
tura o decreto annexo, mandando executar o novo regulamento. 

Secretaria de Estado da Marinha, 20 de fevereiro del90l.
:Josi Pinto da Luz. 

DECRETO N. s.gzg -DE zo nE FEVEREIRo DE 190! 

...-\pprova o regulamento para rts C<t pit:uüas de podos 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorização que lhe foi concedida pelo art. go ( lettra a) 
·:Ja lei n. 746, de 29 d0 dezembro de 1900, resolve approvar o 
regulamento para as Capitanias de 11ortos, que a este acompanha, 
assignado pelo contra-almirante .José Pinto da Luz, Ministro de 
Estado da Marinha. 

Capital Federal, 20 de fevereiro de !90!, 13' da Republica. 

M. FERRAZ DE C.DIPOS SALLES. 

Josd Pinto da Lu-;;, 

Regulamento ~ara as Ca~itanias aos ~orlos 

TITULO I 

DAS CAPITANIAS DOS PORTOS E SUA ORGAli!SAÇÃO 

CAPITULO I 

·DA FU:\'CÇÃO DAS CAPITANUS E SUAS DEPENDENCIAS 

A l't. 1 • o As car•Hanias dos Jlortos são repartições do Minis .. 
te rio da Marinha, que tüem a seu cargo a policia, regimen e con~ 

,$ervação da costa, portos, rios e lagõas navegaveis da Republica. 
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Art. 2.0 Os enca1'uos das capitanias, ligados entre si por im~ 
mediata dependencla,

0
Se resumem no conjnnto de medidas. que 

aSSeguram a navegação da costa e aguas interiores, regulansam 
o trafego dos portos e garantem á população maritima o livre 
.exercício de sua industria. · 

Art. 3. 0 O terrítorio da Republicn. comprehende tantas cir~ 
cumscripções para o serviço naval quantos são os Estados mari~ 
timos e fluviaes da 1Jnião . 

.Art. 4. o Em cada uma das circumscripções fuuccionará 
uma capitania, administrada exclusivamente por official da 
Armada e tando por séde, com preferencia, o porto da capital 
do Estado. 

Art. 5. 0 As capitanias dos portos, como instituição fe
deral, exercem no dominio maritimo e fluYia1 da União a juris
dicção compatível com a natureza de serviços, e dentro dos 
limites dessa juriEdicção independem de quaesquer outras re
partições. 

Art. 6. u As capitanias dos portos terão delegacias onde for 
necessario estabelecel~as no interesse do commercio marítimo e 
da navegação, e serão divididas em tantas capatazias quantos 
forem os portos maritimos e ft.uviaes da circumscripção, ac-::es· 
siveis ás embarcações e por ellas frequentados. 

Al't. 7. 0 As capatazias podem ficar comprehendiUas na ju· 
:riscUcção das delegacias, ou ser directamente subordinadas ás 
capitanias. 

Art. 8. 0 As delegacias são repartições que desempenham 
.serviços identicos aos das capitanias, cujo regulamento executarão 
na :parte que lhes for applicavel. 

Art. 9. 0 As cap:ltazias teem a seu cargo o serviço na.val dos 
portos a que se refere o art. 6°. 

Art. 10. Nas sédesdascapitanias e delegacias haverá tambem 
.capatazias distrlbuidas pelos lagares em que devam estacionar 
as embarcações empregadas no respectivo trafego. 

Art. 11. Taes lagares devem dispôr de pontos de embarque 
e desembarque, com a denominação de est!J.ções de oapa.tazia. 

Art. 12. As capatazias de muita faina se subd.ividirão em 
secções, cada uma elas q uaes deve abeanger apenas os pontos de 
embarque e desembarque, no caso de serem policiados palos 
agentes da capitania ou delegacia que a ella pertençam. 

Art. 13. As divisões e subdivisões das cttpitanias e delega~ 
cias estabeleoidas de accordo com os arts. 6n, lO e 12 serão 
levadas a eft'eito pelos capitães dos portos. 

CAPITULO 11 

DA OLASS!FICA.{\o DOS SERVIÇOS A CARGO DAS CAPlTANI.-\8 

Ar:_t. 14. Com os serviços relativos á policia, regimen e con
servaçao da costa, portos, rios e 1agôas navegaveis, meneio .. 
nados no art. }o e que fazem o principal objecto da instituição 
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das capitanias, relacionam-se outros encargos, que tambe lhes 
competem, a saber : 

1.0 A inspecção dos pharóes e o balisamento da costa, porias, 
rios e lagôas navegaveis, excepto no Districto Federal; 

2. 0 A matricula de todos os iodividuos empregados na vida 
do mar, inclusive o pesso~l maritimo de todas as repartições 
federaes e estadoaes ; 

3. o O registro e matricula das embarcações de cabotagem ; 
4. 0 O arrolamento das embarcações do trafego ; 
5. o Os processos por infracção do presente regulamento ; 
6. o As vjstorias das embarcações; 
7. o Os soccorros na vaes ; 
8. 0 Os exames para obtenção da carta de arraes, mestre 

de pequena cabotagem, pratico e machinista de 4a classe; 
9. 0 A collecta das taxas e multas que constituem a receita 

provavel e a eventual da Re-partição. 
Art. 15. Além dos serviços.enurnerad.Js no artigo ante

rior, outros ba que accidentalmente poderão ficar annexos às 
capitanias, por força da investidura dos officiaes nomeados para 
as administrar, os quaes são : 

1. o A inspecção dos ars8naes de marinha e o commando das 
:flotilhRs e escolas de aprendizes mar-inheiros ; 

2. 0 A praticagem dos portos, barras, rios, lagôas e costas·; 
3. 0 A fiscalização das linhas de navegação subrencionadàs 

pela União, excepto no Districto Federal. 

CAPiTULO IH 

DO PESSOAL DAS CAPITANIAS E SUAS DEPENDENCIAS 

Art. 16. As ca~itanias dos portos e delegacias teÍ'ão o se
guinte :r;e3soal: 

DISTRICTO FEDERAL E ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

o capitão do porto, chefe da ca.pitania, official general ou 
capitão de mar _e guerra; dons ajudantes, oíficiaes da Armada; 
um secretario; dous encarregados de di]jgencias, um mestre de 
soccorro naval e um. servente. Haverá mais para guarnecer 
as embarcações a vapor e a remos da capitania, patrões e ma
rinheiros, machinistas e foguistas. 

DELEGACIA DE S. JOÃO DA BARRA 

O delegado, capitão do porto, official da Armada, da activa 
ou reformado, um manuense, que farã tambem a escripturação 
da praticagem da barra, e os patrões, praticos-e marinheiros\ 
necesmrios para o serviço geral da delegacia. 
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v brigando a, sociedade, outros que os do serviço diario, são 
assignados por dous administntdores que não terão para com 
terceiros de just,ificetr uma delibera~ão prévia do conselho. 

Art. 23. A inspecção da sociedade é confiada a um commis
sario pelo meoo.:: c a tras no maximo, nomeado.:; e revoga-_ 
veis pela a~samhléa. geral, que póde sempre angmentctr ou 1'8~ 
duzir o seu numero. 

Cada a.nno um commis;;ario é submettido {~ reeJeição. 
A ordem de sahida é regulada por meio da sorte. Os com

missa.rios que sahem são reelegiveis. 
O.~ mandatos ces·mm depois rla assembléa geral annual. 
Art. 29. Si, em consequencia de fa.Uecimento ou por outra 

ca.usa, o numero dos commissetrios ficar reduzido a mais da 
metade. o consslho de administração deve convocar inunedia
i;amenté a as~embléa geral para proceder á substituição doS 
commissarios que faltam. 

Art. 30. ,Os commissarios teem um direito illinütado de 
inspecção c de gerencia sobre todcts as operações da sociedade. 

PoLlem tom<w conhecim(mto dos livros, da correspondencia, 
das actas e em geral de toda, a escri_pturação da .. ::;ociedade, mas 
sem mudar de logar o . .:;ses docmn8ntos. 

Ser-lhes-ha entregue cada semestre pela administração um 
balancete re.::umido da situação activa e passiva. 

útl commissa1·ios devem submetter á as:::embléa geral o 1'8· 
sultado de :·ma missão, com as propostas que elles julgarem con
venientes e dar-lhe a conhec2r o modo pelo c1ual elles verifi
caram oi:J invonbrio~. 

Art. 31. Cada commissa.rio deve affectar quarenta acções da 
sociedade em garantia do seu mandatJ. 

Essa caução não pôde ser restituida sinão depois de exone
l'ação dada pela approvação do balanço do exercicio durante o 
qual as funcçõcs de commissario tiveram fim. 

Art. 32. os· commisoorios não contrahem obrigação alguma 
:pessoal relativamente aos compeomissos da sociedade; elles só 
são responsaveis pela execução do seu mandato. 

Art, 33. Alêm do tantiJme.previsto no art. 44 dos presentes 
estatutos, reembolso das despezas de viagem e outras, a as
scmbl6a geral pôde a1JOnar aos commissarios, tendo em conta 
as pr·escripções da. lei, emolumentos fixos a lev.1r <t despezas 
geraes. 

Tl';l'l.ILO V 

.Assemblias geraes 

Art. 34. A assem lJlêa geral, regularmente constituida, repre
senta a universalidade dos accionistas. 

Tem os mais amplos poderes para, fazer ou ratific::tr os""actos 
que interessam á sociedade. 

As suas deci-3ões são obl'igatorias para toclo5, mesmo para o::J 
ausentes, incapazes ou dissidentes. 
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Art. 35. R.êalizar-so-ha ct:Lda. .anno e pela primeira vez mn 
mil novecentos e dons, na s6do ou em outro qualquer local in
dic<Ldo nos avisos de convocaçã.o, uma assembléa get>al ordi
naria, na ·segundtt terça-feira do mez de maio, ás 2 horas 
da tarde. 

Essa assemblêa ouve principalmente os rclatorios- dos adminis
traclores c dos commissarios, discute o balanço e procede á reclei
çfi:o ou ;:t sabstituição dos admint~tradores e commissarios quo· 
t~ahem. 
·.A approvaç:ão do lJcüanço pela assembóa geral equivale a des
oneração_ para os adminiBtradol'es e commissal'ios da socie
dade nos limites indicados pelo § 3 do <n·t. 64, ela lei sobre· 
as sociedades commerciaes. 

Art. 36. A assembléa geral dos accionistas pôde ser conYo
cad:t extraordinarlamimte em qualqu2r _época, pelo conselhD· 
de adrninistrctç,lo ou pelo collegio dos commissa,rios. 

Ellct deYn. sel-o a requerimento escripto do accionistas repre
Sentando o quinto do capital social ; neste caso, o conselho de· 
administraçclo ê obrigado a reunir a assemblêa geml em 
um prazo que n?í.o póde exceder a cincocntn, dia::;, 

São especialmente l'cservada'! ás decisões da assemlJlêa gera1 
oxtraordinari::t as questõJs l'elativas a,os pontos seguintes: 

1°, modificação dos estatutos; 
2°, prot·ogação ou dissolnçlo antecipada ela sociedade ; 
3°, augmento ou reducção do capital ; 
4°, fusão com outras sociedades. 
Art. :3i. As convocações par<.l.. qualquer assombléa gm•al con

teom a ordem do dia c são feitas pol' annuncios insertos duas 
vezes, com oito dias pelo menos de intervallo e oito dias 
ante.:; ela assemblc!a, no JJionite~w Be7ge, e em dousjornaes de 
Bruxellas. 

Oit') dias antes da assernbléa serão mandadas cartas aos accio
nistas em nome delles, mas sem sm• preciso justificar-se o cum
primento dessl formalidade. 

Art. 38. A assembléa geral é presiclidCL pelo presidente do· 
conselho de administeaçã.o; cn~ sua falta, por um adininistrador 
designado pelo conselho. 

O presidente da aS.3embléa nomeia o secretario. 
Designa como escrutctdol•es accionistas presentes. 
Art. 30. A asscmbléa garal se compõe de todos os accioni.stas 

que tenham olJsel'Vado o artigo seguinte : 
Cada acçã.o dá dü·eito a um voto, mas ninguem poderá tomar 

parte na votttÇãO por um numero de acções que exc~da da 
quinta parte elo numero total das a,cções emittidas ou os dons 
quintos d::ts a?ções pelas qtues clle tenha tomado parte na 
votq,ção. 

A assembléa ger,tl não póde deliberar sinão sobre as pro
po.3hs que forem enunciadas na ordem do dia. 

Nenhuma proposta foita~ pelrJs accionista-a será posta em 
ordem do dia sin5.o a8sigu[tda por accionistas que provem re-
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presentar o quinto do capital social e, si não for communicada. 
em tempo utilao conselho de administração para. ser inscripta no 
aviso duplo de convocação, estes accionistas devem_ estar pre~ 
sentes· ou· representados na assembléa. 

A assembléa geral delibera qualquer que seja a porção do 
capital representado, e as deliberações sã·o tomadas â maioria 
dos votos. 

Todavia, quando ella te-nha de deliberar sobre questões· de 
modificação dos estatutos,· de fusão, de prorogação ou de disc 
solução antecipada, de augmento ou· de reducçãa do capital, a 
assembléa sô é validamente constituída quando os q:ue as
sistem representem a :qtetade pelo· menos do capital sociaL 

Si não for cumprida esta condição, é- necessaria uma _nova 
convocação e a nova assembléa. delibera qualquer que -seja a 
porção do capital representado pelos accionistas presentes. 

Nestes mesmos ca.sos, nenhuma resolução é admittida. si. não 
reunil• os tres quartos dos votos~ 

Entretanto, no caso previsto peJa disposição final do art.. 72 
da lei sobre as sociedades; á dissolução poderá; ser proferida 
pelos accionistas que possuírem um quarto da porção do capital 
representado na assembléa. 

Art. 40. Para poderem assistir á assembléa os· proprietaríos 
de acções nominativas-devem, cinco dias. pelo menos antes da 
reunião, ter feito sciencia· ao conselho· de administração da 
qualidade e dos numero3 dos titulas pelos quaes elles querem 
toma-r parte na votação, e os proprietarios- de acções ao por
tador ter; obs13rvado o mesmo prazo, depositado. os seus- ti~ 
tulos no estabelecimento-que for designado-nos avisos da con
vocação. 

E' permittido fazer~se repre3entar por um procurador. que 
tenha, elle proprio, direito de assistir á assembléa geral e que 
seja portador de uma procuraçãO, cuja ·fôrma· e- condiyões 
possam ser determinadas· pelo conselho de· ·administração. 

Todavia, as mulheres casadas, os· meuores, -as·cnrpora·çõe.-J e 
estabelecimentos publicas poderão ser representados- por- s-eus 
procuradoreslegaes. 

O conselho de administração terá uma lista de presença que 
todo accionista ou sen procurador é obrigado.a--assignar- antes 
de entrar na assembléa. 

Art. 41. As- decü:ões tomadas _em assémbléa geral serão 
lavradas em a~ tas assignad:as ~pelo _pre3idente, secretario e os 
dons escrutadores . 

.A.a ·_cô,Pith~ ou extra~tos das_ deliJ:i.erações·- da assem~lda; são 
certfficadOs conformes e. assignados por dons. administ_rajiores. 

TITULO- YI 

Bcilanço, dt''IJiderido, res~rva 

Art'.-42. O anno social" começa. em l de janeiro e te.r
mina ém 31 de dezembro .. 

Poder Executivc 190! 49 
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Por excepçã.o, o primeiro exerçicio comprehenderâ o tempo 
decorridO deade esse dia atê 31 de dezembro do 1901. 

Em 31 de dezembro de cada-anno e pela primeira vez 
em 1901 a bscripturação da- sociedade é encerrada e o·· con
selho de administração lavra o inventario e organi:;a o balanço 
e a conta de lum·os e p~erd_ts, de conformidade com a lei. 

O conselho de administração tem a mais absoluta liberdade 
para avaliaç_ão dos creditas e.outrvs valores- que compuzerem- o 
activo social. 

Elle- _e)tabelece essa'3 avaliaçõJs do activo da maneira que 
julgar mais util para garantil• a, boa gestão dos negocias, a es
tabilidade.e-o futm•o.da sociedade. 

Art:. 43~ O conselho de ·administração~ 30 dias pelo me
nos antes da as:Jembléa geral ordinaria, transmitte os do
eumqntos.com úm relataria sobre·as operações da sociedade aos 
commissarios, que devem m~ quinzena fazer um relataria con·· 
tehdo as suas propostas. 

Quinze dias a;nte-s da asSembléa geral a conta dos lucros e 
perdas, assim como a lista dos- accioilistas, nominal, se acha
rão na séde social á inspecção de todos os accionistas. 

O balanço ·e as emitas são dirigidos aos· accionü;t:as em nome, 
ao mesmo tempo que a convocaçãO; assim como o relataria 
dos commissario3, si elle não concluir pela approvação com
pleta do balanço. 

Art. 44. O;excesso f;i voravel- do balanço, feita a deducção ·das 
despezas geraes de qualquer natureza, onus, não :valores, depre
ciações. e amortizações, constitue o. beneficio liquido da socie
dade. 

Sobre esse beneficio se levantam: 
1°, cinco por cellto para constituir o fundei de·reserva legal. 
Este-levantamento cessa-de_se"i· obrigatorio logo que a reser-

va attingi:P o decimo do.- capital; 
2°, uma quantia- sufficiente para: pagar ~ts acções um primeiro 

dividendo-- de ciilcJ por cento sobre o capital chamado e 
entrado.-

0 excedente será repartido, a -saber: 
1°, dez por cento-aos _administradores e· c_ommissarios, a repar~ 

tii• en~re elles, te_Odo em- óont<t· as prascripções do art._-54 
§ 59 , da lei sobre as sociedades c'ommerciaes, sobre. as attribui ... 
ções a fazer aos commissarios-; 

2°, nov._enta por Cento o\'rà Saldo ás acções a_ titulo de.·.segUndo 
diévidendo. ·· 

Art. 45. Todos os juros e dividendos que não forem recebido:i! 
nos cinco arrnos de sua exigéncia; ficam prescriptos, e, adqui
ridos pela socieda_de, _servem para augmentar o fundo .. de 
reserva . 

. Art .. 46. O balanço e q.- conta· (los h1cros e perQ.as devem, na 
quinzena de sua app1•oVação, ser publicados por conta da, 
socied<_tde, aos cuidados dos administradores. · 
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TITULO YII 

Dissol?!ção e liq_uidaçtto 

Art. 47. Em caso de pm•da da metade do capital social, os 
administradores devem submetter â as::Jembléa geral a· questão 
de dissolução da sociedade ; si a perda attingir. os-tres quartos 
do capital social, a dissolução poderá ser pro~erida _pelos accio~ 
nü~tas possuidores do quarto da porção do capital repreBentado 
na assembléa .. 

Art. 48. :Na occasião da dissolução da. sociedade, quer _p_or 
antecipação, quer á expiraçâ'J de sua duração, ou por outra 
qualquer causa, a liquidação se operarcL por um ou mais llqui
dantes nome"ados pela assemblêa. gerai, que determinarâ. os 
seus podere~. 

os liquidante:;; poderão, especialmente, ser autorizados a 
fazer a transferencia a uma sociedade ou a um particulm>, a 
dinheiro ou a titulas, de todos ou de parte dos direitos e cncilr~ 
gos da sociedade. dissolvida. 

Art. 49. Os poderes dil assemblêa geral continua.rão ein~ 
quanto durar a liquidação. 

A assemblêa geral tem especialmente o direito de _a.pprovar 
as contas da liquidação e dar a respectiva desoneração. 

Art. 50. Os pro(luctos da 'liquidação, após a apuração dos 
onu:;;: pas)ivos, serão repa1•tidos entre todos os accioni:')tas. 

TITULO VIII 

Disposições trarzsito?ias 

Art. 51. O numeeo-dos commissa.rios é fixaU.o p~ia, primeira 
vez em dons"e, em exocuçã:J do art. 51, § 2°, da lei . Sóbro as 
sociedades commerci<:tes, são nomeados para estas funcçõos: 

1°, o s·r. ~Iarc Amêdée Gromier, pt•oprietai.·io, mói.-adÜ:r· elll 
Pariz, rua Bellefond n. 35; 

2°, o Sr. Gossart, contador, morador om Pari:z;, _ F9:riton.D.y 
sons-Bois. 

A~t. 52 .. Imm_ediatamente · a pó·_; a constituiç:ãO _ qU,·· soc~9dcúlC 
os accionistas, $_em Out1~a con voca{."ão, se ·-reunirão e_m: a~smh bléa. 
geral extraordinaria. para fixar o·munero dos primeirOS --adí.ni_.:J 
nistradores, proceder á sua nomeação, determinar, hn.vendó 
lagar, Os seus emolumentos- c os dos c.ommissarios e- deliberar 
sobre todos o3 objectos que forem julgados opportunos de serem 
postos na ordem do dia. ' . 

Art. 58 .• Pa1•a ·execução dos presentes e.:::tatutos, os accionis:: 
tas, administradores e coinmissarios que residirem no estran
geiro deverão·eleger domicilio na Belgica, na fa.l ta· disSo serão 
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considerados terem eleito domicilio na séde social, onde toda.s 
as notificações, intimações e citações poderão ser validamente 
feitas. 

Do que se lavra termo. 
Feito e passado em Brux:ellas, em cartorio, aos 6 de outubro 

do _anno de 1900, na presença de Gaspard Fra.nçois Voliers, mo
rador em Saint Josse~ten-Mode, e Pierre Jean SchJVinck, mo
rador em Bruxella,s, -teste-munhas requisitadas. 

:E feita.. a,1eiÚira asSignarani os cómpa.receutes com as teste~ 
munhas e o tabellião. · 

Seguem as assignaturas. 
R9gistrado em Bruxellas -Sul. aos 15 de outubro de 1900-, va .. 

lume 209, foli6 88, casa 3·, recebidos 7 francos. 
O recebedor interino - (assignado) De Windt. 

A.r;;INEXOS 

ProcuraçõeS 

Telegramma 

I. E. C. Machado. Montmartre. 167.-Pariz. Sello da data. 
Central-Pariz ·T·. ·15 setembro-1900.-Para Pariz, da Bahia-2 
palavras-33(29-deposito 14 a 12'-25-1. 

Autorizo a assignar o· cotitracto por sommas dete-rminadas 
de Bananeira, Santo Antonio, Outeiro, Carrapato, S. Miguel9 

Licurityba, Conceição, Trind.."tde, _ Baixa Grande, Jtinco, Olho 
d'Agua, Lagôa, Murityde Cima e Murity de Baixo . ....:.._(Assignado) 
Francisco Car'IJalho Passo Filho. 

Para traducção conforme o original, o telegramma portuguez 
ns. 22 e 34 •. 

Bruxel~as,'6 d~ outubrO ·ae.·l900.-0 tráductor·legal do Juizo 
e do Tribun~1, (assignadb) A. Olschewsky. 

Registrada em uma folha de papel soll;ido, sem ·emerida, eril 
Bruxellas-Sul, aos 15 de outubro de 1900. volume 407; folio 82 
verso, oasa 4. Recebido;:; dous francos e _40· cêiltimos.-0 rece4 

bedor interino~ (assignado) - De Windt. 
2'. tele!Sramma-MaGhado- Rua Mont"mar\n) 167. 
2. Edo~ard Pfeiffcr,Pari~; sello COJ11 d&ta .. -Bol;a T /23, set. 

1900-Pariz-P. F. Alag.oinhas,1.633, 13, 23, 3.30' .. ~5 v. 
Eastern-. 

AUtoriZo realizar o negocio; -.documentos· seguirão.- Passo-. 
Para trad'ucção conforme· o telegrarin_n~ em, :Portuguez 

n. 1.633. 
Bruxellas, 6- de outubrode-1900 . .:_ O trn.ductor legal do Juizo 

e_ do-- Tribunal, (assignado) A. Olschewsky.. 
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Registrada uma folha de papel sellado, sem emendas, em 
Bruxellas- Sul, aos !5 de outubro de 1900, volume 407, folia 32 
ver.:Jo, casa 3 ; recebidos dons francos e 40 centimos. 

O recebedor interino, (assignado):De Windt. 

3. Eu, abaixo assignado, Paul Labadie, :publicista, morador 
em Gretz (Sena e Marne), constituo :procurado!· o SP. Bidon, ban
queiro em Pariz. 

Afim de concorrer na formação de uma sociedade com a de
nominação de .Nor(l Bahia, Socidte Fonciere, Caoutchouc et 11fines 
de Bahia. 

Fixar a duraçã.o, a séde e o capital da sociedade e todas as 
outras disposições dos e . .,tatutos. 

Subscrever no meu nome l 00 acÇões e fa,zer sobre essas acções 
as entradas que forem marcadas. 

Tomar pa1•te na nomeação dos adminisü~adores, bem como em 
todas as decisões accessorias a esta. nomeação e aos estatutos. 

Tomar :parte em todas as assemblêas de fundadores e nellas 
dar os seus votos. 

Pa.ra os fins acima, passai' e assignar quaesquer escri:pturas, 
eleger domicilio, sube::>ta.belecer e fazer tudo quanto for utH e 
necessario. 

Gretz, 1 de outubro de I 900. 
Bom para procuração. (Assigna.do) Paul Labadie. 
Registrada uma folha de papel sellado, sem emenda, em 

Bl'uxellas- Sul, aos 15 de outubro de 1900, volume 407, folia 62 
verso, casa I; recelJido.':l 2 francos e 40 centimos. 

O recebedor interino, (assignado) De YVinclt. 

4. Eu abaixo assignado, Edmund Godchaux, corretor de 
banco, morador em :1\·Ieriel (Sena e Oise), constituo meu pro
cm•ador o Sr. Bidon, banqueiro em· Pariz, para ctmconer na 
formaçã-o de uma sociedade anonyma sob a denominação de 
Noí·d -Bahia, Sociétd FonciJre, Caoutchouc et Mines de Bahia, 

Fixar a duração, a séde e o capital da sociedade e todas as 
outras disposições dos estatutos. 

Sub::lcl'ever no meu nome cem a.cções e fazer sobre essas 
acções as entl'adas que forem determiaadas. 

Tomar parte na nomeação dos administradores, bem cOmo 
eni todas as decisões aecessorias a esta nomeação e aos esta
tutos. 

Tomar parte em todas as a.;;sembléas de fúndadores e nellas 
dar os seus votos. 

Para os fins acima passar e assignar quaesquer escripturas, 
eleger domicilio, subestabelecer e 111-zer tudo quanto for util e 
necessa.rio. 

Meriel, l de outubro de 1900. 
Bom para procuração.-(Assignado) Ed. Godchauxo 
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Registrada uma folha de pa.pol sellado, sem emenda. Bru
xellà~, 15 de outubro de 1900, volume 407, folio 62 verso, casa 
2. Recebidos, dons feancos e 40 centimos. 

o recebedor interino.- (Assignado) De Vindt. 
Para côpia conforme.- (Aassignado) Alb. Poelae1·t. (Sello do 

ta be!lião em Bruxe lias.) 
Yis~o por nôs, presidente do Tribunal de 1 a entrancia de 

Bruxcllas, para legalização da assignatura de mestre Poelaert, 
ta.bellião em· Bruxellas. 

Rruxellas. 20 de março de 1901.- (Assignado) T. Dequesnet. 
(Sello do Tribunal.) 

Yisto. no Ministerio da Justiça para legalização da assigna
tura do Sr. Dcquesner, acima exarada. 

Eruxellas, 20 de março de 1901. 
O director delegado, (as3ignado) C. F~·ançois. (Sello do Mi

nistcrio.) 
Vh<;to para legalização da àssignatura do Sr. François, acima 

mm-I'ada-. 
Braxellas, 20 de março de 1901.- Pelo Minist1•o dos Nego

elos Estrangeiros, o director geral, (asslgnado) Alfred Van
den Bulcke. 

(Sollo do Ministerio dos Estrangeiros.) 
Reconheço verdadeira a assignatura supra do director Alfred 

Vàn-don Bulcke. 
Bruxellas, 20 de m3rço de 1901. 
(Assignado sobre 3 estampilhas consulares no valor . col~ 

le.ctiYo de 5$000.)-Ernile Mestn~it. 
(Scllo do Consulado do Brazil em Bruxellas.) 
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Emile Mestreit, 

vice-consnl do Brazil em Bruxellas. 
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1901. -Pelo directol' geral, 

(assignado sobre 4 estampilhas no valo1• de 550 réis), L .. P. da 
Silva Rosa. 

(SeUo do Ministorio das Relações Exteriores em 4 eStampilhas 
nO valor de 60, inutilizadas peJa Recebedoria Federal.) 

Nada mais continham os ditos estatutos que bem e fielmente 
--v-erti do proprio original ao qual me reporto. 

Em fé do que passei a prmente quo assignei e sellei com o 
sello do meu officio nesta cidade do Rio de Janeiro, aos ll de 
maio de 1901.-Affoaso H. C. Garcia, traductor publico. 
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Art. 41. Os dil'octores receberão mensalmente a quantia de 
600$ e a titulo de gl·atificação l % dos lucro.;; aunualmente ; os 
membros do conselho fiscal terão 100$ mensalmente. 

Art. 42. A primeira directoria será empossada pelo sacio i~
COl'porarlor e terá. exercicio por seis annos, sendo seus substr
tu tos ele i tos. 

Rio de ,Janeiro, 28 de març,o de 1901.-Frwt?-Cisco Jose Gon
çalves Agm Filho. 

PUBLICA -FÔR1IA 

Lista dos seg~wados da Companhia de segw·os mut-uos contra 
fogo « Lu:zitania », com. o valo'i' do capital segtwado 

00 
o 
3 s 
" z 

Nomes 

l Francisco José Gonçalves Ag1•a Filho » 
2 TorquatoJ. Fernandes Couto .••••••• 
3 José Antonio Rodrigues Nunes .••••• 
4 Ignacio Gentil de Lacerda .. o......... » 
5 João Jos(! Rodrigues Corrêa .•.• ·~ ••.• 
6 José Maria Vaz Lobo .••••. oo •• o oo. a » 
7 Dr. Paula Martins .• o ..... a ••••.••••• 

8 Manoel Pereira Dias ..... u .......... . 

9 João Francisr.o Pinto .....••• o ••••• o 

10 Francisca Gomes da Costa ..••••••.• 
i 1 Amelia Pereira de Souza Vianna ..• a 

12 João Costa Reis ..................... ~ 
13 João Vaz Lobo ................... .. 
[4 Romeu P. Nabuco de Araujo Freitas 
'1.5 Placido Antonio Fernandes Peres ... .. 
16 Luiz Pinto Ribeiro .................. ~ 
17 Dr. Pedro Izidoro de Moraes ........ .. 
18 Augus~o Borges da Silva' .......••••• 
19 Alberto Desnelle de Gcrvais. ·.......• » 
20 Alberto Alvares de Azevedo de Castro 

Total. •••••••••••••••••• 

.0!1 

" > Valm~ o -"' 
15:000~000 

)) 12:000:WOO 
)) 10:000$000 

15:000$000 
)) 15:000~000 

» 
6:000$000 
9:000S000 

» 8:000$000 
)) 10:000$000 
» 8:000$000 
>> 12:000,;000 
» 15:000$000 
>> 4:000$000 
>> 15:0003000 
» 15:000~000 
» 5:000$000 
» 12:000$000 
» 5:000~000 

12:000$000 
>> 3:000$000 

205: 000~000 
Attestamog que são verdadeiras todas as firmas supra. Rio, 

27 de março de 1901.-José Antonio Rodrigttes J.Vunes. - F1·an
cisco José Gonçalves Agra FilhO. Rio de Janeiro, 27 de março de 
!901. (Está inutilizada uma estampilha de 300 réis.) Reconheço 
.as assignaturas retro. Rio de Janeiro, 27 de março de 1901. Em 
testemunho, de verdade (signal publico).-Antonio Joaquim de 
Cantanheda Junior. Está o carimbo deste cartorio. Era este o 
contendo do documento, em estylo mercantil, a que me reporto, 
de cujo theor fiz extrahir, por me ser pedida, a presente pubUca-
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fórma, tambem em estylo merca.ntil, e depois de conferil-a c 
achai-a coníbl'me. a subscrevo e assigno em publico e l'aso. 
Rio de .Janeiro, 9 rle maio de· 1901. E cu, Antonio Joaquim de 
Cantanhecla .Tnnior, tabe.llião, que a subscrevi e assigno em 
publico e raso.-A.;âo;2;·o Jonqu.im de Cantanheda Junior~ 

T.-\.EELLA D!-1.. CO::.ll'A:'\HIA DE SEGl7RQS )lUTUOS COi'\TRA FOGO 

« LUZITANIA » 

fa classe - de 1 % 

Apparelhos electl'icos em geraL 
.'l..rmazens ele azeite. 
Ditos de. cal)o ma:3same. 
Ditos de carvão de pedra c lenh::t. 
Ditos de licore.-s. 
Ditos de madeiras. 
Ditos de molhados (pol' ::ttaca.Uo c a yarejo). 
Ditos de pianos. 
Di-tos de ,-inlws. 
Ditos de clrog·as. 
"''l.Ttigos naYaes. 
Bronzeaclore.'J. 
Carpinteiros Je carros~ carroças, seges e liteiras. 
Colcllociros. 
Cafó nas tnllw.s ou cm-lxdóes . 
. Depositas de cal Yivu:. 
Ditos de· sahão c vcln:s. 
Ditos de rapé. 
Distillações e laboratoríos chimicos. 
Estancüt.s de lenha. 
Empalh<1dores. 
'l<:ngenhos de café._ canna e serra.rias. 
Fabricas de asphalto. 
Ditas de lJilhares. 
Ditas de cofres, balanças B' torno. 
Ditas de charutos e eigarros. 
Ditas d.e conser-vas ali.menticias. 
Ditas ct·e massas . 
. Ditas de pi:nte::;. 
Ditas de rolhas. 
Ditas de sellins. 
Ditas· do· tecer e fia l' sem vapor o 

'Ditas de esteiras da India. 
Ditas. de gcneros nürte-muericanos. 
Ditas do trastes. 
Ditas de belüdas a-lcoólicas. 
Ditas· de camus de ferro. 
Ditas de ccr·vcja e aguu.s gazosaB,
Ditas de-chocolate, 
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Fabricas de oleados. 
Ditas de fDgõcs. 
Dltas de instrumentos em gor::ti. 
Ditas de machinas. 
Ditas de moveis. 

2u classe - de 1/2 

Al:1J5cttes. 
~\.rmeiros. 
~i_rmazens de couros, ferro. 0-ço o co1JI'C. 
Ditos de a.ssucar. 
Ditos de ·mantimentos seccos. 
Ditos ele bilhares. 
Dito.:> rlc papel e livros. 
Ditos ele queijos. 
Ditos de sal. 
Di tos de apparclhos de gaz. 
Ditos de armarinho e. qninqnilh<:trias. 
Ditos dé caldei-reieos. 
Casa.s mobiliadas. 
Cutileiros. 
Chapeleiros. 
ConiGib:trias. 
Dour;:ulores. 
Espclhoiros. 
Encadernadores. 
Estoütdores. 
Floristas. 
Açougues. 
Agencias e_molJilias. 
Bancos de credito. 
Btti' hei r os. 
~íoveis de familia. 
Preclios. 
Roupa:.,; ele uso e utcnsilios do fmnilia. 

Tabell a ele cmbcwq_ue 

Gcnel'OS cmlJarcados por lllrt-1', l !~ 0 ( 0 • 

Ditos Ui tos por terra, 1 °/o. 

Rio de Janeiro, 28 de mm'ço -de 1901., 

591: 
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DECRETO :N. 4.013- DE 6 DE 1-LUO DE 1901 

Concede á Sociedade Anonyma Belgo-Brésilienne autorização para 
funccionar na Republica. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Belgo~BrrJ
silienne, devidamente representada, decreta: 

Artigo unico. E' concedida autorização á Sociedade Anonyma 
Belgo-Brisilienne para funccionar na Republica, com os 
estatutos que apresentou, e mediante as clausulas que com 
este baixam, assignadas pelo Ministro da Industria, Viação e 
Obras Publicas, ficando obrigada ao cumprimento das forma
lidades exigidas pela legislação em vigor. 

Capital Federal, 6 de maio de 1901, 13° da RepublicaQ 

1'1. FERRAZ DE CAMPOS SALLES • 

Alfredo Maiao 

Clausulas a que se refere o oecre!o n, 4.~m, oes!a oala 
I 

A Sociedade Anonyma Belgo-BrêsUienne é obrJgada a ter um 
representante no Brazil com plenos e illimitados p'odéres. para 
tratar e definitivamente resolvei' as qu8stõesque se sU:scitarem, 
quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser· 
demandado e receber citação inicial pela sóéieda,dQ. · 

ll 

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unica
mente áB respectivas leis-e regulamentos, e á jurisdicção de 
:seus tribunaes.judiciarios ou administrativos, sem que, em tempo 
algum, possa a referid<.t sociedade reclamar qualquer excepção 
fundada em seus estatutos. 

lil 

Fica dependent3 de autorização do Governo Federal qual
.quer alteração que a soc.iedade tenha de fazer nos respectivos 
estatutos. Ser-lhe~ha cassada a autorização para funccionar 
na Republica si infringir esta clausula. 

IV 

A infracção de qualque1' das clausulas, para a qual não esteja 
·Commjnada pena especial, será p1mida com a multa de um conto 
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de réis {l :-000.$) a cinco conto<S de rêis (5:000$). e, no caso 
de reincidencia, pela ca.ssaçã'J da autorizacão concedida _pelo 
decreto, em virtude do qual lJaixam as presentes clausulas. 

Capital Fedei\tl, 6 de rna.:o de. HJO!.-Alfredo :àiaia. 

Eu, abaixo assignado, Jmé Mariu Berncs, preposto de Carlos 
J..lberto Kunhardt, tracluctor publico c interprete commercütl 
j1,1ramentado da ._praça. do Rio de Janeiro, certifico, pela prc· 
sente, que me foi apreSentado um numero do jornal intitulado 
3fonitem· Belge de .9 de abril d.e 1899, impresso na lingua f'ran
ceza, no qual n.1e foi apontnda uma parte, afim de a traduzir 
litteralmente para a lingua vernacula, o que as.:dm cumpr•i em 
razã.o do meu oflicio, e cuja traducçã.o ~ a seguinte : 

TRADUCÇÃO 

Socieaaae Belgo-Brazileira, socieaaae anon~ma eslabeleciaa 
em Bruxellas 

ESTATUTOS 

~o anno de 1899, nos 23 de março, pJl'antc o Sr. Folix 
1-Iaximilien Ectors, notario residente ein Bruxellas, com 
asBistencia dos Srs. Henri :Muylder, morador em _Andrelecht, 
c Charles Leemans, morador em Bruxcllas, tcs~emunhas com-
petentes, compareceram : · · 

1. 0 O Sr. Leopold Lipman, industrial, morador em Bruxella-s, 
rua do Gouvernement Provisoire n. BO, agindo, tanto em nome 
pessoal, como liquidante da sociedade em nome collectivo ex
istente sob a razão social Lipman Knage & Comp. e sob a deno.
minação de Sociedade Geral Brazileira. de Estudos e Emprezas, 
tendo a sua séde em Bruxellas, constitui da e modificada por actos 
passados perante o Sr. Vau Ha.lteren, notal'io em Bruxellas, aos 
9 de ma.io de 1898 e· 17 de dezembro do mesmo anuo, publicados 
em extractos na collecção especial dos· actos c documentos de 
sociedades, annexos -ao Monitew· Belge de 22 de maio de 1898, 
sob o n. -2.261 e de 25 de dezembro do mesmo anuo sob n. 4.975, 
a dita sociedade Lipman,- Knage & Comp. foi posta em liqui
dação e o Sr. Leopold Lipman della foi nomeado liquidante nos 
termos de um acto sob escrip&ura particular, feita em qnintu
plicata nesta data e do qual um dos cinco originaes ficará a este 
annexo ; 

2. 0 O Sr. Barão ·Josepll Kervyn de Lettenhove, proprietariO, 
morador em Bruxellas, rua. de_l'ActiVité n. 21; 

3.0 O Sr. CamiHe Périn, proprietai'io e conselheiro provincial, 
morador em Masmiy~Saint-Jean; 

4.0 O Sr. Louis Nêve, engenheiro, morador em Saint Léonarcl; 
Poder Executivo 1901 38 
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5.0 O Sr. Arthur Segall, agente de cambio,_moradm• em Bru..: 
xellas, rua de- la Bourse n. 22, aqui representado pelo dita 
Sr. Lipman, em virtude ele uma. procuração sob :firma .parti~ 
cular em data de hoje ; 

6.0 O Sr. Andrê Dumont, pi'ofessor na Universidade de Lou .. 
vain, Illorador em Louvain, aqui representado pelo dito Sr. Li
pman, em virtude de uma procuração sob firma particular em 
data de 20 do corrente; 

7.0 O Sr. Barão Léon va.n Pottelsherghe .de la Potterie, pro
prietario, morador em Melle : 

8.0 O Sr. Barão Charles de Broqueville, proprietario, membro 
da Camara dos Representantes, morador em Bruxellas, rua 
1Iontoy8l' n. 71- ; 

g,o O Sr. Alfred Blondel, engenheiro, morador em Tournai,. 
aqui representado pelo dito Sr. Neve, em virtude de uma pro~ 
curação sob íi_rma particular em 20 do corrente; 

10. O Sr. Albel~t Diehl, administrador delegado da Sociedade 
Colonial de~ Antuerpia, morador em Antuerpia, rua Rubens n. g; 

li. O Sr. Georgos Goerlitz, agente de cambio, morador em 
Bruxellas, rua de la Bourse n. 38 ; 

12. O Sr. Eugêne Hayoit de Termicourt, proprietario, mora~ 
do1~ em Bruxellas, rua de la Loi n. 84, aqui representado pelo 
Sr. Goerlitz, prequalificado, em virtude de sua procuração sob 
firma pm~ticular em data de 21 do cor-rente; 

13. O Sr. Eugênc Denis Vandonbogaerd, doutor em direito, 
matador em Bruxellas, rua do li'Iagistrat n. 8 . 

.c'l..s ditas procurações ficarão aqui anncxas. 
Os quaes compa1'ecentes, agindo os Srs .. Hayoit de TEn'mi ... 

court e Denis Vandenbogaerd como simples subscriptores de 
acções a dinheiro, e todos os ot~tros comparecentes agindo 
como fundadores, requisitaram do notaria Ectors, abaixo. assi
gnado, la:vra,r acta dos estatutos da sociedade anonyma que
cUes dee:laram organisar como se segue: 

TITULO I 

Denorninaçtto, .sécle, objecto, dtwação 

Art. 1. 0 E' forn:iada um sociedade. anonyma sob a denomi~ 
mt·ção do <<Sociedade Belga-Brazileira ». Ella reger~se-ha pelos· 
presentes estatutos·, e pela lei. de 18 de maio de- 1873, modi
ficada pela _de 22 de maio de 1886, sobre as sociedades .com
merCiacs na Belgica. 

A1•t. 2. 0 A séde socia.l é estabelecida em Bruxelias, compor
tando esta expressão toda a agglomeração bruxellense ., Ella 
poderá ter por toda i1 parte mt Belgica e no estrangeh'o sédes
administrativas, agencias ou escriptorios. 

Art. 3.0 A sociedade tem por objecto todas as operações com
mm•ciaes e industriaes especialmente no Brazil, principalmente 
pôr-em produCção os bens descripto·s no art. go dos estatutos. 
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Ella póde representat• ou defender interesses no estrangeiro 
como na Belgica, realizc:r o seu objecto social pm• ella mesmo 
como pelas ·filiaes, interessar-se :em-- 'Outras sociedades, tendo 
objecto semelhante por via de bens de tomada em participação, 
fusão ou de qualquer outra fórma. · 

Art. 4.o A duração da sociedade é fixada- em trinta annos, a 
contai' de hoje. Ella pôde ser prorogadu, snccessivamente e a 
sociedade póde ser dis-solvida em qualquer tempo antecipada
mente. Ella póde tom:J.rr con;tpromissos por um tempo exce.
dente â sua dm·açãoo 

TITULO li 

FMmlo social, bens 

Art. 5. 0 O fundo social ê representado por 4.000 acções dO 
capital de 250 francos cada uma, fazendo ao todo um milhão 
de francos e por 1.200 acções de fruição sem designação de 
valor, que serão divididas em côrtes de decimos, os quaes re
unidos em ·numero suffi.ciente, ainda que nã.o pertencendo a. um 
mesmo titulo, conferem os mesmos direitos que a acção'e podem 
receber separad:;1,mente o decimo do dividendo que couber á 
acção de fruição. 

Art. 6. Q. As 1.200 acções de fruição ;;ão destinadas a remune~ 
rar os bens adeante coristatados llo art. go. O numero de acções 
de fruição jâmais poderâ ser augmentado mesmo por via de mo
dificação nos estatutos~ 

Art. -7 .a As 4.000 acções de c·apital são subscriptas em nu .. 
me1•ario pelos comparecentes seguintes, a saber: 

L Sr. Barão de-Broqueville (duzentas acções).-•• ~.~·.-o 
2. Sr. Diehl (duzentas acções) .........••••••...•..• 
3. Sr. Neve (quatrocentas acções).n ....... u ........ . 

4. Sr. Périn (quatrocentas acções) ... ~o•······"·•"' 
5. Sr. Dumont (duzentas acções).•··········'·····' 
6. Sr. Scerlitz (quatrocentas acções) ...•..•....•••• 
7. SI'. Barão ·van Pottelsberghe. de Ia Potterie· (qua-

trocentas acções) ••••••••.•• o •••• -••••••••• o •• _. 

8. Sr. Segall (duzentas acções) .•••..........•....... 
9. Sr. Barão Kervyn de Lettenhove (oitenta acções) 

lO. Sr. Hayoit (cento e vinte acções) .•....• ; ...•.• : ... 
ll.- Sr. Denis Vandenhogaerde (cento e sessenta ac-

ções) ..••••.•.•••.........•....••......•.•..•. 
12. Sr. Lipman, em nome pessoal (mil e cem aéções) .. 
13. Sr; Blondel (quarenta acçõ.es) .•.••••...•••...•.•.. 
14. Srs·. Périn Neve e· Segall, por um grupo quere-

presenta cem_ acções .... o • .! • ., •• o • o •••••••• ..-. ,,, ~. 

Acç.ões 
200 
200 
400 
400 
200 
400 

400 
200 

80 
120 

160 
1.!00 

40 

lO O 
--:-o-

TotaL quatro mil acções •. ··• •• ·•···• .••• 4.000 
Sobre a importancia·de cada uma des.taS _ac,ções suhscl'i:ptas1 

cada subscrip-tor fez- a entrada- â. vlsta do notaria e dàs testem li-..· 
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-:okas abaixo assiguadas, dB um decimo, sejam vinte o cinco fra.rt-
1:0s, fazendo o total de cem mil francos, ·sonuna quo fica desde. 
o present~ ao credito e {L li vrc disposição d~L presente socie
.dftde. Os noventn. par cento que restam a entra,r s<Jbre 
as acç.ões do c;tpib.l poder.io ser chamados pelo conselho geral 
·_p.n1· fracçtJes de vinte por cento. no maximo. do valor nominal 
tle cada a.cção por ca,rtas _rogist1•adas·no Correio, dirigidas <Los 
:a.ceionistas um mez. pelo menos, antes das datas fixadas pal'<t 
.-a.s entradas. Um intm·vctllo de t1·es mozes, pelo menos, .de
-verá. ser deixado entre cada uma chamada de fundos. 

Toda a somma chamada por atrazo Lte pagamento nos laga
res marcados produzirá de pleno dieeito, sem cit.;Lção algum<t 
-::.wterior, um juro de seis por conto étO anno, a. partir do smt cx-
'i<J'i hilidade _ · 
-oSi, de pai; dé uma nov<t domara de um mcz, o accionista-não 
-tiver cftCctuado a entrada dos juros, o conselho de administra-
~ã,o terá. o direito de fazer proceder á venda das acções em 
.atr.a,zo de entradas p_or meio de um agente de cambio na bolsr:t. 
de Bruxellas ao risco e perigo dos accionistas retardatal'ios. 

Os certificados deixados em mãoR dos acciooistas de quc·sc 
'tl,;:?.~a. se tornarão nullos- de pleno direito, 

A f;:tculdade de fa'zer vender os titulas não fará obstaculo ao 
ct.XCl'CiCiO simultaneo~ pela sociedarle, dos outros meim de di-
:reito. . · 

Art. '8. 0 Os: accionistas poderão, si o desejarem, libcrar·an
tecipadamente as suas acções, porém a parte entrada não cha
::c:nada não gosará elo primeiro dividendo fixo de cinco po1· cento. 

_!:.rt. 9. 0 O Si'. Leopold Lipman, comparecente, faz. entrega 
á presente sociedade: A.) Na sua qualidade de liquidante da,. 
.Mo~edade -em nome collectivo, em liquidação, exercendo sob a 
l"t:tzão social Lipman Knagc & Comp. e sob a denominação de 
Sociedade- GeraLBraúleiJ,'a .de Estudos e Em prezas, tendo sua 
g!Jde em Bruxellas, de .todas a') concessões immobiliarias ou 
mobiliarias, todas as .opções obtldas pelo Sr. Lipman, ou 
,em via de obtenção.:uo_Braúl, segundo-a. lista enunciativa aqui 
junta ao acto. 

Todos os documentos a ellas relativos, com as amostras. e 
al.mexos em apoi.o, .. se tornarão propriedade da nova sociedade,_ 
~orno tambem.todas as peças .res.ponsaveis, documentos. c ar· 
düvos da antiga sociedade. 

ESta entrega. compreh~nde ainda o beneficio de todas.as con· 
venções concluidas pela Sociedade ·Geral Brazileira de E~tudos 
,e Emprczas, em liquidação, tanto .com outras socielli<tdes como 
emn co·associados. 

Em remunera.ç;ão de;.;sa entrega, são attribuidas á Sociedade 
Lipm:ttT Knage & Comp., em liquidação, 960 acções. beneft

·<"'...!iaria<j da presente sociedade,. para. serem_ repartidas p~lo liqut· 
d(l,ute, entr<3- os porta.dore:l de partes da sociedade Lipman 
Ku.age & Gomp.-, em hqnidação em pl·o 't'ata dessas·. partes ; 

B) Em nome pessoai, de todos os seus conhecidos, relações e 
e.~.tudos concet•nen'tes ás concessões oú opções novas.a obün' pol'. 
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ESTADO DO A"IAZONAS 

Art. 17. O capitão do porto poderá servir de commandante
da flotilha., e o ajudante será um officia.l destacado, da mesma 
flotilha, com o tempo de embarque. 

ESTADO DO PARA 

Art. 18. O capitão do porto servlrti;de inspeckr do Arsenal 
de l\Iarinha, tendo por ajudante um dos ofilciaos desse estabe .. 
locimento. 

Um secretario e um encarregado de diligencias. 
A gente do serviço maritlmo será a do Arsenal. 

ESTADO DE MATTO GROSSO 

Art. 19. O capitão do porto ser{~ o inspector do Arsenal, 
de Marinha do Ladario, e terá como ajudante um dos officiaes: 
desse estabelecimento. 

Haverit um secretario e um encarregado de diligencias. A 
gente para o soccorro e mais serviços será fornecida p0lo Ar
senal. 

Art. 20. Nas demais circumscripções estabeleddas para 
o serviço naval, os capitã.es dos portos serão officiaes superiores 
e accumularão o com mando das escolas de aprendizes marinheiros 
que nellas funccionarem, excepto no Rio Grande do Sul, tendo 
sob suas ordens um secretario, um encarregado de diligencias~ 
um patrão-mór e pessoal necessario para o soccorro e outros 
serviços. 

Art. 21. A capitania do porto do Rio Grande do Sul terii. 
duas delegacias, uma em Pelotas e outra em Porto Alegre; 
cada uma dellas com um delegado, official da Armada da activa 
ou reformado, um amanuense, os patrões e marinheiros in
dispensaveis para o soccorro naval e demais serviços. 

Art. 22. Haverá capatazes e sub-capatazes, que serão 
agentes da capitania; os primeiros encarregados das capatazias~ 
e os segundos das secções de captttazia. 

CAPITULO IV 

DO 7\IATERIAL DAS CAPITANIAS E SUAS DEPENDENCIAS 

Art. 23. As capitanias terão as embarcações a vapor e 
a remos que forem nece~sarias para o serviço geral do porto.,. 
o material Jlara o soccorro naval, bombas e demais appa .. 
relhos para a extincção de incendios. 

Art. 24. As delegacias terão embarcações apropriadas á 
navegação dos portos onde funccionarem, e á p1·aticagem que 
nellas houver por administração. 

Serão tambem providas de material indispen:mvel ao serviço 
de soccorros. 
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Art. 25. As capitanias e delegacias accuparã.o edificio si
_tuado nas proximidades do porto, cqm accommodações para 
aquartelamento de seus empregados militares ou assemelhados, 
e para acondicionamento de todo o mate'ria.l nautico e de in
cendio. 

Terão tambem carreiras com cobartura para a conservação 
~ limpeza das embarcações a remos e lanchas a vapor. 

TITULO li 

DOS DEVERES DO PESSOAL DAS CAPITANIAS E SUAS 
DEPENDENCIAS 

CAPITULO I 

DO CAPITÃQ DO PORTO 

Art. 26. O capitão do porto, como chefe da capiúmia, 
exe1•ce autoridade sobre o pessoal nella. empregado, e tem 
.:por superior immediato o Ministro da :Marinha. 

Art. '";.,7, O capitão do porto é de direito, por força de 
·seu cargo : 

1\ director da pratlcagem das barras, rios e costas, 
'{!Xceptuando a da. barra do Rio Gt•ande do Sul ; 

2'\ inspector elas linhas de n::tvegação subvencionadas 
pela União, excepto no Districto Federal ; 

3\ commandante do porto, quando este não for estação 
-"da marinha de guerra nacional. 

Art. 28. Ao capitão do porto compete: 
l. o A policia, regimen e conservação da costa, portos, 

-·:rios e lagôas navegaveis ; 
2. 0 Administrar os serviços da capitania, com auxilio do 

pessoal desta, cumprindo e fazendo cumprir quanto se contém 
no presente regulamento ; 

3.<) Manter a boa ordem nos trabalhos da capitania, e a 
disciplina entre os seus emp1•egados ; 

4.0 Responder perante o Ministro da Marinha pela fiel 
execução dos serviços que administra ; 

5. o Executar e fazer executar as ordens do Ministro da 
"Marinha ; 

6.0 Observar e füzer observar as leis geraes, em vigor 
11a Marinha, que por este regulamento são appliJaveis aos ser~ 
viços da capitania; 

7. 0 Detalhar·o serviço de seus subo1·Jinados que não tenham 
·runcções especiaes ; 

8.° Corresponder-se directamente com todas as autoridades; 
9.<) Processar e decidir as questões relativas á policia 

naval ; 
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10. Percorrer as capatazias em correcção, pelo menos duas 
vezes por anno, devendo para isso requisitar ao Ministro da 
Marinha os meios de transporte ; 

11. Presidir as vistorias e as mesas de exames para pra~ 
ticos, arráes, mestres de pequena cabotagem e machinistas 
de 4a_ classe, excepto no Districto Federal, quanto aos exames 
para machinistas de 4a cbsse; 

12. Presidir o inquerito policial e os inque1•itos em geral) 
sobre sinistros no mar; 

13. Providenciar sobre o destino dos dinheiros arrecadados 
pela capitania, e sobre os inventarias dos responsaveis da 
Fazenda Nacional, ordenando que, terminado cad01.. exercício, 
os respectivos livros de receita e despeza e seus auxiliares 
sejam remettidos, na Capital Federal, á Contadoria da Ma
rinha, e, nos Estados, ás Delegacias do Thesouro Federal ou 
Alfandegas ; 

- 14. Empossar os empregados e tomar delles o compromisso 
de bem servirem ; 

15. Du,r licença aos empregados pot~ motivo justificado, 
não excedendo de 30 dias em cada anno; 

16. Prover as faltas ou impedimentos temporarios dos 
.aro pregados que não ti verem substituto legal ; 

17. Propôr pessoal idoneo para o serviço da capitania, 
cuja nomeação dependa do 1Iinistro da Marinha; 

18. Nomear e contractar o pessoal, cujo provimento lhe 
compete; 

19. Autorizar a acqulsição dos artigos de expediente e 
dos objectos de consumo e custeio das embarcações ; no 
Districto Foderal, porem, só aos de expediente ; 

20. Convocar e presidir o conselho de compra& quando lhe 
'COmpetü• ; 

21. Ordenar os gastos da repartição dentro das restricções: 
orçamentarias, sem exceder em cada mez á -duodecima parte 
da verba rlecretada para ellas ; 

22. Rubricar os livros do expediente da Repartição e os de. 
·escripturação dos navios mercantes nacionaes; 

23. Authenticar os documer.tos · qu~ dependem da ca
pitania para a arrecadação de impostos .federaes; 

24. Organisar tabellas de frete para as embarcações do 
-trafego do porto, comprebendidos os rebocadores de barra-fóra; 

25. Conceder matricula de mestre aos individuas que com
provem pratica de navegação TJOr attestado pas!:ado por arma
-dores de navio, com caracter provisorio, sómente para a 
pequena cabotagem, de uma só escala; 

26. Propôr a adopção de melhoramentos· aconselhados 
pela experiencia, e dos já applicados em repartições semelhantes 
-de outras marinhas, com bom exito, devemlo por i;:so ser utili
sados ou submettidos á prova; 

27 o Impôr multas pelas infracções deste regulamento; 
28. Requisitar o auxilio das autoridacles civis e mili

tares e da- polici~, quando lhe for preciso, para fazer effe~ 
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ctivas as disposições regulamentares, prender e punir os que ae 
infringirem ; 

29. Apresentar annualmente ao Ministro da Marinha~ até 
:fim de dezembrot um relataria do qual conste o estado dos 
serviços, com indicação de medidas que tornem mais efflcazes~ 
ou sanem os defeitos ou lacunas do regulamento; 

30. Manter em todas as circumstancias a autonomia dos 
encargos da capitania; 

3l. E, finalmente, resolver sob sua responsabilidade, 
usando de prudente arhitrio, os casos de que o regulamento 
não faça particular menção, sobretudo nos conilictos de juris .. 
dicção, si não houver tempo de consultar o Ministro da Ma
rinha e de aguardar suas ordens. 

Art. 29. O capitão do porto sómente delegara poderes: 
ao ajudante, fóra dos caEOs previstos neste regulamento., 
quando estíve1• eft'ecti vamente impedido. 

A!'t. 30. O capitão do porto, nas compras miudas para o 
expediente da capitania e consumo das embarcações, orde
nará que a acquisição seja feita Uirectamente por empre
gados de sua confiança., segundo os preços correntes do mercado~ 
dentro das verbas orçamentarias votadas. 

Ül'dinariamente, porém, convocará. o conselho de compras-.,. 
e chamará concnrrencia para o fornecimento, pr·ocedendo 
de accordo com o decreto n. 3 .258, de li de abril de 1899.., 
que regula a especie. 

Art. 31.-0 capitão do porto, como inspector da navegação 
subvencionallfl, além das condições de navegabilidade verificadas 
pela commissão de vistorias, examinará, fóra do Districto Fe
deral, si os vapores se acham em bom estado de ordein e asseio 
e apercebidos de sobresalentes e v.itualhas para viagem, en
trando nesse exame a fiscalização da qualidade dos generos nos 
:paióes e despensas. 

Verificará mais si o ·serviço da mesa e camnrotes, e si as 
cozinhas e outros compartimentos do navio garantem o conforto 
e bam-estar dos passageiros; apressando-se em informar do 
que occorrer ao 1IinLstro da Viação, sem embargo das provi
dencias que puder tomar nos casos de infrac!,.'ão dos contractos 
por parte das companhias ou em prezas. 

Art& 32. Deve prestar ao Ministro da Viação informações 
requisitadas sobre os contractos de .subvenção antes de serem 
negociados, na parte relativa aos portos da escala dos pa
quetes. 

Art. 33. Nas faltas ou impedimentos temporarios, OC!1pitão 
do potto será substituído pelo mais graduado ou antigo de seus
ajudantes; na falta de ajudante, pelo official do nrsenal ou da 
escola, que como tal esteja servindo; na deste, pelo patrão·mór, 
e em ultimo lagar, pelo secretnrio. Si o capitão do porto 
accumular o commando de flctUha, serã substJtuido pelo com
ma-ndante mais antigo, dos que servirem sob suas ord·ens. 
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CAPITULO li 

D:)S AJUDA!'I;TES 

Art. 34. No Distl'icto Federal, o primeiro ajuda-nte ou o 
:mais graduado ou antigo dentre os officiaes que servirem esse 
.ea.rgo, é o substituto legal do capitão do porto, e terá, como 
)rincipal obrigação, a policia nava:l, ft~calizando por si e pele 
.serviço de vigilancia que estabelecer com OCJ varias agentes 
àa capitania, postos á sua disposição, a observancia das regras 
do porto nos ancoradouros e nos logares de embarque e desem~ 
barque que nelles existirem, pa-ra que sejam rigorosamente 
executados .. 

Art. 35. Incumbe mais ao primeiro ajudante: 
-. 1. o Dirigir o serViço nos casos de incendio, naufragio, en~ 

&albe ou qualquer outro sinistro no mar, sempre que o capitão 
do porto não se ponha á te;sta delle ; 

2. 0 Presidir as vistorias per delegação do capitão do porto; 
3.° Fazer o inquérito policial da eapitania quando o capitão 

lllo porto estiver impedido; 
4 ,o Estudar as concessões de terrenos de marinha ou de 

eurraes rte peixe, indo ao local, para onde forem destinados, pro
®eder aos exames convenientes1 quanrlo o capitão do porto, por 
:motlvo de torça mnior, não puder pessoalmente executai-os; 

5. 0 :Pôr o visto nas matriculas do tratego do porto, e dar o 
Jlasse aos navios, quando houver affiuencla de expediente, para 
auxiliar o capitão do porto a despachai-o; 

6.° Funcciona1• como fiscal da Fazenda Nacional, inspeccia .. ' 
11.ando amíudadamente a carga dos responsaveis, o acoudiciona .. 
mento de todo o material e seu estado de conservação, e a des .. 
peza com o custeio das embarcações. 

Art. 3G. Ao SJgun·.!o ajudante da capitania do Districto 
Federal cornp1te: 

] •0 Ser encarregado de todas as embarcações da, capitania 
e do pessoal correspondente, para que o material esteja bem 
~u.idado e prompto, e para que os patrões e marinheiros, assim 
eomo os rnachinistas e foguistas, conheçam b.em as obrigações 
qué feem a cumprir ; 

2. 0 O serviço exterior mais remoto, como seja, na's cor-
1'tcções pelas capatazias, representar o capitão do porto·. 

Art. 37. Incumbencias communs aos ajudantes-: 
1.° Co::tdjuvar o capitão do porto no desempenho de suas 

attribuições, cumprir e fazeJ; cumprir as ordens que delle re
llleber; 

2.0 Manter a boa ordem no reainto da. capitania,: e a disci
:plina do pessoal em todas as océasiões; 

3.0 Rondar os ancoradóuros uma ou mais vezes por dia, 
oonforme o movime-nto .do pOrto ; · _ 

4. 0 Inspecclon-ar 6 serviço ~os .c:tpatazes.e sub-qapatazes; 
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5, 0 Permanecer durante o dia na sala do expediente, quandQ> 
não tiver serviço exterior, de modo que, na ausencia do ~·capitão 
do porto, haja quem por elle responda ; 

6. 0 Pernoitar um na repartição, de accordo com o art. 450; 
7 .o Acudir aos soccorros que a capitania tiver de prestar, 

ainda que não resida no recinto della; 
8. o Permittir que, fóra das horas do expediente, atraquem 

ao càes da capitania as embarcações miudas dos navios mer~ 
cantes e do trafego do porto, que tiverem de fazer communi
cações urgentes ou de pedir providencias, no caso de sinistro 
no vorto j 

9. o Attender às reclamações sobre assumpto maritimo, e- si 
o não puder fazer, por ser a capitania incompetente. encaminhar 
os reclamantes, sobretudo estrangeiros, para a repartição ou 
estabelecimento que possa providenciar a respeito; 

lO. Participar ao capitão do porto qua:lquer irregularidade 
no regimen do porto, da qual resulte infracção da policia naval, 
.que tenha chegado a seu conhecimento por observação propria, 
por àenuncia da imprensa, ou por informações de pessoa fi
dedigna. 

Art. 38. Os ajudantes se substituirão, em todas as circum· 
stancias, segundo a ordem de successão natural, do mais graduado 
lJara o menos, do mais antigo para o mais moderno. 

Art. 39. os ajudantes não estão sujeitos ao ponto da, 
repartição, por serem considerados sempre em serviço como 
funccionarios militares. 

Art. 40. Nas demais capitanias, onde só ha um ajudante? 
este accumularâ as incumbencias que competem ao primeiro e 
ao segundo ajudante, e as de que trata este capitulo. 

CAPITULO lll 

D03 DELEGADOS 

Art. 41. O delegado do capitão do porto, subordinado a 
este, cumpre e faz cumprir as ordens que delle rt:ceber, pelo 
pessoal da delegacia. 

§ 1. 0 Exerce por delegação as funcções de capitão do porto 
com responsabilidade propria onde estiver ~:stabelecida a dele·· 
gacia, fazendo nella executar todas as disposições do presente 
regulamento que lhe forem applicaveis. 

§ 2. O} Corresponde-sa directamente com o capitão do porto 
e com as autoridades locae~, sempre que for pr_eciso, a bem do 
serviço da delegacíá. 

§ 3. 0 Nos seus ímpedimentos temporarios será substituido 
:pelo amanuense. 

Art. 42. Os empregados da delegacia exercitam as mesmas 
funcções que os que lhes corresr:ondam na capitania. 
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CAPITULO IV 

DO PESSOAL D.\. SECRETARIA 

Art. 43. O secretario é responsavel pela boa ordem e re ... 
gularidade dos tmballlos da secretaria, cujo expediente dirige? 
distribue e executa de conformidade com o que dispõe este 
regulamento, que cumprira e fará cumprir exactamente pelos-. 
empregados da secretaria. 

§ 1. o Compete-lhe escripturar o inquerito policial e os in-
queritos em geral sobre sinistro no mar. 

§ 2. 0 Tem a responsabilidade dos dinheiros arrecadados 
pela capitania. 

§ 3. 0 Incumbo mais ao secretario: 
1.0 A correspondencia offlcial da capitallia, em geral, todos 

os actos expedidos pela secretaria com assignatura do capitão 
do porto; 

2. 0 Lavrar termos em livros ou fóra delles e fazel-os regis· 
trar; 

3. o Lançar os despachos nos requerimentos ao capitão do 
porto, e assignar as certidões que em virtude daquelles se 
passarem; 

4.o Escripturar os processos que tenham de ser decididos 
pelo capitão do portc>, e tomar por termo os recursos interpostos 
pelas partes ; 

5.° Colligir dados para o relataria annual da repartição, que 
fará acompanhar de mappas por elle organisados, contendo o 
numero de navios entrados e sahidos,com declaração das tri
pulações, tonelagem, portos da procedencia e destino, e de todos 

·os individuas empregados na vida do mar, segundo a profissão 
de cada um; 

6. o Propor ao capitão do porto as providencias conducentes 
ao melhor andamento do serviço da secretaria ; 

7. o Fazer os registros, arrolamentos e matriculas das em
barcações em geral; 

8._0 Effectuar a matricula da. gente do mar; 
9. 0 Orga.nisar semestralmente a lista dos navios mercantes 

à vela e a vapo1', d~ marinha brazileira. e a estatística dos 
naurragios occorridàs em igual periodo nas costas compre ... 
hendidas na circumscripção da capitania, para serem remettidas 
á Repartição da carta Maritima ; 

10. Arrecadar as taxas e multas cobradas pela capitanifl,, 
e fazer entrega da importancia dellas ao Thesouro Federaf, 
e às Delegacias Fiscaes nos Estados ou nas Alfandegas, quando 
as capitanias não funccionarem nas Capitaes ; 

11. Fazer as folhas de pagamento J.os empregados civis e 
do demais pessoal da capitania. 
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At't. 44. A e3cripturação do se:wehl'ÍO é feita e':ll livro3 
das seguintes denominações~ 

Livros de conta corrente: 
I_o, de taxa ; 
2o, de multas. 
Livros talões: 
Jo, para cobrança das taxas ; 
2Q, » » » multas ; 
3°, }) » » dos tiros de signal ; 
4°, de remessa~ de dinheiro (taxa) ; 
5o, » » »- (multas). 
Livros de licenças: 
J<•, para as embarcações do trafego ; 
2°, » desc'lrregar cinzas ; 
3°, » carregar e descarregar lastro ; 
4°, » obras;. 
5°, » amarrações fixas nos ancoradouros. 
Livros de matricula: 
1°, das tripulações dos navios de cr~bot&gem; 
2°, » » empregadas no trafego ; 
3°, dos individuas que se empregarem em geral na vida 

domar. 
Livros concernentes á navegação de cabota.gem: 
1°, doregi~tro dos navios ; 
2a, da matricula dos navios. 
Livro das entrada.s dos navios estrangeiros. 
· » » sahidas dos mesmos. 
» » entradas dos na vias nacionaes ( conferencia do 

rol de equipagem). ·-
Livro da sa.hida dos navios naciona.es (ajuste de soldadas). 

» do arrolamento das embarcações do trafego, inclusive 
as emp1•egadas nas associações de praticagem. 

Livros de registro: 
1°, das cartas de piloto; 
2°, >> » » machinista; 
3°, » » » arraes e mestres de pequena cabotagem; 
4o, >> » » pratico; 
5o, »cercadas ou curraes de peixe ; ' 
60}, »lotações dos navios, etc. 
Livro de vistorias das embarcações do trafego e navios de 

cabotagem. 
Livros de termos: 
1°, ilelermos diversos; 
2°, » exames de machnistas de 4a classe; 
3o, » mestres de pequena cabotagem, arráes e praticas" 
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Livro de ponto. 
Protocollo. 
Livro de soccorrcs. 
Indices diversos. 
Copiadores. 
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Art. 45. Os livros e documentos recolhidos ao archivo serão 
methodicamente classificados._ devendo o secretario organisar 
o inventario delles para. facilitar as buscas. 

Art. 46. Os amanuenses das delegacias funccionam nestas 
como os secretaríqs nas capitanias. fazendo do presente re .. 
gulamento a possivel applicação na parte relativa ao expediente, 
que são encarregados de preparar. 

Art. 47. Na falta, de servente, será um dos remadores da 
capitania ou delegacia que deve cuidar do asseio das salas e 
gabiuet::!s da secretaria, onde comparecerá nos dias de serviços 
e naquel!es que forem destinados para a limpeza geral, e coadju .. 
vará ao encarregado das diligencias. 

CAPITULO V 

DO ENCARREGADO DAS DILIGEN"CIA.S 

Art. 48. O encnrregado dus diligencias exerce as funcções 
de ofticial de justiça da capitania para fazer as intimações que 
lhe forem ordenadas, proceder á cobrança das multas por in
fracção do regulamento, e ainda executar todas as diligencias 
policiaes que tenham por objecto auxiliar a inspecção da ca
pitania sob1•e os individuas de profissão maritima e as em
barcações em que eUes forem empregaUos. 

§ 1.0 E' subordinado ao capitão do porto, de. quem recebe 
as ordens para effectmtr as intimações sobre pagamentos de 
multas, e outras que dizem respeito ao comparecimento dos 
individuas implicados nos processos por infracção dct policia 
maritima. 

§ 2. 0 Sobre as diligencias a que tenha. de proceder devere .. 
ceber as instrucções do capitão do porto •. ou de quem suas vezes 
fizer. 

Art. 40. Todas as intimações serão por escripto, expedidas 
em nome do capitão do porto, que as rubricara, e assignadas 
pelo secretario. 

Art. 50. Feita a intimação, na qual o encarregado das 
diligencias porta por fé, as- partes serão obrigadas a entrar com 
a impoi'tn.ncia das multas para o cofre da capitania, no prazo 
de 24 horas. 

Art. 51. Nos casos de prisão, serlt esta tambem intimada 
pelo encarregado das diligencias. 

Art. 52. A pessoa a quem for intimada a prisão será abri~ 
gada a apresentar-se immediatamente na capitania, e, si não o 
fizer no prazo marcado na intimação, o capitão do porto re
correrá á policia local, para a compellir a obedecer. 

Poder Executivo iüOi i6 
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AI't. 53. o encarregado elas diligencias pôde ser incumbido 
de rondar por terra as capatazias, afim ele auxiliar os respectivos 
capatazes. 

Art. 54. O encnrregado das diligencias, sem preJUlZO de 
suas obrigações B$pecbes, auxiliara ao secretario nos trabalhos 
de escripta, sempre que houver muita affiuencia de expediente 
a despachar. 

§ l. 0 Póde substituir o secretario em seus impedimentos tem~ 
pararias. 

~ 2. 0 E' responsavcl pela mobilia, utensilios e outros objectos 
das salas do expediente. 

Art. 55. Ao encarregado de diligencias incumba: 
}.° Cuidar na conservação e boa, gnarJa da niobilia e quaes .. 

quer outros objectos das salas de expediente, pelos quaes será 
responsavel por inventario ; 

z.o Ter sempre providas do necessario as mesas dos em ... 
pregados; 

3.0 Velar na policia e ordem das ante-salas, e facilitar a 
entrada e sabida das pessoas que therem negocio na capitania; 

4.° Fechar, sellar e expedir a correspondencia; 
5. 0 Transmittir aos empregados os recados, papeis e ordens; 
6. o Abrir a repartição nos dias de -serviço uma hora antes 

da marcada para o começo dos trabalhos, e, extraordinariamente, 
quando ordenar o capitão do porto ; 

Paragrapho unico. O encarregado das diligencias será con~ 
siderado sempre em serviço, posto que sujeito ao ponto, mas 
dispensado de pernoitar na capitania. 

Terá direito ás custas que forem lcgaes, além da diaria 
que perceber. 

CAPITULO VI 

DOS CAPATAZES E SUB·CAPA.TAZES 

Art. 56. Os capatazes são os agentes da. capitania encarre .. 
gados das capatazias. 

Nos portos onde estas funccionarem, elles farão com que 
sejam matriculados todos que exercem industria. ou profissão 
maritima ou fluvial, 8 arrolar tambem as embarcsções do trafego, 
quer usjá existentes que o não tenham ainda sido, quer as que 
se construirem de novo, impedindo que os donos as substituam 
no arl'olamento das que forem retiradas do trafego. obrigai.as-hão 
a tirar licença -e a ·renov::ü-a cada anno, para que poSsam na
vegar. 

Art. 57. Fóra da séde da capitania, áquelies que não 
poderem pessoalmente compareceL' ue!la. os capatazes tomarão 
os nomes e residencia, filiação e signaes, occupação que tiverem, 
e as dimensões das embarcações, para entregar ou remetter á 
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capitania, ou para apresentar ao official desta que for ao porto 
em visita de correcção, afim de se effectuarem as matriculas 
dos individuas e o anolamento das embarcações. 

Art. 58. Os cs.patazes procurarão obstar que se entulhem 
os fundeadouros, não consentindo que os moradores do Ion·ar 
façam oellcs de3pejos que pOi::isam prejudicar o porto ; e recla ... 
marão das autoridades providencias par•a que não se levantem 
construcções que obstruam as barras. Terão sob sua guarda as 
boias, balisas e outras marcas de pt·aticagem, onde e3ta se uão 
puder encarrogar dei! as. 

Art. 59. Os capatazes se apressarão em dar conhecüm:nto 
a capitania de todas as occurreucias attinentes a seus encargos, 
para que o capitão do porto possa em tempo providenciar. 
IgualmentB darão conta das infracções commettidas, indicando 
a natureza e autoria dellas, para serem punidos os infractores. 

Art. 60. Cada secção das capatazias estabelecidas no interior 
dos portos terá um agente dacctpita.niacomoajudante do capataz 
e com a denominação de sub-:apatu, sob cuja. ju!'isdicção ricam 
as embarcações do tr;tfego e 1 esca, que, confOrme o detalhe 
geral da capit'itnia, nella estaciona..rem, sujeita-s às i'egc<~s do 
porto no intere.o:se de sua propria. industda, e com segurança 
para os que lhes procurarem os serviço3. 

Art. 61. Os capatazes.e sub-capatazes terão de applicar a 
seus jurisdiccionados toclas as disposições de que tratam os pre~. 
cedentes a.rtigos, relativamente <.lO arrolamento, matricula e 
licença. Responderá pela limpeza e policia de sua secção, e 
fará por que haja a maior subordinaçã"o no pesso:ll rnaritimo 
del!a. 

Art. 62. Os capatazes e sub-capat·:1.zes terão muita attenção 
em que seja executada a tabella dos fretes dvs embarcações 
miudas. 

Fari com que os pass1geiros sejam nelias bem tratados e 
que não sóffram prejuir..os em suas bagagens, providenciando 
mesmo para que se lhes restituüm os objectos que por es
quecimento tenham deixado nas embarcações. 

Art. 63. Os capatazes e sub-capatazes que tiverem praias 
em suas circumscripções não consentirão que sejam ellas ex~ 
cavadas, nem que girvam para deposito de quaesquer ma terias 
susceptiveis de se putrefazerem. 

Art. 64. Nos casos de conflictos. ferimentos, roubos 1 etc,, 
entre o pessoal maritimo das capatazias ou secções de capatazia, 
ou nas embarcações eu tre os tci pulantss e os p1ssa.geiros, os 
cctpatazes ou sub-capatazes tm1o immediatamente intervir a 
policia local para restabelecer a OL'dem e prender os de"" 
liuquentes. 

Art. 65. Nos casos de it1cendlo ou riscoS' maritimos, os capa
tazes e sub-captttazes se apresentarão·na capitania para recebel' 
as ordens relativas ao :'loccorTO na·,rct.l. 

Art. 66. Os capata,zes e sub-capataz'=s vigiarão para que 
não hnja de~:caminho dos objectos pertencentes ás embarcações 
em perigo que forem t0r ás praia~. e entregarão à repar-
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tição competente af)uelles cujo,:; donos não forem conhecidos, 
ou não se lhes conhecer o paradeirot afim de serem alli arre
cadados. 

Art. 67. Os capatazes e sub-capatazes serão nomeados pelo 
capitão elo porto dentre os maritimos de boa nota, com resi
dencia no lagar, que se queiram prestar a servir como taes. 

Art. 68. Os capatazes e sub-ca})atazes, como agentes das 
capitanias, são subordinados aos capitães dos portos ou a quem 
suas vezes fizer. 

CAPITULO VII 

DO P.\TRÃO-MÓR 

Art. 69. Em todas as capitanias llaverá um patr-ão-mór di
rectamente s:ubordinado ao capitão do porto. 

§ 1. o onde -houver arsenal de marinha o patrão-mór rer
tence ao pessoal daquelle estabelecimento, a cujo inspector es
tará subordinado. 

§ 2. o No Estado do Amazonas servirá de patrão-mói' o 
mestre do navio chefe da respectiva flotilha, para os effeitos 
deste regulamento. 

Art. 70. O patrão-mór nos Estados e o mestre de soccorro 
no Districto Federal teem sob sua direcçã.o todas as embarcações 
a remos e a vapo1~ da capitania, _pelas quaes é responsavel, por 
inventario, assim como 1)810 matel'ial destinado ao serviço geral 
do porto o a soccorros no mar. 

Art. 71. A gente do serviço maritimo da capitania fica sub· 
ordinada. ao patrão-mór, excepto no Districto Federal, onde só 
receberá suas ordens adventiciamente, por occasião de sinis
tros no mar. 

Art. 72. Compete ao patrão-mór : 
1. o Dirigir todos os trabalhos da arte do marinheiro, que 

tiverem de ser executados pela capitania, e, em ge,ral todos os 
serviços de igual natureza ordenados pelo capitão do porto ; 

2.o Prestar soccorros, dentro ou fóra do porto, aos navios 
em perigo; 

3. o Faz:er dentro do porto, no ancoradouro proprio, as amar~ 
:cações fixas para, os navios de guerra nacionaes; 

4, 0 Ter sempre pl'omptas as embarcações da capitania, 
sa.fos e claros todos os apparelhos do serviço maritimo e de 
soccorro naval, observando neste det::tlhe as in.strucções do 
r0udante ; 

5.r Auxiliar a, poliJia n<1val,. coope1'ando nas l'ondas pelos 
ancoradouros e cáes,·segundo as ordens do ajudante; 

6, G Cumprir as ordens Llo capitão do porto e as que lhe 
forem dadas pelo ajudante em qualquer circumstancia. 

Art. 73. O patrão-mór deve acondicionar todo o material 
de sua responsalJHidade nos depositas da cupítania, arrumando 
e rotulando os apparelhos que não fOrem de. uso diario. 
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A1•t. 74. Cumpre ao patrão~mór conservar em amari·a
ções proximas da capitania, e de preferench na dó,'a que <1 
esta pertencer, os embarcações que não estiverem nas carrei~ 
ras sob coberta. 

CAPITULO VIII 

DA GENTE DO SERVIÇO NAVAL 

Art. 75. os patrõBs ao serviço da capitania, subordinados 
ao pes-~o:ll dirigante desta, teem p~)r especial incumbGnci.:t zelar 
nct conservação das embs.rce.ç:ões que lhes são confiadas. 

Pertencem á direcção geral do patrão-mór, mas respon
dem perante o ajudante pelo estado das emLarcações e 1!GÜ1 dis~ 
ciplinu. de seus tripul;:mtes. 

Ar-t. 76. Nr~s fainas do, capihtnia, os patrões devem manter 
a tQ(10 transe a ordem e a subordinação da gente que diri
girem. São enc::tPrega.dos de rondnr os ancorar:l.curos e cáes, 
conforme o deto.lhe desse serviço, orga.nisa~1o pelo ploimeiro a.ju 4 

da..nte, à e quem receberão as necesss.,rlas- instrucçôe:s e po1lem 
ser empregados Gm quae:::q nel' diligencias qmmdo lhes for· orde
nado. 

Art. 77. Os patrões, por occnsHio de soccorro n navio, aco~ 
dem com a gente do serviço naval so.b as ordens do pi1trão-mór. 

Art. 78. Os patrões devem ter carta ele arráes e possuir as
habilitações precisas parZL r>ilotear s.s embarcações c1a cnpitania 
em qualquer expedição no interior do porto, podendo nessa qua
lükcte ser chamados para fazer parte da commissão de exan.te 
dos candidatoFJ it ca.l'ta de arrács. 

Em igu·:l.ldn.de de circmmJtl:tncbs, devem ser pt'cfaridos para, 
putrõc.s os ofliciaes marinlleii·os reformados por haverem com
pletado o seu tempo de serviço na Hiarinha de g'uerra. 

Art. 79. A marinbagem para o serviço da Cflpitania deve se.:.• 
contra.tadil entre os individues de profissão maritiml1, de pre
fetencià os que tiverem sfclo praças da Armada, com t·lLL'I:a por 
conclusão de tempo. Nos contractos devem ser especificadas 
as obrigações de cada um, as soldadas, o tempo de serviço 
e o premio de reengDjamento, si houver essa clausula. 

Art. 80. A marinhagem pertence á direcção geral do pa .. 
h·ão-mó:o, mas, pelo detalhe das incumbencias, cabe ao ajudante 
tel·a, sob suas immediatas ordens. 

Incumbe especialmente {~ marinhagem ter as embai'cações 
aprestadas e no maior estado de asseío, assim como conservar 
o seu aquartelamento e rancho limpos e arranjados. 

Art. 81. Dentre os marinheiros serão tirados pelo aju .. 
dante os patrões das embarcações a remos. 

Art. 82. A gente do serviço naval por occasião de in
cendio a bordo ou na capitania, acudirá com bombas de que 
esta dispuzer; e poderá ser utilisacla por ordem do capitão do 
porto ou de quem suas vezes fizer, na extincção de incendios 
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fMa do recinto da capitania, si não houve1' no lagar serviço· 
organisado para soccorros dessa natureza_ 

Art. 83. Os machini::;t<l5 e f0guistas, contractados para. 
servir nas embarcaçõ:.:s di c1pitania, desempenharão aç; obriga
ções que lhes são marcadas no regulamento do corpo de machi
nistas navaes, com a responsabJirlade peculiar a cadol.. uma d.::ts 
classes. 

Pertencem á direcçfio do pahlo mór, como pessoal do ser
T1ço naval, mas siio immediatamenb subordinados ao ajudante, 
perante quem respondem pela limpeza, conservação e funcclo
nament0 das maclünas das lanctas, assim como pelo consumo 
do cornbustivel e sobresalentcs. 

Devem obedecer aos patrõos das embarcações em que ser ... 
virem. 

CAPITULO IV 

DO PES:SOAL DA PRATIO'AGEM 

Art. 84. Na. Capital FecL:rai poderá ser aclmittido um pra· 
tico para o serviço privativo da capitania, a cujo regulamento 
ficará sujeito. 

§ 1. 0 s~rá enc::trregtdo de pilotear as lanchas e embarca
ções nas Ülsp~cções e rontla. 

§ 2. 0 Para o serviço da ronda. que lhe couber por detalhe, 
o pratico da capitania receberá as ordens do primeiro Djudante~ 

§ 3. 0 Por occasião do soccorro naval, ficará <t djsposição do 
offi.ciaJ que dirigir o serviço. 

Art. 85. Faz parte da commissão examinadora dos candi
datos á carta de arráes. 

Art. 86. O pratico-mór, os pl'aticos e o3 atalaiadores são 
sujeitos a jurisdicção da capitania, mas regidos na part2. profis. 
sional relo regulamento g~ral da praticagem. 

TITULO III 

DA ESCR!PTURAÇAO DOS DINHEIROS ARRECADADOS PELA 

CAPITANIA 

CAPITULO I 

DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA EM GERAL 

Art. 87. Todo o expediente deverá ser feito com simplici
dade e clareza, observando~se, quanto possivel, a maio1· uni for~ 
midade em seus detalhes, por maneira que os assumptos que 
guardarem analogia sejam tratados segundo as mesmas regras. 
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Art. 88. O modo d8 escripturar os livros a que se ref,_,re o 
art. 44, impressos pJlos mo.lelos actuaes, e indicado pela deno
minação de cada um delles. 

Art. 89. Os actos on!cüws soriio registrados em livros e 
a correspondencüt rece~)ida co:1sta1á do protocollo, no qual 'se 
lançarão as datas de entrada e sabida dos -papeis, e a solução 
e destino qus tenham tido os assumptos sobre que versarem. 

CAPITULO I! 

DA RECEITA E DE~PEZA 

Art. 90. Haverá em todas as capitanias um cofce, do qual 
serão clavicularios o capitão do porto, o ajudante o o secretario, 
para_ ser nelle recolhic1tL a importancia dns taxl\S rel<:ttivas ao 
serviço ela na.vegnção mercante, das multas püt' inft·acção da 
policia naval, que ellas cobrarem, assim como -a de qualquer 
outrct procedencia. 

Art. 91. O secretario, que e o competente pa.ra recober 
os dinheiros que tenham de ser arrecadado~, assume a respon
sabilidade delles. 

Art. 92. O movimento de dinhe-iros é iniciado nos livros
talões, continuado nos de-conta correnle e dei eis nos de remessa. 

i'!rt. 93. Só serão validos os lançamentüs que fOrem au~ 
thentic~dos :pelo capítão do porto ou, por commissão Ueste, 
pelo UJUUaute. 

Art. 94. Os livros-talões constam do recibo, que é ~L parte 
quo se corta ou destacad<t do livro, e do ta1ão, que é a parte que 
fica. e na qual se registram resumidament0 os dizeres do recibo. 

i'l.rt. 95. Haverá livros-talões conformo a classificação àa 
receita. 

Ar·t. 06. Nos livros de remes:::a, o t<:tlão é o registro do 
dinheiro remettido para o Thosouro, na Capital Federal, ou 
par;:~, as Dclegal:i<J.s Fi~caes e ~\.tfcmriegns nos Estados, e a parte 
quo se Jesto.ca é a guia de remesscL que acompanha o mesmo 
dinheiro. 

Art. 97. Por meio de recibos destacados dos livros-talões, 
numerados e rubricados, é que Ee e1tectuará a cobrançtt em 
especie das tl\xas e multas que constituem a receita da capi~ 
tania., procedendo-se executivamente, nos termos da legislação 
em vigor, contra os que se eximirem ao respectivo pagamento. 

Art. 98, Os talões, ta.mbem numerados e rubricados, effe~ 
ctuado o seu lançamento no livro de conta·correntt>, com
provarã,o a responsabilidade do secretario. 

Art. 99. Os talões das taxas serão encerrados cada mez, e 
os das multas,- por teimestres, constando do encerramento a 
importancia recolhida ao cofre e o numero de recibos destacados; 
e em seguida se proceJerâ ao balanço do cofre, na presença dos 
tres ela vicularios. 

Art. 100. Quando algum recibo deixar de ser_ destacado 
do talão, ou, já destacado, deixar de ser entregue ú parte, será 
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inutilisado e collado ao talão respectivo, no qual se fará a 
declaração do facto. 

Art. IOI, A falta de entrega do recibo á parte de quem 
houver sido cobrada a importancia em dinheiro, a não cor
respondencia deste com a quantia inscripta no talão e o desen~ 
tranhc1mento de quo.Jquer dos talões interrompendo a sua, nu
meraç-ão, implicarão a immediata responsabilidade do secreta1'io. 

Art. 102. As partes teem o tlireito elo reclamar que lhes 
seja entregue o recibo numerado e rnbricetdo, e que cm·responda 
com a quantia inscripta no tnlão competente. 

Art. 103. Nos primeiros dias de cada mez ou d·J trimestre, 
o secretf;.rio fará entrega ao Tllesouro Federal ou ás Delega
cias Fiscaes ou Alfandeg<JS dos E,;;tados, do dinheiro existente no 
cofre, por meio de guia de remessa destacada do Iivro·talão, da 
qual terâ recibo ou conhecimento e!:ll fórma, passado por aquellas 
repartições. 

Al't. l04. Os conhecimentos 1mssadcs pelas repart~ções fis-· 
caes, levado::; ao livro de conta-corrente pelo nUJTiGl'O e_impor
tancía de cada um, comprovarão a despeza.. 

Art. 105. Os livros da escripturação, sob a l'espoGsabLlidade 
ào secretario, serão rewettidos om cada exercido, ilJ. Capital 
Federal, á Contndoria da M::;~,rinlm, e nos Estados, âs Delegacias 
do Thesoul'o Federal, para o processo inicial da prestação de 
contas. 

Art. 100. No c:;~so de ser substituído o sem'etario, as suas 
conbs serão encerradas e romettido.s á Oont<ldoria d3, J\:Iarinha 
ou ás Delegacias Fiscaes, nos Estados, e o saldo ü.O TJJesouro 
Federal e aos. das Delegacias nos Estu,dos. 

Art. 107. A conta do sec~etaeio, como responso,vel pelos 
dinhei.ros colloctados pela Cclpitania, deve ser encerrada no fim 
àe cada exercicio, constn,ndo o encen•umento de um ·termo 
lavrado no livro de conta-corrente. 

Art. !08. Nos delegacias das capitanias, de accordo com 
o art. 46, procer]er-se-ha em re!açii:o á escripturação e ús 
contas dos <•.manuenses, como ficou estabelecido paro, o secre
tario, sendo que o producto das taxas e multas deve ser re
mettiáO. por lntermedio do capitão do porto, C~,O T!w;;ouro na 
Capital F'ederaJ, e ás DGlegacias Fiscaes, nos outros Estados. 

TJTULO IV 

DA POLICIA, REGI:\IEN E CONSERVAÇÃO DA COSTA, PORTOS, 
H! OS E LAGOAS NAVEGA VEIS 

CAPITULO I 

DOS PORTOS, CÁES, PRAIAS OU :IIAF.GENS 

Art. 109. O capitão do porto cuUará constantemente na 
con_tilervação do p.orto, estabelecendo a policia activa nos ancora-



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 249 

douras, cáes, praias .do littoral,rios, Iagôas e outras aguas nave· 
gaveis que communiquem com o port'), para que este esteja 
sempre em boas condições de limpeza, profundidade e segurança. 

Art. 110. Para, fazer a policia naval haverá rondas, cliS· 
tribuidas por detalhe do capitão do porto, o qual nellas empre
gará o pessoal da capitania que não exerça funcções especiaes 
na secretaria da repartição. 

Art. 111. Os serviços de policia ou quaesquer outrcs que 
as repartições federaes mantiverem no porto sei'ão directa
mente Slljeitos ás autoridades respectivas, não cabendo aos func
ciona;l.'ios da capitania sinão auxiliai-as na execução elos regula
mentos que regem os mesmos serviços, quando o auxi:io for 
rechtmado, e a elle se não opponha,m, na occr.sião, as obrig<.lçÕe3 
privativas da ca,pítania. 

Art. 112. O ca._pit<'i:o do p::n'to não intet>vírá na3 visitas, 
buscas, detenção~ apprehensão ou captura de inclividuus, merca
dorias ou object6s em geral, nas diligencias que realizarem no 
mar, agentes das repartições feLlercws que tenham neUe juris
dicção definida, ou nos cetsos de contravenção de_ sou.::; t>egula~ 
mentos; mas, não deve consentir, por pretexto algum, q-;1e em 
todas ::ts diligencias ou em qunJquer circumsbmcla, os referidos 
agentes lancem mão de medidas que attentem contra &s pre~ 
rogativas de seu cargo, como chef'e d.a capitania, ou (1ue lhe 
invn,dam attribuições, a cujo c.erceamento, aliás, é de sua abri~ 
gação oppor toJa a. resistencia legal. -

Art. 113. E' prohibldo fazer quaesquer constn:w;ões, 
atGrros e obt'aS sobre o mar, rics nn.vegaveis e seus bt'aços, 
sobre os terrenos do m.<!..rinha e reservados para a servi,-1ão pu
blica, sem quo sejéL declarado pelas ca.pit·mias que _tt~es obras 
não prejuUicam os portos e SUD. nr~vegaçíio, nem clamnificam 
os esLtbelecimentos da União; para o que a repartição compe~ 
tente lhes remetterá a inform:;tr os requerimentos pedindo ·auto~ 
rizaç[o para construil-as. 

§ 1. o As declarações das capitanias serão sempre baseadas 
em estudos sobro o terreno. 

§ 2. 0 Todos aquelles que houverem levantado constrncções 
ou feito aterros sem autorização legalmente concedida., segnndo 
os preceitos que ficam estabelecirlos, serit.o compellidos a de
molir as obras, pagarão uma multa de 100$ a 500$, e lndemni
zarão o damno que porventura causarem com a obstrucção do 
porto. 

Art. 114. Os terrenos de marinha a que se refere o artigo 
anterior, .. são os que, banhados pelo map ou rios navegaveis, 
vão até a distancia de tn.nta e tres 'inett·os paPa a parte de terra, 
contados do ponto a que chega o preamar médio. 

Art. 115. Os terrenos reservados para a serviclão publica a 
que se refere o mesmo a.rt. 113, são os que existem nas margens 
dos rios na.vegaveis e dos que se fazem navegaveis, e que, ba· 
nhados pelos ditos rios, fóra do alcance das marés, vão até ~t 
distancia de quinze metros para a parte de terra, contados .do 
ponto médio das euchentes orúinarias. 
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Art. 116. 'l'errenoS accrescidos aos de marinha, de que 
este regulamento faz p<l.rticular·menção, são os que, natnral ou 
artificialmente, se ti-verem formado ou ibrmarem além do ponto 
determinado nos artigos anteriores para a parte do mar ou das 
aguas do::; rios. 

Art. 117. O limite, que separe. o àominio rnaritimodo do~ 
minio fluvial) para o· e!reito de medirem-se e demarcarem-se 
trinta e tres ou q~dn:se metros, conf'orme os terrenos estiverem 
dentro ou fóra do alcance das mares, r>erá imlicado pelo ponto 
onde as nguas de.ixarem de ser salgadas. 

i\rt. IJS. Como complemento do disposto no art. 113, com· 
pete ús capitanias informar sobre quaesquer concessões de ma
rinhas e accrescidos, tendo em muita attenção quo, com o defe
rimento d13llas, não só sejam satisfeitos por completo os requi~ 
sito3 do sobredito artigo, como não venha a soffre1' a bellezc" 
natural do porto o alinhamento e regulariclüde. de seus cáes e 
edificações. 

Art. 119. Tambem com1)ete ás capitanias dizer sobre as 
licenças para construr.ção de viveiros, cercados on curracs de 
peixe nos portos, rios, lagôas e canaes D;_tvegaveis ao longo da 
costa. 

Para conhecerem si h'1. ou não conveniencia em autorizar 
taes Hccnçns, devem os officiaes das capit.aTlias tl'ansportar-se 
ao local destinado pelos peticionarias ás construcções projectadas 
e alli procede1' a e:s:ames rninucioms, cuja preliminar seja a 
conservação dos portos em todas <lS condições de navegabilidade. 

Art. 120. Posto que não seja directa o efffctiva <1 acção dns 
capitanias sobre as concessões de marinhas e outras semelhantes, 
devem os capitães dos portos, sempre que ns impugnare!Yl por 
contl'arias aos interesses da navegação, representar ao ?vlinistro 
da Marinha, pondo~o ao corrente dos fundamentos da impu4 

gnação. 
Art. 121. A extracção de areia, das praiRS, e em geral 

quaesquer excavações do littoral, interior dos portos e suas en~ 
seadas, sendo prohibidns, as capitanias devem cooperar com os 
agentes municipaes na conservação das praias em beneficio 
da hygiene e dos pontos de embarque e desembJ,rque que ellas 
offerecem. 

Paragrapbo unico. Nas praias longínquas ou fóm dos portos 
ou naquellas em que as excavações não possam por modo algum 
influir no regimen das aguas, as capitanias por seus agentes 
nesses lagares as não impediPão. 

Art. 122. Se:r.npre que_ lhes for requisitado pelas Municipa~ 
!idades, devem as capitanias, com approvação do Governo Fe
deral, por intermedio do Ministro da Marinha, designar e marcar, 
dantro dos portos no3 lagares reservados para logradouros pu~ 
blicos, o~ terrenos sobre o3 quaes se possam assentar esta!elros, 
mortonas, pontes, trapiches, mercados, estancias. de lenha, 
depositas de carvão e outros usados nos portos. 

Art. 123. Ninguem poderã construir embarcações dentro 
dos portos, ou encalhai-as para fabricar, quer na parte re~ 
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serva,1a para logroclL\uro publico, quer na p::u·te aforada, sem 
que, ele pois da licença mnnicir:ul, as capitanias :;;e tenham pro
nunciado a re.speito, dizendo si da h i resultam ou niio prej uizos 
á conservação d<~s portos. · 

Al't. 12±. ToJa a ombarcn.ção que estiver com ngua aberta 
e for a pique por drscuido de seu proprietario, zçrá e~Le obri
gado a suspendel-a e a encalha l-a para concerto on desmancho, 
marcando-lhe a capitan:a prazo para isso. Si expirado o praz;o 
não for levantada a omb<J.rcação, S'Jfi !."''-Onsiderada em ctban
dono, passando ao domínio da capitania quo podei·á Lzel' urre~ 
matar o desmancho ou tomal-a a si. En1 todo caso o proprie
tario nfío ficará isento de um~t multa,, que cubee as despeY.~lS do 
trabalho si h ou Yer ckficit. 

Art. 125. E' prollibido lançar entullE-s, cinza,s, v;trreduras 
ou quaesquer immundicies nos c:ies ou pr.1ias dos portos, fóra 
dos lagares para isso de.-.,tlnndos pehs camaras municipaes, de 
accordo com as capitanias. Os iníractvres serão obrigados, além 
da multa de 50$ a lOOS, a remover o entnlho,si for possivel faze l-o; 
mas, quando não o sej-1 ou se ignore quom pr,ttkou o despejo, 
os agentes da capitania ll<1 secção respGctiva m~\JHla.rfio intimar 
os encarregados da limlJeza public<1 para que estes effectuem 
immediatamento a remoção. 

Art. 126. Ningu8lll podert'L depositar madcir~s nas praia~, 
nem conservr~r neHns ou nos cá.es qunesquer ol1jectos que emb<1· 
racem a servidão pnb:ic-:L por mo.i~ ele trcs dias, sem licença mu
uicipal, devendo a capita::tia ser onv!rl.a par·a dizer si, durtmtB 
aque!le tempo ou alé n clelle, o deposito ou demora de taes 
objectos é ou não prejudicial ao embarque e desembarque de 
pessoas e bagagens, em geral, ao trafego da secção. E,n todo 
caso, a capitania não consentirá quaesquer deposites nos cáes, 
principalmente de objectos de muito peso; e, quanto ás praias;. 
.sómente os autorizará a:ém do ponto a que chegue a mnré no 
preamar de aguas vivas para evit lr o accumulo de areias, 
em pl'ejuizo do porto. 

Os infractores nagarão umu. multa de 50$ e serão obrigados 
a remover as areias amoatoadas, l)Jgando mais a despeza dare
moção, si esta for feita pela capitanitl. 

Art. 127, As embarcações que se amarrarem a quatro cabos 
junto de praias não lanç;uão ancoras que no preo..mar fiquem 
cobertas; mas fal-o-llã.o em lagar onde estejam sempre á vista, 
para evitar o damno que isso possa resultar tts embarcações do 
trafego. 

Os infractores pagarão a mult9.. de 12-$ a 36$ o ficam 
obrigados a reparar o damno. 

Art. 128. E' prohibido lançar ao mar ou rio, de bordo 
dos navios ou de quaesquer embarca~,;ões, lixo, cinzas, varro
duras do porão,etc., parao que as capitanias, de accordo com a 
repartição sa.nitaria ou com a camura municipal, designarão 
em ilhas situadas a sotavento Uos ventos reinante~ nos portos 
local adequ~do para vasadouro. 

Os infractores pagarão a multa de 200$ a I :0.~0$000. 
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Art. I29. Os capitães dos portos proporão ao Ministro 
ela. Marinba todas as medi(las relativas á conservação dos portos, 
rios, a.ncOI'adouro e canaes, que possam ser levadas a eifeito, sem 
embargo· das obras de melhoramento a cargo do 11inisterio da 
Viacão, ouvindo semprG ao engenheiro naval hydmulico da 
directoria technica competente do arsenal. 

Na falta de engenheiro naval, os capitães dos portos indi
carão apenas os melhoramentos que a experiencht do serviço 
lhes suggerir. . 

Art. 130. Todas as vezes que o regimen ou conservação 
dos portos venha a ser pe:t·turb::.do por obras publicas ou parti
culares, ou por outras ca;usas, os capitães dos poJ:tos se a_pres~ 
sarâo em dar disso conhecimento ao 1víinistro da Marinha; po
dendo, desde logo, embargar as que não forem mandadas e.ffe
ctuar pelo Minis teria da Viaç-ã.o e Obras Publicas ou pela 
Inspectm.'i<t de Melhoramentos dos Portos. 

Art. 131. Os capitV,es dos portos representarão igu2..lmente, 
todas as vezes aue o rundeadouro do;; navios met·cc<ntes ou 
lagares dcsignad~os para a. carga, o ctesc'2.rgD. do ·nHn'cadorias 
offercçam inconvenientrs ao trafego, e e:ojam prejudiciae~ ú::; 
embJrcn.ções e ao regimen do porto. 

CAPITULO li 

DOS ANCORADOUROS 

Art. 132. E' da competencla chs capitanü1sj de r,ccordo com 
o director da sauJ.e publica e o inspBctor do A1fi.mdega no Dis
tricto Federal, e com os inspectoresdo Alfttndegas, e inspectol'es 
de saudc nos Estados, designarem nos ancoro.douros Jogar mais 
proximo para os navios que tentmm de fazer quarentena ou 
ficar de ob3ervação, para fes,nquia e para carga c d<:Jscarga, 
sendo estes ultimas ancoro.douros subdivididos para navios que 
tenham de carregar ou descarreg<:tr goneros de tacil comlmstiio, 
e para aquelles cuja, carga não fol' sujeita a direitos dn, Alfan
dega. 

§ I. 0 T<tmbem as capitanias designarão ancoradouro para 
os na vi os velhos, par&, os que tenham de fabricar e para aq uelles 
que não tiverem destino. 

§ 2. 0 As ct;breas, alvarengas, barcaças, saveiros, depositas 
fluctuantes, dragas e as embarcações. do trafego dos portos, 
amnrrar-se-hão onde lhes for indicado pelas capitanias e Uo 
modo prescripto por estas. 

Art; 133. O ancoradouro dos navios sujeitos á fisca1ziação 
da Aifandega deve ser marcado de accordo com esta. 

Art. 134. Os navios de guerra terão ancorad·ouro especial, 
fóra dos destinados aos na vi os mercantes, nos portos onde para 
ISso houver espaço; e naquelles em que a&Sim não possa ser, 
OCCl~pa.rão o ancoradouro de franquia, ficando em distancia con
vemente de um a outro navio. 
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Art. 135. NUo e permittido aos navios de guerra conservar 
durante a noite embarco.ções miudas amarradas na pôpa; fazer 
exe1•cicio ao alvo no ancoradouro de fabrico, e lançar dentro do 
porto cinzas das fornalhas e mantimentos deteriorados. 

Art. 135. Nenhum navio mercante, tendo a" bordo ma terias 
explosivas, poderá transpor o ancorad_ouro de fl'anquia sem as 
descarregar, effectuando essa operaçao para lagar expres3a~ 
mentc'designado pela capitania nos portos onde não houver de~ 
posito especial para taes artigos, em embarcações fechada;: ou 
cobertas com encerado, as quaes devel'ão arvorar b::wdeira enM 
carnada e ser acompanhadas por agentes da Alfandega, quando 
largarem de bordo. 

Art. 137. Todo o navio de guerra que tGnha de ir para o 
ancoradouro de fabrico, não o fará sem remover de bordo a pol
vora e artificios de guerra para o competente deposito, que lhe 
serã indicado, si for estrangeiro, pelo commandante do porto ; 
effectuada a remoção com as mesmas precauções do artigo and 
terior, sob a vigialancia do pessoal de horda. 

Art. 138. Todo navio mercante em carga ou descarga deve 
ter dentro os páos de bujarrona e giPa; e quando estiver amar
rado de pôpa e prôn, terá tambem a retranca dentro e as vergas 
desamantilhadas. 

Só na vespera da sabida para o ancoradouro de franquia, 
afim de envergar o panno, poderâ. amr.ntilhar as vergas e daitar 
fóra os pâos, menos o da giba, que só o porá quando se achar no 
referido ancoradouro. 

Art. 139. As ca.pitanias prestarão auxilio requisitado pelas 
repartições federaes para qualquer diligencia no mar, ou para 
a designação e demarcação dos ancoradouros de franquia,, carga, 
d·escarga e quarentena. 

Sf as providencias reclamadas parecerem inconvenientes, ou 
que outras d~vam ser mais consentaneas com o serviço que 
incumbe ás capitanias, os Capitães dos portos recorrerão ao l\oliM 
nistro da Marinha, para que elle delibere. 

Al't. 140. As capitanias empregarão todcs os esforços "Para 
que sejam rigorosamente observadas ~as medidas aconselhadas 
pela repartição sanitaria, considerando-as ohrigatorias para 
todos os effeitos. 

Art. 141. Todos os navios nos differentes ancoradouros são 
obrigados a auxiliar·se mutuamente no acto ele amarrar e desM 
amarrar, recebendo espias, arriando amarra, praticando quaes ... 
quer manobras indicadas pelas necessidades do momento. 

Art. 142. E' prohibido a todo e qualquer navio dar tiros 
ou salvar não estando no ancoradouro de franquia. 

Art. 143. E' prohibido nos ancoradouros de carga e des ... 
carga conservar fogo a bordo depois do toque de recolher, a não 
serem as luzes indispensaveis. 

Art. 144. O serviço de carga e descarga á. noite sómente 
podera ser feito com licença da, Alfandega, não podendo se1' 
nelle empregadas luzes descobertas que ponham em risco as 
embarcações. 
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O.s infractoros serão multados em 12.) a 36~, além da 
obrigação de indemnizarem o damno. 

Art. 145. Nenhum navio mercante poJerá ter suas em
barcações mindas amarrada::; si não aos portalós nos ancoradomos 
de carga e desc:1rga. No de franquia lhe será permittido ter 
a lancha pela pôpa. Os infractores serã11 multados no mini mo, 
si da infracção não houver resultado prejuizo ás embar.cações 
do trafego. 

Art. U6~ Sómente nos escc1leres dos no.vios de guerra, 
aos da capitania,·alfandega, :polich e sotude, no serviço de 
ronda ou em qualquer outro, serc.í permittido andar pelos 
ancor,ldouros de carga e descarga depois do to']Ue de recolher. 

QuaJquer bote ou escaler encontrado s::;m licença d?. ~·Ufan
dega depois daquellz~ hora, serâ apprehendido, e o dono ou 
patrão multado pela ca-pitania no minimo, além da pena em 
que incorrer pelo regulamento da 1\lfandega. 

Art. 147. Tambem ser;:~ prohibido, incorrendo os infra
ctores na multa de 12$ a 36$, aos botes, canOas ou quaesquer 
outras emb'?lrcações, pescar entre os navios nos ancoradouros, 
principalmente â noite com fachos, ou commerciar com elles 
sem licença. 

Art. 1<18. As emb:t.rcações do trafego dos portos, empre
gãdas na carga e descarga, não poderão carl'egar além da linha 
d'agua que estiver marcada, e estando estanques. 

O patrão que contra vier ser{~ multado de 12$ a 36$000. 
Art. 149. As embarcações encontradas sem tripulação nos 

ancoradouros são consideradas em abandono, devendo as ca
pitanias apprehendel-as, e annunciar por editaes durante tres 
dias. . 

Um mez depois, não apparecondo os doaos das embar~ 
cações, serão estas entregues ao juiz seccional para proceder 
na fôrma do decreto n. 848, de li de outubro de 1890. 

Art. 150. Nenhum navio poderá cla1' ás ancoras, no acto 
de amarrar, outra direcção que não seja a adaptada pelo 
uso do porto. 

Os infl•actores, além da obrigação d~ desamarrarem para 
dar á::~ suas ancoras a direcçã.o conveniente, incorrerão na 
multa de ~~~ a 30$000. 

AI't. 151. Todo navio será obrigado a ter bojas nas 
ancoras com que se amarrar, as quaes em caso algum ~er
virão plra nellas ~e darem espias. 

Os infractores, alêm da multa de 12.$ a 36~, terão de re
par'ar o damno que provenha dtt infracção. 

Art. 152. Os navios mei'cantes não poderão ter fóra suas 
emba:rcações miudas depois do tiro de recolher, salvo por mo
tivo extraordinario, que justificarão, ou com licença da Alftm· 
dega, da. qual tenham conhecimento as capitanias. 

Art. 153. Ninguem poder {t rocegar ancoras perdidas sem 
licença da capitaniã, e esta ~ó a concederá durante 15 dias. 

A ancora encontrada deve ser examinada, para se conhecer 
si realmente pertence a quem rccegou. No caso negativo, ficarâ 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 255 

depositada na capitania para ser entregue ao seu legitimo 
dono, p::tgas as despezas com o trabalho da rocega. 

Nos- portos, porém, onde houver praticagem, esse tra
balho será feito nos termos do art. 127 do regulamento 
geral da praticagem dos portos. 

Art. 1:54. E' prollibido aos navios conservar espias amar .. 
l'.ldas a outros navios, baias e molhes, salvo com liceuça da ca
pitania e o:1de nilo effibarace o transito das embarcações. 

Os infractores serão mulhdos no minimo. 
Art. 155. Todo aquelle que pretender desmanchar ou ar

razar o seu navio, deverá requerer á capitania que lhe seja 
marcado o lagar OiJ.de · o possa fazer. 

A capitania, deferindo, mandará lavrar termo, no qual 
se obrigue o proprietario, dentro do prazo estrictamente ne• 
cessaria, a effectuar o desmancho ou auazamento sem deixar 
objecto algum que arruine o porto, depositando no cofre da Ca· 
pitani;1 quantia, arbitrada pelo capitão do porto, correspondente 
á tonelagem da embarcação. Concluldo o desmancho ou arra
zamento, e preenchidas as condições estipuladas no termo, a 
quantia depositada, como garantia deste, será restituhla. No 
caso contrario, sómente será restituído o excedente da despeza 
realizada com a remoção dos destroços por conta da capi· 
tania. 

Art. 156. E' prohibido aos calafates, por occasião do 
fabrico dos navios, accender fogo nas lanchas ou pranchas do 
calaf~to, para derreter breu ou pixe, sem as terem em dis
tancia dellas pelo menos o comprimento de uma amarra. 

Os infractores serão multados em 12$ a 36$000. 
Art. 157-. O dono ou consignatario, cujo navio, por motivo 

de sn,hida urgente e precipitada ou por qualquer outro mo· 
tivo, tiver deixado no ancoradouro ancoras e am<.~rras, será 
obrigado a suspendel·aS no prazo de quarenta e oito horas, 
sob pena de multa, que será de 50$ a 100$, si o não fizer, aUm 
de indemniz:\r ~ despeza realizada pela capitania com o trabalho 
de verificação do lagar onde ficarem as ancoras e am:.\rras e a 
consequente suspensão doHas. 

Art. 158. Nos ancoradouroS:, todos o.s- navios de guerrn. e 
mercantes conservarão içada ã. prô:t, desdG o pôr até ao nascer 
do sol, em altura que não E-xceda de seis metros acima da borda, 
uma luz branca e brilhante que projecte sua claridade sobre 
todo o espaço de roda dos tn€smos na vi os. 

Esta luz obriga.toria é independente de outras luzes regu • 
lamentares dos na vi os de guerr<1.. 

Art. 159. A decencia do traje é obrigatoria para quantcs 
frequentarem os ancoradouros, quer St>jam ou não tripulantes 
dos na vi os e embarcações do trafego. 

Paragrapho unico. Os que infringirem esta disposição ao 
ponto de se apresentarem em estado de nudez, o capitão do 
porto os mandará entregar á policia lccal, multando ainda os 
que aggravarem a acção deshonesta com a perturbação da 
ordem nos mesmos anc01·adouros. 
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Art. 160. As embarcações nacionaes e estrangeiras deverão 
observar com toda a exactidão as regras do porto. 

Para não allegarem ignorancia, as 6lncontrarão nas· capita
nias, não sô em portuguez, como traduzidas em varias lioguas, 
affixadas em quadro ao alcance do publico. 

CAPITULO III 

DAS REGRAS PARA AS El\:InARCAÇÕES DO TRAFEGO 

Art. 161. Os tiros de recolher e ct·e alvol'ada indicam aos 
que trafegam nos portos: o 1°, interrupção das communicações; 
o 2°, o restabelecimento dellas. 

Executa·se, no primeiro caso, a licença da Alfandega ou 
causa extraordinaria, como perigo no mar, para justificar a in· 
fracção. 

Art. 162. As embarcações para as quaes se consignam 
regras neste capitulo são as classificadas em botes, lanchas (a 
vapor ou a remos), catraias, baleeiras, canôas e outras seme~ 
!!Jantes. 

Art. 163. Depois do sol posto, não é permittido emba!"Car 
e desemb:l.rcal' sinão nos càes principaes do porto, onde a policia 
tenha estabelecido postos de vigilancia, aos quaes os capatazes 
ou sub-capatazes -prestarão auxilio na manutenção da ordem 
entre os embarcadiços e pass8geiros. 

Onde não houver càes, as praias servirão de embarcadouro 
e desembarcàdouro, com as mesmas restrlcções. 

Art. 161. Quer de dia, quer à noite, as embarcações miudas 
dos navios mercantes e as que andam a frete não poderão con~ 
servar·se amarradas ou atracadas ás escadas dos cáes, sinão o 
tempo indispensavel para embarcar e desembarcar passageiros 
e bagag&ns , e as qu-e tenham .de esperar ficarão ao largo, em 
distancia, que não estorve a passagem das outras. 

Art. 165. As mesmas embarcações não poderão sahir fóra 
dos limit,es do ancoradouro sem licença da j.lfi:tndega.. 

Art. 166. Ao pór do sol, todas as emtlareações a frete irão 
estacionar no ancoradouro de sua secção. 

Art. 167. As lanchas a vapor e rebocadores que trafegam 
entre os ancoradouros deverão moderar a marcha, de modo que 
não cx:cedam á de uma embarcação a remos, ao approximar-se 
dos navios, càes, pontes ou molhes.on!le tenham de atracar ou 
de largar os reboques, e não fazer uso de apitos estridentes e 
Pl'Dlongados. 

Do mesmo modo procelerão na-s passagens estreitas e fre~ 
quentadas ou de muita agglomeração, para. não pôrem em risco 
as embarcações menores. 

Os infractores serão multados em 50$ a 100$, podendo a 
capitania,, conforme a gravidade das circumstancias, suspender, 
sem cassar a matricula dos patrões ou mestres, os quaes ficarão 
sujeitos ao dobro da multa na reincidencia. 
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Art. 168. TollaS as embar.Jnçfje.s miudas, licencia.L'1~ pa-ra 
conduzir passageiros ou c1rg.J.., á excGpção das movidas a Yil,por, 
que estão sujeitas ó. vistoria, t1eí'Btão apresentar-se nas capita
nias parn, ser inspecc.ionadag, logo que receberem ordem. 

Art. 109. O capitão do porto, sempre que considerar em 
más condições qu1lquer embarcação miud.a, devera co.ncellar a 
licença quô ella tiver para conduzir passageiros ou carga, orde
nando que se lhe façam os reparos de que carecer; e a mesma. 
embarcação não polerit voltar no trafego sem estar prompta, o 
que o capitão do porto m::tndará verificar por peritos do sua 
confiança., si os não tivee no serviço da capitania. 

Art. 170. Todas as embarcações a frete terão o numei'O de 
tripulantes determinado n:.ts licenças, nas quaes tambem se es
pecificarão os passagairos e cargas que puderem conduzir, de 
accordo com as lotações marcadas por occasião do arrolamento. 

Art. 171. Nenhuma embarcação serã deixada no c9.es, ou 
em outro qualquer ponto de· embarque e desembarque, sem ter 
a bordo pelo menos um individuo de su:1 tripulação; e. ~i a 
embarcação for a vapor, estacionará ao largo. 

Art. 172. Nenhuma emb:trcação conduzindo passageiros 
e bagagens permanecerá atracada ao costado dos na vio3, prin
cipalmente ás escadas ele bota-fôra, por menor que seja a af
fiuencia de· outras embarcações do mesmo genero, mais tempo 
do que o preciso para embarcar ou desembarcar os passageiros, 
carregar ou descarregar as bagagens. 

Art. 173. O patrão qno sobrecarregar sua embarcação com 
outras bagagens, quando esteja com a cargQ, completa dos passa· 
geiros que conduzir, incorre em multa. 

Art. l74. Nenhuma. embarcação miuda atracarà ao3 navios 
em franquia, ou nos outros ancoradouros, sem licença da Al
fandega. 

Art. 17'5. Qualquer reclamação ou disputa entre passa
geiros e tripulantes, ou entra os individuas de cada uma destas 
classes será levada ao conhecimento da capitania pela parte 
queixosa, ou pelo capataz ou sub-cetpataz da secção para ser 
decidida summariamente pelo capitão do porto_ 

Art. 176. Os patrões das embarcações do trafego são 
obrigados a dar parte à capitania de qualquer incidente que oc
corra com os passageiros ou com os tripulantes, ou entre uns e 
outros, e procurar a eshção policial mais proxima de su~-s 
secções p~ll'i1 entregarem qnaesquer objectos esquecidos pelos 
passageiros que conduziram. 

Art. 177. As emharcações miudas, á noite, movendo-se a 
remos ou a. vela, deverão ter sempre prompta, á mão, uma 
lanterna de luz braiJca, para sel' mostrada a tempo de evitar o 
abalrmtmento de algum navio que và sobre ellas. _ 

Art. 178. As lanchas a vapor e os rebocadore3, quando 
andarem pelos ancora<1ouros á noite, mostrarão as tres luzes 
regulamentares, 

Art. 179. As lanchas que pela pequenez de suas c}jmensões 
ni.i:o puderem ter fixns as luzes dos. la~los, usarão, ubaixo da· luz 
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branca, á prô:t, uma lanterna de duas côres que apl'esente 
para ré da linha. do travez de bol'este a luz verde, e par.:t 
o outro bordo, na mesma posição, a luz vermelha. 

Art. 180. As embarcações miudas debaixo de cerração, 
nevoeiros ou fortes aguaceiros, quer de dia, quer á noite, 
devem da-r signal de sua passagem ou presença por meio de 
sino, busina ou apito, e moderar a marcha. 

Art. 181. Aquelles que infl'ingir:;m as regras estabelecidas 
nos ultimas cinco artigos ficam sujeitos á multa de 50S a lOOS, 
que o capitão do porto imporá no mínimo, no médio e no maximo, 
conforme a natureza o intensidade da. infracç.ão, sendo todas as 
reincidencias multadas no dobro. 

CAPITULO IV 

DA TABELLA DOS FRETES 

Art. 182. A tabella de frates para as embal'Cações do_ tra
fego, especivJmente empregadas na condncção de passageiros 
e bagagens, serrl organisadn_, pelas capitanias, entrando o 
capitão do porto em acconlo com os proprictaríos de t&..•3S 
embarcações; e posta em pratica depois de appr•ovada p:::lo 
1Unistro dn, JL·~rinha. 

Art. 183. A lotação de passageiro3 deve Eel' ta.I, que em 
cctso algum ellos possam atravancar a embarcação, impec1in· 
do-lhe as manoOr[l,s, nem sobrec::trràgal-a com bagagens que a 
ponham em risco de sossobrar. 

Art. 184. Os fretes dos reb:;cadores tambem serão regulados 
pelas capitanirts, convocando o capitão do porto os p"roprietarios 
para, de 2~ccordo com elles, ali quem os rcpresen.te, organisc:tr 
uma tabclb, de preços pJlos quaes se faça o serviço de reboc1ue 
em· condiç.ões norma as. 

Pa.ragr&<Qho unico. A tabella ser:i calculada tendo por base 
a dist::mcitt <-L . percorrer pelo rebocaclor, dentro do porto on 
fóra delle ; si entre 03 ancor<:Ldouros sómente, si de bm·ra 
fóra, por entrada e sal! ida, etc.; tudo de combinação com a 
tonelagem elo na via a rebocar. 

Art. 185. Nas barras perigosas ou naquellas em que o 
serviço de l'eboque pertença á associrtção ele praticagem, ta ... 
bellas especiaes .para C3.da localidade mo.rcarão as taxas que ~e 
devem pctgar. 

Art. 186. Em occasião de temporal, ou no caso de sinistro 
no mar, quando seja preciso o serviço de rebocadores, será 
este feito mediante ajuste. 

Art. 187. A tabella de fretes dos rebocadores será tambem 
submettida á approvação do Ministro da Marinha. 
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CAPITULO V 

DO LASTRO DOS NAVIOS 

Art. 183. Toda a embarcação que quizer metter lastro, 
alliviar ou descarregar o que tiver, requererá :i capitania 
li~~enç::t para. o fazer, a qual a. cJncedBrlt inàican:io ao mesmo 
tempo o logar para esse fim. 

Art. 189. A carga e descarga de pedras, tijolos ou aréa. 
para. lastl'o será effoctuada, estendtmdo·se encerados ou ·velas ao 
longo do costado da embarcação _at3 ao fundo da lancha que 
os for entregar ou receber, afim (le não calürem ao mar ou rio. 

Art. 190. E' prohibido embarcar ou desembarcar le.stro 
durante a noite, e igualmente Iançal·o ao mar ou rio em qual
quer Jogar do ancoradouro, e da mesma fórma .... 1. varredura do 
porão após a descarga do lastro. Os infL'actores, no primeiro 
caso. fica.rão sujeitos á multa de 200.S, e, no segundo, á de 
500$ a l:D00$000. 

Art. 191. Será permittido ús embarcações baldear entre 
si os bstecsJ precedendo licença de\.- capitania, e tomando-se 
as caut,3lé\S que esta ordenar pat'<-L se não dotmnifie:r:.r o porto. 

Art. HJ2. A mpitania dar<.l passe de sahida ús embal'
cações p<U'i.'t irem fóra dos ancomdouros metter lastro~ prece ... 
dendo licença da ;}.lfanclega. 

Art. 193. As hmchas do trafego, que carregarem 1Jet1ras. 
tijolos, tsib'J.S, ladrilhos e outros objectos submer.::ive!.s c os 
deíxaronr cahir ao mar ou rio, quer seja por fa,lta de precauç~ões 
na cal'g<1 ou. descarg·n, ou no teansporte dellas, fica.rf;_o sujeitas 
á multa de 50S a 100$, conforme a. quantidade lançada ao 
fundo, si. não justificarem que os <.tlijamm por acciúen te im ~ 
previi"ôto. 

Art. 10'1. Os agentes da C<lpita.nia., que presenchPem ou 
tiverem noticia de qualquer das infl'acçõos especi:Gcrcdas nos 
artigos anteriores, devem pa.rticipar immediatamer.:te KO C<tG 
pitlio do porto ou ao ajudante de serviço. 

Por iguoJ devem fazel-o todos· os m3,ritimc.s: con~o in-
teressados na conservaçiro do porto. 

CAPITULO VI 

DAS E:\TRADAS E SAHIDAS DOS NAVIOS 

Art. 195. Os navios mercantes, nacionaes G e3trsJ1geiros, 
não poderão entrar nos portos ou sahir delles, a.ncor:n' ou mudar 
de ancoradouro, em geral, opm•ar qualquer movimento nas 
aguas territoriaes, sinão de conformidade com o re:znlamento 
das ca.pUanias. 

Art. lDG. A todo n:.wio mercunte que entral' pela p•imeira 
vez no porto, ou áquelle cujo capitl'io ou mestre não conhecer 
as regras pelas quaes se deva dirigir durante a entrada do 
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navto, o official do registro do porto entregara, no acto da 
visita, um exemplar do presente regulamento, traduzido para 
o idioma que seja entendido pelo respectivo capitão ou mestre. 

§ 1.c Afim de ser observada esta disposição, a capitania 
deverá fornecer a repartição d~. policia exemplares do- re ... 
gulamento em francez e tnglez. 

§ 2. o O capitão ou mestre, à sabida do navio, restituirá 
o exemplar que houver recebido. 

Si não fizer, ou entregai-o em máo estado, a capitania 
mandará intimar o consignata.rio para que o pague. 

Al't. 197. 03 capitães ou mestres dos navios brazileiros 
são obrigados a ter a bordo este regulamento. 

Art. 198. Logo clep:.üs de ser o navio visitado, e posto 
em livre -pratica, o capitão ou mestre irá á capitania dar 
entrada delle, formalidade que consiste em alli. declarar o nome 
do navio (si é a vapor ou á vela, e neste caso qual o seu 
appareJho), o do capitão ou mestre e o do dono ou con
signatario, a praça e nação a que pertence, o signal do Codigo~ 
o numero das pessoas da tripulação, porto de onde vem, 
quaes os passageit'o5, qualidade e quantida,de da, carga ou 
lastl'O, e a tonelagem. 

§ 1. 0 Si o capitão ou mestre não puder ir á capitania, 
mandará as declarações por escripto, assignadas por elle ou por 
algum official do navio. 

§. 2. o O consignatario deste, por si ou por preposto, po· 
derà então lançar as ditas declarações no livro competente, 
e assignal-as pelo capitão ou mestre. 

:'l .. rt. H19. Os navios entrados depois do pÔl' do sol fundearão 
em ft>c.mquia. 

Art. 200. ·o capitão ou mestre, cujo navio tenha de sahir, 
deve comparecer á capitania, na ·vespera do dia em que o 
IJretenda, f'nzer, com os seus despachos para serem alli exami.nados .. 

Estando estes correntes, isto é, acbando·se o navio com
pletamente desembaraçado pelas repartições fiscae.s, se lançarão 
em um li no de registro declarações identicas ás do art. 198, 
accrescentadas elo porto a. que se destina o navio, com as quaes 
se observara o mesmo processo que á entrada, si o capitão 
ou mestre não comparecer, e for representado pelo seu consi
Q'natarjo. 
:,:, Cumprida essa formalidade, o capitão ou mestre, ou quêm 
o l'CPl'CS8nte, recebei' á o pJsse, documento assignado pelo capitão 
do porto, -para ser entregue ao oftlcial da visita, afim de 
que o navio possa sahir. (Modelo n. 1.) 

Ar-t. 201. O otncial da visita do porto, tendo notado no 
passe o dia da ~ahida e os nomes dos passageiros~ o devolverá 
á capitania para ser alli arclüvado. · 

Para.grapho unico. O passe servirá tambem para a capitania 
confrontm' a relação dos passageiros nelle transcripta com a 
que D.i3 -emp1'ezas ele navegação devem apresentar ao capitão 
do porto uara este authcmticar, afim de por ella.s se otrectuar a. 
cobrança do imposto ele transporte. 
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Art. 202. Todo capitão ou mestre que deixar ele cumprir 
o que 'fica determinado no art. 200, não podera sabir o pagara 
a multa de 50$ a 100$, que o capitão do porto arbitr<'tl'á 
no minimo ou no maximo, conforme a infracção for por desídia. 
ou fraude, negando· lhe o passe, si a não satisfizer de prompto. 

Art. 203. Nenhum navio poderá sahir do porto depois de 
entl•ar o sol ou antes d~lle nascer; coirltudo será permittida a 
sahida to1ia vez que, precedendo pedíd.o dos capitães ou 
mestres, possa este sei' deferido sem prejuizo do serviço de 
fiscalização e policia do porto, principalmente onde todo o 
movimento dos navios for subordinado ás mar0s. 

Art. 204. Os vapores das linhas regulares de navegação, 
que na qualidade de paquetes gozam de privilegias inhereutes 
aos navios de guerra, JJoderão mhü' a qualquer hora do diD., 
ou da noite, observan o o regulamento da policia. c1o porto. 

Si não forem desembaraçados por esta, a fortaleza d:1 barra 
ener_wregada do registro lhes impedirá a sahida, fazendo signne;:; 
com tiros de peça até que deem fundo debaixo de suas baterias, 
onde esperarão que cheguem as communicações necessarius <1 
fortaleza., que só então lhes facultará a sahida. 

Paragrapho unico. Os commandantes, cetpitães e n:.esh'es 
são responsaveis pelas despezas dos signaes. 

Art. 205. 0.3 nn,vios de guerra podem sahir a qualquer 
hora, devendo, porém, avisar á fortaleza da barra (mcarregada 
do registro do porto, quando o pretendam fazer depois do pôr 
do sol. 

TITULO V 

DA 1-IARINHA :MERCA::.\TE ~ACIONAL 

CAPITULO I 

DO REGISTRO E MATRICULA DAS E:'IIBA.RCAÇÕES DE CADOTA.GE~! 

Art. 206. A navegação de cabotagem só :çoderá ser feito, 
por navios nacionaes previamente registrados. 

Art. 207. Navegação de cabotagem é a que tem por fim a 
communicação e commercio directo entre os portos nacionaes, 
dentro das aguas deste e dos rios que percorrem o territorio 
da Republica. 

Art. 208. A navegação de cabotagem é executada ao longo 
da costa ; si é de cabo a cabo, de po1·to a porto, sem perder 
terra de vista, resumindo-se a derrota de viflgem na estima 
mais rudimentar, chama-se de pequena cabotagem ou costeira; 
si depende de observações astronomicas, calculas de pilotagem, 
marcação, tal qual na navegnção alta, recebe o nome de grande 
cabotagem. 
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Art. 200. Aos navio;;; das nações lirnitrophes é permittido 
a navegação dos rios e aguas interiores, nos termos das 
convenções e tt·atados existentes. 

Art. 210. Para um na,vio ser considerado nacional é preciso: 
l. o Que -seja propriedade de cidadão 1Jl'azileiro, residente ou 

não no territorio da Republica, ou de mciedade ou empreza com 
séde no mesmo tereitorio e gerhh:, exclusivamente por cidadãos 
brazileiros; 

z.o Que tenha, caj_)itão ou mestre brazileiro; 
3. 0 Que tenha, pelo menos, dous terços de sua equipagem 

foi'mada por brazileiros. 
Art~ 211. Quando, por qualquer motivo, o pl'Opl'ietario 

do navio deixar de ser ci1hc1ão brazileiro, ser~\ cassada :1 ca1'Üt 
de nacionalida.cle do navio e cancellado o seu registro. 

Paragra:pho unico. O cancellamento deverá ser requerido 
dentro de seis mezes d<"L data em que o navio deixou ele ser 
nacional, e, decorrido o prazo, ficar&i. este sujeito á apprehen_são 
como contrabcmdo4 

Art. 212. Todas as embarcações de ca1Jotngem farão o 
competente registro na capitania em ClU,ja circumscripção tiver 
domicilio o proprietario. 

Na capitania do porto do Districto Federal não só se regis~ 
trarão os navios cujos proprietarios nelle residam, como no Estado 
do Rio de Janeiro e fóra da Republica. 

Art. 213. O registro dever{t conter : 
1. 0 A declaração.do lagar onde a embarcação foi construida, 

o nome dos constr'uctores e a qualidade dos princjpaes ma.teriaes 
empregados ; 

2. o As dimensões dü embarcação' em metros e decimetros, 
e a sua capacidade em toneladas metricas, comprovadas :por cer~ 
ti dão do arqueação com referencia {~sua data; 

3. o A armação que tem e o numero de cobértas; 
4. 0 O dia em que foi lançada ao mar; 
5. o O nome de cada um dos donos ou associados e os 

:respectivos domicilias; 
6. o Qual a parte de cada associado, si for de mais de um 

dono, e a Gpoca de sua acquisição, com referencia [t naturez<L e 
data elo título, que deverúaco:rnpanllar a petição para o registro, 
que é a inscripção civil de propriedade da embarcação ( mo· 
delo n. 2 ) . 

Art. 2l4. Si a embarcação for de construcção estrangeira, 
além das especificações sobreditas, dever~se~ha declarar no re
gistro a nação a que pertencia, o nome que tinha e o que 
tomou, e o titulo por força do qual passou a ser de proprie ... 
dade brazileira; podendo omittir·se, quando não conste dos do .. 
cumentos, o nome do constructor. 

Art. 215. Nenhum navio serei aclmittido ao registro, nem 
poder a se apparelhar, sem que tenha sido julgado em condições 
de navegar pela commissão de vistorias, e verificada a sua ar4 

queação pela Alfandega. 
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Art. 216. Provando-se que alguma embarcação registrada 
como nacional, não o é e que obteve o regis-tro fnludulenta
mente, ou perdeu, ft mais de seis mezes, as condições :precisas 
:para a sua naciollalisaç&o, o capitão do porto procer1er{l, á appre~ 
hensão della e pol-a·ha {t. disposição cTo jui;;: seccional elo dis· 
tl'icto,tomando provisoriamente contR, até ser nomeado o depo
sitaria definitivo. 

Po.ragrapho unico. Os agentes da capitania, praticas das 
barras e costas, e outros, ~ão obrigados a denunciar <W capitão 
do por·to as embarcações que incidirem nessas dis1Josições. · 

Art. 217, Os registros de tbdos os actos e contracws refe. 
rentes aos navios de cal)otagem, inclusive os de fretamento 
( Codigo Commercia.l, art. 566 ), :ficarão a cargo das capitanias 
dos }Jortos onde os mesmos navios tiverem sido r·eg!strados. 

Art. 218. Nenhum navio registrado :poderá SGl' desman~ 
chado sem que seja cancellado o seu registro. 

ArL 210. Será cancellado o registro do na\io de qt1e não 
houver noticia por mais de deus annos • 

.tl.rt. 220. O titulo d0 naciooalisação do navio deve ser pas. 
sado er..r1 nome do Governo e assignado 1lelo Ministro da F:nenda; 
mas, o capitão do porto deverá clar titulo provisot>io por quatro 
mezes lJara não prejudicar a. emlmrcação, emquanto o clono pro
mover o titulo definitivo (modelo n. 3) perante a autoridade 
competente. 

P<.trügrapho unico. A capitania facultará, por certíclão, n 
requerimento dos interessados, os documentos justificativos do 
registro e do titulo provisorio, afim de que o dono :possa olJter o 
definitivo. 

Art. 221. O titulo provisorio a que se refere o artigo ante. 
rior serei expedido ti vista do re,gistro. 

Paragrapho uuico. Si o IUYio p3rder a qna.lii.la,de de brazi~ 
Ieiro ou for desmanchado, será o titulo archiv<\do 11<1. capitania 
que o expediu, si a desnacionalisação ou o desmancho se veri.~ 
ficnr clurt1Ilte os quatro mezes em que elle subsiste. 

Art. 222. Compete ú.s capltania.s tomar conhecimento da 
tra~1sferencia ou transmissão de propriec1ade das em1J2',rcações, a 
qual EOr[~ requerida pelos interessados para nova inscripção, sob 
pena de não Y<dor contra terceiros. 

Paragrapho unico. Tambem a mudança de nome será. com
municada ti.s capitanias, para as necessarias recti:ficações dos ti
tulas de nacionalisação. 

Art. 223. No caso de serem as emba1•cações vondidns a es
trangeiros, deverá, á retirada da bandeira, preceder requeri
mento dos donos (~ capitania. 

Art. 224. o capitão do porto não consentira na transferen
cia ou baixa do registro sem que tenlla sido realizado, no cofre 
da capitania,. o deposito de quantia sufficiente para o :paga
mento das soldada:; da equipagem, calculadas conforme os res~ 
pectivos contractos de engajamento, e, na falta destes, confor
me os :preços em vigor para taes serviços no porto de proce
dencia~ 



64 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Art. 225. A matricula das embarcações de cabotagem será 
feita n~t capitania do porto de sua navegação, parada ou esta
dia-, e renovada de seis em seis mezes. 

Art. 223. Consiste a matricula no lançamento, em livro, 
do nome do navio, seu numero e signal do Codigo, nome do pro
prietario, lugar da construcçã.o e quando foi construido, mate
rial do casco, dimensões, mastreação, tonelD gem, si i vela. ou 
a v<~ por, e neste caso o propulsor e numero de caldeiras e ca.r
vo.eiras, e quantas pessoas de tripulaçã.o, conforme o modelo 
n. 4, que servirà tambem de modelo parcl o clocumento extrahic1o 
do livro, e que deve estar a bordo da embarcação. 

Art. 227. A matricula servirá de licença para as embar
cações de cabotagem poderem navegar, e o prazo para a stm 
renovação terminar<':\ sem pro no fim de cada semestre do anuo 
civil. 

Art. 2?8. Nenhuma embarcação sei'éÍ admittida á matricula 
sem est<"tP aprestada elos recursos indispensavcis a segura.nçrt da 
navegação dos mares e rios, assim como de todos os apparelhos 
para a salvação de passageiros e caeregamentos, devendo os 
capiti\es dos portos exercer a mais severa investigação sobre 
estas particularidades. 

Art. 229. As embarcações de cctbotugem den:m ter a bordo 
o seu titulo de nacionalisação, a matricula do navio, as matrí
culas. do pessoal, o rol da equipagem, os manifestes ou rela
ções de carga, os Uespachos ou conhecimentos das mercadorias. 

Art. 2:30. As embarcações que se empregarem na nave~ 
ga.ção de longo curso ou de grande cabotagem não poderão ser 
commandadas sinão por oflL:iaes de nautica com ca.rt<L de 1° piM 
loto, ou por officiaes da marinha de guerra licenciados pelo Go
verno ; e as qne se em~regal'em na n<tvegação de costa ou flu
vLü de pequena. cabotagem não serão confiadas sinão a official 
de nautica com carta .de 2° piloto e a mestre habilitarlo. 

Pai'agrapho unico. Os navios do longo curso ou de grande 
cabotagem devem ter immediato, que E:erá,pelo menos, 2° piloto. 

Art. 231. Todas as embarcações a vapor, qualquer que seja 
a navegação em que se empreguem, terão a bordo machinistas 
de carta para o serviço e direcção das machinas, cujo numero 
e olasse serão fixados segundo a categoria da embarcação e a 
importancia de seu apparelho motor. 

Art. 23Z. Todos os navios deverão ter a linha d'agua tra
çada distiuctamente no costado, e o nome na pôpa, <Jssim como 
a praça a que pertencerem, em caracteres bem visiveis, ficando 
esta logo abaixo daquella, bem como o numero do codigo no cos~ 
tado em ambos os bordos. 

Art. 233. Não poderá sahir barra-fóra embarcação alguma 
cal'regada além da linha d'agua, ou que leve no convcz carrew 
gamento que a exponha a risco de incendio, como fardos de algo· 
dão, lã. pai na, alfafa. e outros artigos de ütcil combustibilidade. 

§ 1. o Tambem não poderá sabir nenhuma sobrecarregada 
de pnssugeiros, além de Eua lotação, ou que os conduza sem 
accommcdações debaixo de coberta. 
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§ 2. 0 A capitania avisará-a policia do porto para cassar 
o passe para que esta. faça e.ffectiva a prollibição de sahir em 
taes condições, sem embargo do outras providencias de que possa 
lançar mão. 

Ar·t. 234. A capita.nia negará passe a toda embarca·ção jul
gada incapaz de navegar, ou que, intimada para· I'equerGr 
vistoria, se recuse a o1Jedecer á intimação. 

Art. 235 . .As capitanias organisarão, para rernettor de seis 
em seis mezes á Rep:~rtição da Carta !\Jaritima, a lista gerai 
dos navios mercantes nacionaes, á vela e a vapor, matriculados 
em cada uma dellas, ·com os dizeres e ewlarecimentos do mo
delo n. 5. 

§ 1. 0 Os navios exclusivamente empregados na navegação 
fluvial serão mencionados em mappa especial. 

§ 2. 0 As embarcações da pesca e do pequeno trafe_go dos 
portos e rios, cuja matricula se effectua por arrolamento per
manente, não serão tambem incluidas na sobredita lista,. 

Art . .230. As capitanias organizarão igualmente em cada 
semestre, para tee o mesmo destino, a f>stathtica dos navios 
naufragados nas respectivas circnmscripções, por nomes e na
cionalidades dos navios e dos capitães ou mestres, com indicação 
do Jogai' e circumstancias do sinistro e do numero das victimas, 
contendo ainda, qnaesquer esclarecimento3 que intei'essem á 
navegação. 

Art. 237. Em geral, com referencia á navegação de cabo
tagem, os capitães dos portos se guiarão pelo regulamento 
mmY!ado execubr pelo decreto n. 2304, de 2 Jejulho de 1896, 
resalvandJ a parte contraria ás disposições ora estabelecidas, 
pelas quaes se devem reger os serviços da mesma navegação, 
que são da competencia exdusiv~"t da capitania. 

CAPITULO li 

DA :i\IATRICULA. DE TODOS OS INDIVIDUOS EMPREGADOS NA Y!DA 
DO MAR 

Art. 238. A matricula instaurada nas capitanias para cs in
divíduos empregados na vida do mar, comprehende tres ca-
tegorias: ' 

l .a As tripulações dos navios da cabotagem; 
2. a As tripulações dos barcos do trafego do porto, inclusive 

o pessoal maritimo empregado nos diversos serviços da União e 
dos E~lados ; 

3.a Os pescadores, praticas, pbaroleiros e .atalaiadores. 
Art. 239. Outros individues poderão ser accidentalmente 

matriculados como agentes das capitanias nas capatazias ou 
secções de capatazia-, sempre que, pot' falta de pessoal idoneo 
entre os matriculados, os capitães dos portos utilisem os ser
viços de individuas que nã.o pertençam a qualquer das categorias 
de matricula. 
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Art. 240. Matricula e a inscripção do indiVitlUO DOS livros 
da capitania, para quo esta lhe forneça um documento com o 
qual elle possa -exercer sua profissão no mar ou aguas in~ 
teriores. 

Art. 241. A matricula se e:ffectua por declarações do 
pl'oprio e a vista ele certldlío authentica oll docúmento equiva
lente nos casos em que é exigida esta prova contendo o nome, 
filiação e signaes, idade e estado, natura1idade e nacionalidade, 
residencia e ramo de vida. 

Pcwa.grapho unico. Do lançamento de taos declaraçües em 
livo esp'ecial rara cada categoria de m·atricula _se extrahirá 
o documento, a que ~e refere o artigo anterior, denominado 
matricula pessoal (modelo n. 6). 

Art. 242. Nas capHanbs onde não Eeja avultado o pessoal 
sujeito á. matricula, poclerá um só hvro servir para a inscripçtío 
dos individuas comprebendidos nas 2" e 3" categorias. 

Art. 243. As matriculas pessoaes das tl'lpulações dos navios 
de cabotagem estão sujeitas á reforma semestral, sob pena de 
multa. As outras matriculas pessoaes estão sujeitc\S ao visto 
meusal, tambem sob pen[l, de mult.:t. 

CAPITULO Ir! 

DOB CAPITÃES OU l\IFSTRES DOS NAVIOS DA CABOTAGEDI 

Art. 2-H. Todo capitão ou m;:stre, á cmtrad~t no 1~orto, 
logo que o :::eu navio seja visitado e declarado em livre pratica, 
se dirigirá á capitania com o rol de equipngem (modelo n. 7) 
e as matriculas pessoaes da tripulação para a conf'erencüt, que 
será feita pelo secretari·o, cotejando ef:>tas com aquelle, afim 
de verificar si estão conformes ou si houve qualquer alterüção 
durante a viagem e qual fosse ella, parD., ser explicada pelo 
capitão ou mestre como principal responsavel. 

Em seguida o secretario lavrará o termo de entrada as
signado 110r elle, pelo capih'io do porto e pelo capitão ou mestre, 
no qual deve constar fielmente o resultado da conferencia. 

O rol de equii_Jagem ficará archivado na capitania. 
Art. 245. As matricubs pessoqes, até a sahida do navio, 

se conservam depositadas na capitania, sob a guarda do secre
tt.rio, para serem entregues com o novo rol de equipagem ao 
capitão ou ·mestre. 

Art. 246. Durante o deposito das sobredibs matriculas 
poderão ellas ser retiradas pelos proprios, á medida que as 
reclamarem, uma vez que provem o seu desligamento do navio, 
mediante guia de desembarque ou documento equivalente. 

Art. 247. O capitão ou mestre, cujo navio tiver de empre
hender viagem, deve dirigir-se á cn.pitania do porto com sua 
tripulação partt alli fazer a declaração do trato e ajuste da sol
dada que cada um dos individuas for ganhar durante a viagem 
da embarcação. 
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O secretario, depois de fazer a chamada dit tripulação 
}_)e1a respectiva lista (modelo n. 8 ), organizada pelo capitã.o ou 
mestre e uor elle apresentada, achando-a conforme, passarà a 
lavrar o têrmo de sahida, em que se declarem, com clareza e 
minuciosidade, quaesquer condições que houverem sido esti
pulaclr~s entre o capitão ou mestre c a respectiva tripulação, 
bem como a soldada a,jnstada e mais particularidarles que 
devem constar da sobredita lista, que ficara archivada 118, caiJi
tania. 

Este termo será nssignado pelo capitão do porto, secretario, 
capitão ou mestre, e depois o secretario extrabirá o rol de equi
pagem ( rnodelo n. 7) para ser entregue com o competente passe 
ao refarid.o capitão ou mestre. 

O passe será por este apl'esentado ao oill.cial da visita do 
portal ;xtra os fins especificados no art. 201. 

Art. 248. O capitão do porto poderá dispensar o compa
recimento dct tripulação na capito.nia para se confeccionar o 
rol de cquipr.gem, quando a vingem não for dt3 longo cursJ. 

!:\este caso, o secretario fttrà a conferencia da liste" da tri
pulaç'õ.o com as matriculas pessoaes. 

Art. 2M). O rol drt equipagem será renovado em cada viagem; 
comtudo, o capitão do porto poderá rlermittir que continue o da 
-viagem anterior, si esta, pela sua curteza, não tiver dado lagar 
a altemç,õcs no pessoal, que de qualquer modo o tornem inser
vivel. 

Paragrapho unico. Em raso algum, porém, se permiWr.:irol 
de equipagem com appendioulos. 

Art. 250. Os capitães ou mestres poderão contractar livre
mente os individuas que devem com:pôr suas tripulações, com
tanto que as formem, pelo menos, com dous terços de brazileiros. 

Art. 251. Os capitães dos portos não conhecerão dos con
tractos a que se refere o artigo anterior, sinão na lJarte relativa 
ú nacionalidade das tripulações; devendo, para isso, estar decla
rado nas matriculas 1)essoacs dos naturalisados quo o são em 
vista de documento competente. 

Art. 252. As questões que se suscitarem sobre taes con
tracto.s, entre as partes ioteressatlas, correrão perante o juizo 
seccional do districto, a quem compete processar e julgar os 
casos relativos ao ajustP- e soldada dos officiaes e gente da tri
pulação dos navios mercantes. 

Art. 253. Não obstante essa disposição, si as partes pre
ferirem ao pleito em juizo, o recurso conciliatorio da autoridade 
dos capitães dos portos, para dirimir as sobreditfls questões, 
poderão estes intervir nellas, proferindo julgamento definitivo. 

Art. 254. O capitão ou mestre que seduzir ou desencaminhar 
marinheiro matriculado em outra embarcação, será punido com 
a multa de 200$ por marinheiro que desencaminhar, e obrigado 
a entregai-o; .tic[l.ndo ainda responsavel pelos prejuizos que 
causar fL embarcação, si por tal motivo ella retardar sua viagem. 

Art. 255. Nenhum capitão ou mestre, depois de matriculado 
qualquer individuo de sua trjpulação, poderá despedil-o antes de 
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con:::Iuida a viagem, salvo pagando·lhe por inteiro a soldada 
ajustada, ou como houver sido convencionado entre as partes. 

Art. 256. Nenhum individuo, depo;s de matriculado, po
derá exonerar-se de seguir viagem na embarcação de sua ma
tricula, cabendo ao capitão ou mestre o recurso ao ca"[litão do 
porto, para que este interp:mha sua autoridade no s:mtido de 
obrigar o tripulante a cumprir o trato. 

Art. 257. O individuo que pretender desligar-se do navio 
de sua matricula, póde dar outro em seu Jogar, si nisso convier 
o c::tpitão ou mestre; devendo fazer-se disso sabedor o capitão do 
porto, afim de mandar pôr a conveniente nota na matriculao 

Art. 258. Nenhum capitão ou mestre poderâ admittir em 
SUA· tripulação individuo algum qnc não esteja matriculado na 
capitania do porto. 

Art. 259. As capitanias não darão matricula a quem não 
esteja desembarac;ado do servjço da marinha ele guerra, ou de 
engajamento em outro navio; devendo o individuo que pl'etender 
a matricula provar, pela apresentação da guia de desembarque, 
baix;1 do serviço ou qua.lquer outro documento que faça fé, não 
ter compromissos que lhe tolham a liberdade de empregar-se. 

Pm'agrapho unico. Si o individuo for estrangeiro, não po
derú, ser• matriculado sEm apresentar dc(mmento firmado pelo 
consul de sua nação, declarando estar desembaraçado. 

Art. 260. Os capitães ou mestres ~ão obrigados a pagar 
aos individuas de suas tripulações a clespeza da passagem delles 
do por-to em que os despedirem para aquelle onde ou parit onde 
se ajustaram, cessando essa obrigação si encontrarem soldada no 
pot'to da despedida. 

Art. 261. Quando nas capitanias pretender matricula indi~ 
viduo nacional pam navio estrangeiro, com destino a porto 
tambem e.st.rangeiro, se de-rerá e~tipul<:~r a obrigatoriedade da 
repatriação, a expensas Co capitão ou mestt·e, no termo do 
contracto, sendo transcripta no ven:o da matricula e authen~ 
ti cada pelo capitão do porto, para, no caso de não ser satisfeita 
a clausula, o prejudicado poder apresentar su::t matricula pessoal 
ao consul brazileiro, no porto em que se effectuar o dosem barque 
afim de tornal~a effectiva. 

Art. 262. As condições do ajuste entre o capitão ou mestre 
e a gente da tripulação, na falta de outro titulo do contracto, 
provam-se pelo rol de equipagem e pela matricula peswal. 

Não sendo estipulado de outro modo, entende"se que o 
tempo do ajuste foi por viagem redonda, ou para ida e volta 
ao porto da capitania que fez a matl'icula. 

Art. 263. O capitão ou mestre que não apresentar todos 
os individuas matriculados, ou não fizer constar devidamente 
a razão dct falta, serú multado em 2CO$ por pe~soa que apre
sentar de menos. 

Art. 264. O capitão ou mestre que desembarcar tripulantes 
nos portos de escala de seu navio, deixando-os ao desamparo, 
será multado em igual quantia, além de ser olJrigado a cumprir 
o art. 260. 
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Art. 265. Fica sujeita-a multa de 500$ o capitão ou mestre, 
cuja embarcação navegar ou empregar-se no serviço a que se 
destina: ~:\;}§~~§J 

1°, sem pessoal Jegalmente habilitado; 
20, sem ter a bordo o numero de tripulantes, escaleres, boias 

de salvação, ancoras, amarras, ancorotes, etc., correspondentes 
á sua lotação e porte ; 

- 3°, sem as luzes r<Jgulamentares e o Codigo com respectivo 
regimento de signaes. 

Art. 266. A escripturação dos navios mercantes ser-á feita 
em tres livros distinctos, encadernados e rubricados pelo ca
pitão do porto, ficando o:s capitães ou mestres responsaveis por 
perdas e damnos que resultarem da falta delles. 

O primeiro dos livros se denominarú Livro de Carga, o 
segundo sen:l. o de Receita e Despeza, e o terceiro o Diario da Na
vegação, nos quaes o secretario lavrará os termos de abertura e 
encerramento, assignados pelo capitão do porto. 

Art. 257. Os barcos da navegação costeira, que não fazem 
derrota, são dispensados de ter a escri pturação tle que trata o 
artigo anterior, supprimlo O§)ivros nelle mencionados por ca .. 
dernos de notas. 

Art. 268. Aos capitães ou mestres que se obstinarem em 
não cumprir as ordens e intimações da capitania, esta lhes ne
gara o passe, impedindo a sahitla das embarcações, do que dará 
conhecimento ao Ministro da Marinha. 

Art. 269. Os capitães ou mestres não consentirão que 
indivíduos de suas tripulações desembarquem em passeio ou ser~ 
viço com faca de ponta, punhal, estoque ou armas de fogo, sob 
pena de serem detidos nos postos de vigilancia policial dos la
gares de serventia das embctrcações miudas, si, advertidos pelo 
capataz ou sub-capataz, não depositarem em mão de um ou 
de outro as armas até seu regresso para bordo. 

Art. 270. Os capitães ou mestres não são obrigadosaa.pre"' 
sentar nas capitanias os titulas de nomeação que por ventura 
tenham dos proprieta.rios dos navios. 

Art. 271. No interesse da navegação, e sempre que for re .. 
quisitado pelos capitães dos portos, deverão os capitães ou mestres 
fornecer as derrotas de viagem e todos os es:chrecimentos que 
possam servir para organisação da carta geral da costa do Brazil 
e roteiros a cargo da Repartição da Carta 1\laritima. 

Art. 272. Os capitães ou mestres, em cujos navios em viagem 
occorrerem nascimentos ou obitos, lavrarão os termos resp8ctivos 
nas 24 horas que se seguirem ao nascimento ou obito, em pre .. 
sença dos paes ou de quaesq uer outros parentes e de duas te.3te .. 
munhas, nos quaes serão declarados o nome e o sexo do recem
nascido, o nome, sexo e edade do f"allecido, o ponto do mar, a 
hora) o tlia, mez e anuo em que o facto se der e suas circum ... 
stancias. 

Paragrapho uuico. Quanto aos recem·nascidos, declararão 
ma.is os nomes, estado, profissão e patria dos paes e a vós ; üea 
vendo os capitães dos portos, por occasião de receberem taes. 
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termos, verificai' si estão de accordo_.com os decretos ns. 1885, 
de 7 de março de 1888 e 4968, de 24 de maio de 1872. 

Art. 273. No que diz respeito á propriedade, administração, 
carregamento, navegação, seguro~ embargo e outras exigencias 
a que são obrigados os CCLpitães ou mestres pelo Codigo Com .. 
merda!, ficam olles sujeitos ao3 juizes seccionaes. 

Quanto ás vistorias, condições de nu.vegabilidade e outras de 
que tratEI, em dehlhe o presente regulamento, são diPcctamente 
subordinados á dos capitães dos portos. 

Art. 274. Das decisões proferidas pelas capitanias contra os 
capitã.es ou mestres, em virtude das quaes sejam elles multados, 
poderiLo, qualquer que seja a importancia da multa, recorrer 
para o juiz seccional do districto. 

CAPITUUJ IV 

DO :\IODO DE INTERPOR E PROCES3AR OS RECURSOS 

Art. 275. O recurso de que podem usar os ca,pitães ou 
mestres, quando se não conformarem com as decisões dos capitães 
dos portos, será apresentado dentro de cinco dias contados da 
data da intimação para .paga-mento da mult-a, feita á parte pelo 
encarregado das diligencias) sob :penct de tornar-se, findo aqnelle 
prazo, <-t decisão exequivel. 

Ar-t. 276. A petição pal'a o recurso devera especificar tocL\S 
as peças de que se pretemüb traslado para documental-o. 

Tomado o termo de_recur.so pelo secretario da capitania, e 
entregue por elle ao recorrente o traslado e mais documentos 
pedidos, deverá este dentro de cinco dias, contado.':l dos da inter
:posiç5,o do recurso, apresentar suas razões, iüstruidas com o dito 
trasl;;,do e mais documen los que ti ver. 

Art. 277. Autoadas pENo secrebrio as ditas razões, tro.slados 
e documentos, e por certidão o termo· de recurso? e a entregct 
da decisão (si não constar do tr::tslado ), será o recurso concluso 
ao capitão do porto, que dentro de outros cinco dias poderã re-
formar a decisão, ou mandar juntar ao recurso os traslados que 
julgar convenientes e fundamentar o seu despacho. 

Art. 278. Os pr[lzos conceJidos ao r•ecorrente ( arts. 275 e 
276 ) pode;_·ão, a requerimento seu, ser' ampliados ate ao dobro 
pelo capitão do porto, si entender quo assim o exige a qualidade 
equanti~ade dos traslados, ou a afllueneia do S9rviço a cargo do 
secreta1oro. 

Art. 279. Si o capitão ào porto denegar o recurso~ uinda 
mesmo pelo fundamento de ter sldo interlJosto fóra dos cinco dias, 
nem po1; isso deixará o recurso de ser processa .. do e expedido, si 
o recorrente depositar no cofre da capitania, a importancia da 
multa, que levantará, no caso de provimento apresentD,clo em 
tempo. 
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Art. 280. O recurso deve ser apresentado em juizo dentl'O 
dos cinco dias segnintes ao da entrega do processo pelo sec1•etario 
com a resposta do capitão do pot'to. 

Art. 281. O capitão do porto mandará fazer á margem do 
tel'mo de multa a annotação absolutoria ou confirmatori.a, de 
acordo com a decL~ão do juizo seccional. 

CAPITULO V 

DO ARROLA1IElXTO DAS EI-IBARCAÇÕES DO TP~AFEGO DO PORTO 

Art. 282. Não são sujeitos ao registro ( ar·L 212) : 
1. o Os navios empregados na pescaria das costas; 
2.Q Os vapores de reboque, de coberta, ou não, empregadcs 

no serviço dos portos ou rios navegaveis; 
3. 0 As embarcações á vela e a vapor, destinadas no intericr 

dos portos ao transporte ele passageiros c bagagens, ao ,gerviço 
de carga e descarga e ao transporte de mercadorias ; 

4. 0 As emb<.wcações ao serviço das associações de praticD,gcrn 
e as de recreio ; 

5. 0 As canôn.s, botes, catraias, igarités, ch<úanas c outms 
semelhantes. 

Art. 283. Todas as embar•cações Jo trafego, classificaclus no 
artigo anterior, ainda que não sejam de propriedude bra.zileira., 
considerar-se-hão braúleiras e n[o poderão em caso algum içar 
cUh'a bandeira na pôpa que não seja ;_t da Republica. 

Todas as embarcações n5.o sujeitas ao registro serão arrol:Hlas 
nas capit8,nias dos portos onde exercerem sua industria. 

Art. 284. O arrolamento so !'ealizará pOl' declarações do pl'O
prietaríc ela embarcação feitas por elle pessoalmente ou por pre
posto perante o secretario d<:~ capitania, de seu nome e resi ... 
doncia: das dimensões da embarcaçlí.o o do serviço D. q ne a destina, 
conforme o modelo n. 9, que é o documento extrahido do livro 
em que o secretario lançar as declarações. 

Art. 285. O arrolamento paru. as embarcações do tl'clfego 
corresponde á m~tricula para as embarcações de cabotagem. 

Art. 286. Por occasião do arrolamémto, deverão as capi
tanias dos portos lotar as embarcações do trafego, marcando-lhes 
o numero do passageiros e a carga, quo podem comportar. 

Art. 287. O arrolamento deve ser feito quando as embl'l.l'""' 
cações entnuem em serviço. 

Art. 288. O arrolamento é permanente, e a sua baixn, nos 
livros da capitania só se vel'ificará, a requerimento do proprie~ 
tario da emb~trcação, quando e:sh passar a outro dono, si não 
-pnclel' mais servir ou navegar, ou si tiver soffrhlo transfor ... 
mação por força da qual venha a ter novo destino. 

AI't. 289. Todas as embarcações arroladas, além da matricula 
pessoal dos seus tripulantes (art. 238), a qual deve estar em 
poder de cada um destes ou sob. a g'uarda do patrão ou a:,rráes, 
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terão a bJrdo a licença da capitania (modelo n. IO), do-:;umento 
sem o qu<1.l não poderão empr~gar-se no teafugo do pJrt'J e rios 
navegaveis, e tamb9ru as t[l,bellas de fretes e passagens. 

A.rt. 290. E~tas licenças, que ficam registradas na capi
tania, deverão ~er reformad<1s nos primeiros dias de janeiro 
e solicitadas em qnaJquer época que sejf\m ; concedidas assim 
não perduram além do anno civil nem poderão passar do umas 
para outeas embarcações, sendo multados os infr\\Ctores em 
12$ a 35$000. 

P<tragrapho unico. Exceptuam-se as licenças para os navios 
possuirem amarração fixa nos ancoradouros proprios, uma vez 
que seus proprietaríos se obriguem por termo a desfuzel-as, 
quando as capitaniLts julgarem conveniente. 

Art. 291. As capitanias, no interior dos portos, distribuirão 
as embarcações pelas estações ou secções de capatazia, desi~ 
gnandó a cada uma o log_ar onde devem estacionar sob a juris
tlicção da capatazia, designando a cada uma o lagar onde devam 
estacionar sob ajurisdicção do capataz ou sub-capataz respe~ 
ctivo, conforme as conveniencias do serviço geral do porto e as 
clo trafego em que se empregitrem. 

Art. 292. As embarcações do trafego terão o seu numero 
de ordem no arrolamento, assignalad'o em um dos bordos, e 
no outro a lettra do alphabeto que designar a estação ou sec·;(ão 
de capatazia a que pertencerem, sob pena de multa. 

Art. 293. Os patrões ou mestres dos vapores de reboque 
devem ter carta de arraes, si não forem matriculados como offi
ciaes de nautica. 

Art. 294. Os patrões das lanchas a vapor dos estabeleci
mentos publicas, qualquer que seja o Ministerio a que per~ 
tençam, tetmbem devem tee carta de arraes de porto, ainda que 
classificados no quadro dos oill.ciaes-maeinheiros da. Armada. 

Art. 295. As embarcaçõe.s a vapor do trafego do porto, 
quer andem a frete quer sirvam tão sómente para recreio, 
não poderão empregar-se em taes serviços sem ter a bordo ma
chinista approvado e patrão habilitado com carta de arraes. 

Art. 2\JG. As embarcações pequenas á vela., classificadas em 
hiates, lanchas, barcaças e outras destinadas nos portos ao 
transporte de mercadorias, e cuja arqueação não exc·:?-da de 20 
toneladas metrlcas, não ~ão obrigadas a ter ofllcial de nautica, 
mas serão dirigidas por um arraes do porto, e, quando tenham 
de sabir barra fóea, por um pratico da costa ou mestre do 
pequena cabotagem. 

CAPITULO VI 

DAS VISTORIAS 

Art. 297. Ho:werà em cada capitania uma comrnissão -pre
~idicla pc:lo capitão do porto ou seu ajudante, e composta de 
engenheiros navaes da espedalidade de- machinas e ela de con-
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strum;ão naval, pa1•a fn,zer a vistoriado casco e machina, a que 
são obriJ?;arlas, de seis em seis mezes, todas as embarcações mer·
cctntes nacionaes a vapor, comprehendidas as do teafego elo porto 
empregadas no serviço de transporte de passageiros, cargas ou 
materiaes, assim como as de reboq_u3, pesca e rect'eio. 

Paragrapho unico. As embarcações miudas ã vela ou a 
remos empregr1d&s no trafego do porto e na pesca, as de que 
trata o art. 295 e os navios á vela empregado.s na gPande ou 
pequena cabotagem e na navegação de longo curso, estão dis
pensados da vistoria a que se refere o presente artigo, ficando 
entretanto sujeitos estes á do art. 215 e aquellas as dos arts. 
!68 e !69. 

Art. 293. Os engenheiros navaes que devem compôr a 
commis~ão de vistorias serão tirados dentre os que servirem 
nos arsenaes e ficarão a disposição do capitão do porto, .-:::em 
prejuizo de surts funcções naquelles estabelecimentos. 

Paragt•apho unico. No Districto Federal serão de preferencia 
empregn,dog na referida commissão os engenheii•os navaes 
addidos ao Quartel General da Madnha, que pertencerem ás 
especiali~lades requeridas. 

Art. 299. Onde não houver arsenal, comporão a com·" 
missão de vistorias profissionaes em serviço na co..pitania ou da 
ma1•inha de guerra nacional, si na occasião se achar no porto 
algum n~vio; e, ria falta, será fortnada por pessoal competente 
da embarcação a vapor do serviço exterior de _.'Ufttndega ou 
::\Iesa de rendas, de passagem no logar. . 

Paragrapho unico. Quando não houver profissionaes dn, ma
l'inha 1le guerra e.ff!::,ctivos ou reformados, nem da. jJfandega, 
o capitão do porto recorrerá ás pessoas competentes Lia loca
lidade, antigos otflciaes da marinha mercante ou outrm, con
vidando-as para fazer a vistoria, que neste caso será retrilmida 
por quem.::t tiver requerido. 

Art. 300. As capitanias empregarão toda a solicitude para 
que as em ba.rcações sujeitas á vistoria semestral não se es
quivem a ella. 

Art. 301. As vistorias devertio Sel' requerirlas ao capitão 
do porto pelo3 proprietario3 das embarcaçõfs, por si ou por pre.
postos, em qualquer temro, para o caso d:t primeira vistoria ou 
inspecçilo ext1·aorrlinaria ; e, fóra disso, oito dias antes de esgo
tado o pmzo darante o qual a embarcação tiver sido julgada em 
estado de pwler navegar. 

§ 1. 0 Em documento appenso ao requerimBnto, o l(l ma"" 
,chinista deve declarar que a machina e caldeiras estão prepa
radas par<t a vistoria. 

§ 2. o Si a com missão as3im não as encontra.r>, a capitania 
multará o machinista em 100$, e marcará outro dia para a 
Yistoria. 

Art. 30Z. Vinte e quatro horas depois de despachado o re .. 
querimento para vistori<\ a com missão se reunirá a bordo da 
smbJ.rcação pJ.ra proce.fer aos exames reque1•iclos no casco Q 

machina. 
Poder Executivv i901 I,S 
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§ I. o A vistorin, serà feita tendo a embarcação os porões 
varridos e saJos, e as 0l1ldeiras completamente frias. 

§ 2. 0 Pelo menos uma vez pJr anno a embarcação deverá 
ser vistoriada em secco, ou no dique. 

Art. 303. O presidente da commissão examinará o appa~ 
relb.o, velame, amarras, ancoras, etc., e verificará si as em bar ... 
cações estão providas dos escalares, baias de salvação, pharóes. 
agulhas, prumo3, odometros, chronometros, instrumentos de. 
reflexão, mrtas e roteiros, que devem ter, conforme o seu 
porte e navegação em que se empregam. Iuspeccionará muito 
particularmente si as embarcações do trafego encarreiradas na 
conduccão de passageiros dispõem dos meios de acudir a qual
quer' sinistro que ponha em perigo a vida dos mesmos pas .. 
sa,geíros. 

Paragrapho unico. Si a embarcação for de vela, o exame 
de apparelho c velame compete ao mestre dn, officina de ap
parelho e velas do <trsenal ou do patrão-mór ela capit<tnia, 
na falta daquelle. 

Art. 304. O perito de macbinas f<trá minucioso exame 
nas machinas, caldeiras, bombas e ca-rvoeiras. 

§ 1. o As caldeiras quando não bastem á percus:ão serão 
submettidas á· pressão hydraulica, on á de va~or, a juizo 
do perito. 

- § 2. o Haverá em todas ás caldeiras, além da. valvula de 
::egurança ordinaria, outra., que será graduada e sellada pela 
commissão, a'fim de não ser alterada pelo pessoal de b:n>do. 

Art. 305. Ao perito de construcção naval incumb3 ex
aminar o cas~o. ma.streação, leme, escaleres e mais accessorios 
relativos á sm\. especinliclade. 

Al't. ·306. A commissão de vistorias se fará acompanhar 
de caideíreiros, ajustadores, cravndores, calafates e carpin
teit'os, para. auxiliarem·na, si forem precisos, no exame das 
embarcações. 

P<tragrapho unico. E~tes operarias serão pagoç; dos respe .. 
ctivos salarios de um dia, segundo a classe de cada um, pelos 
individuas que houverem requerido a vistoria. 

Art. ::107. Concluidos os exames, o presidente da com
missão mencionará no livro de bordo, rubricado pelo capitão 
do porto, a data e resultado da vistoria. 

Em seguida a commissão se dirigira â. capitania, cujo se
cretario lavrará em livro proprio o termo da vistoria, o qual 
deve resumidamente conter os fundamentos do parecer sobre 
O' estado da embarcação vistoriada e suas condições de navegabi· 
!idade, as2ignando-o com todos os membros da commissão. 

Art. 308. Si algum elos membros da commissão discordar 
do parecer da maioria, assignará vencido, declarando as razões 
d&. divergencia. 

Art. 30G. Do livro de termo se extrahirit. certidão, que será 
entregue á parte, para que esta apresente na. secção dos despa
chos, afim de ser desembaraçada a embarr-açiio e poder navegare 

Art. 3l0. A certi(Uio do termo de vistoria nli:o será entre., 
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gue â parte sem que esta, alêm elo sello por estampilha, tenha. 
pago as taxas correspondentes. 

Art. 311. Os naYios da cabotagem, além do livro a que se 
refere o art. 307, terão outro, tambem rubricado pelo capitão 
do porto, no qual o machinista de quarto consigne todas as 
occurrencias que se derem na machina durante a~ horas de 
serviços. 

Art. 312. Os vapores das linhas subvencionadas serão visto
riados, sempre que for possi vel, na presença do respectivo fiscal. 

Art. 313. Quando qualquer embarcação houver excedido 
o prazo durante o qual deveria requerer vistoria, mandará. 
a capitania intimar a quem seja por ella responsavel para que 
requeira, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de ficar 
a embarcação impedida de navegar, e quem por ella responda 
sujeito ã multa de 50$, 100$ e 200$, conforme pertencer ao 
trafego do porto, à cabotagem ou á navegação de longo curso. 

Art. 314. Todo capitão ou mestre, patrão ou arraes!T 
que intimado para requerer vistoria ou depois de haver sido sua 
embarcação julgada incapaz ele navegar, tentar sahir do porto 
ou continuar no trafego, sem obedecer á intimação, incorrerá nD., 
multa ele 200$, 300$, 500$, conforme for empregada na nave· 
gação interior do porto, na de pequena ou grande cabotagem. 

Art. 315. Será passivel de igual multa o capitão ou mes
tre, patrão ou arcaes, cuja embarcação emprehenda viagem de 
duração média excedente ao prazo arbitrado, para ella na
vegar com segurança, pela ultima vistoria, ou que continue a 
trafegar entre pontos longínquos do interior elo porto, quand(} 
tenha expirado o prazo que se lhe marcou para cessar o serviço. 

Art. 316. Quando o capitão ou mestre, patrão ou arraes 
não se conformar com o julgamento da commissão de vistoria 1 

poderá recorrer delle, por intermedio dQ capitão do porto, para 
o Ministro da Marinha, o qual, si entender conveniente, man. 
darã proceder a nova vistoria por commissão nomeada ad hoc 
e formada de pessoal alheio á questão para a decidir. 

§ J.o A cópia do termo da segunda vistoria subü•á ao Minis
tro, ainda por intermedio do capitão do porto, que prestará in~ 
formação sobre os fundamentos do julgado na primeira vis~ 
toria, cabendo ao Ministro a decisão definitiva. 

§ z.o Até que se verifique esta decisão, é suspensivo o eifeito 
do julgamento da vistoria appellada, mas a embarcação agUi:t.r· 
dará no porto de sua navegação, parada ou estadia. 

Art. 317. Além das vistorias periodicas, todas as em bar· 
Cações a ellas sujeitas, si tiverem feito concertos, dos quae~
resultem alterações no casco, machinismo, mastreação, etc., 
serão vistoriadas por esta occasião. 

Art. 318. Sempre que tiverem encalhado ou batido d& 
modo a receiar-se avaria de importancia, as emb:trcações serão
vistoriadas em secco. 

Art. 319. Outras vistorias poderão ser feitas quando a com· 
missão entender que são indispensavei,~ para as embarcações 
poderem navegar com segurança. 
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Art. 320. Haverá ta.mbem vistorias especia.e3, requeridas 
' .. _rnra qua9squeL' ell'eitos não previstos neste regulamento; fi
,,Ca.ndo os que as requerel'em obriga'los não só ao pagamento elo 
-sello pot• estampUhtl, como ao de taxas extraordinaria~. 

Art. 321. Das multas por infracção das disposições sobre 
vistorias po·lerão os interóssa.Uos recorrer, utilisando o recurso 
estabelecido neste regulamento (art. 275 ) o 

Art. 322. Modelo do termo ele vistoria a que se refere o 
.<rt. 307: 

«Aos ....• dias do mez de ......• o •• de 19 .• a commissão 
üe vistorias cofupn,receu a bo1•do d'1 ........... e. após minu-
ciosos exames no casco, leme, machinas, caldeiras, carvoeiras, 
·.:mastreação, etc., reconheceu que tudo se aclla (ou n:lo) em bJm 
·:estado, na conformUade do regulamento das capitanias; conse
.guintemente, é de parecer que a •......• está (ou não) em con
dições de poder navegar com segurança, ou de empregar-se no 
serviço a que se destina. Em firmeza do que lavrei o presente 
'termo, que assignam, commigo, secretario, todos os membros da 
YJmmissão. » (Seguem-se as assiguatura,s.) 

CAPITULO VIl 

DAS LOTAÇÕES 

At>t. 323. A lotação das embarcações merc:a.n tes a vapor e 
':á vela, empregadas. no trafego do porto, na pequeua e grande 
-cabotagem, ou navegação de longo curso, será ri xada na pri
meira vistoria por que passar a emb;lrcaçilo, qu"'r se.ía para o 
arrolamento, m:ttricula. ou registro, que1• parn. ser acceita pelo 

-<Governo, si pertencer ·a. companhia por elle subvencionada. 
§ 1.~ As embarcações a vapor de pequena cabotagem com

peehendem os rebocarlore3. 
§ 2o 0 As do trafego do porto. tambem a. vapor, compre

. 'hendem. as embarcações postas a frete, as de recreio, as barcas 
d•&gua~ ag barc<:ts sujeitas a horarios em linlHt e.erta pa,ra. CC'll· 
du.cção de. pussa,g-eieos, as draga:.;, os guinchos, as cc~breas e 
os hate.cstaca'j fluctuantesque Sl3 movam ou funcciooem a vapor. 

§ 3.@ As c~mbarcJções miudas a vela ou a remos empre
gadas no t"cafego do porto e ua pesca e as de que trata o al't. 296 
serão lotadas por occa<sião do respectivo aero~amento. 

A1·t. 324. O pessoal encarregarlo da dire;;ção e serviço das 
machinas na3 emb.lrcações mencion<1da.s no artig-D anterior será 
4JSeguinte: 

TRAFEGO DO PORTO 

Barcas a helice ou de rolas- 2 machinistas e 4 foguistas; 
Lanchas a helicc- 1 m:v~hinista e 1 foguista ; 
,Guinchos - 1 nnchlnist'l e 1 fugaist.a. ; 
"CabrJas, b1te-estaca.'3 e outras- l m~chin,ista. e l foguista .. 
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CABOTAGE"M E LON:GO CUREO 

Ató a força indicada Cle 400 ca-vallos- 3 machinistas, os--
praticantes que íor preciso embarcar, 9 a 15 foguistas; 

De 400 c:wnllos até 2.500- 4. machinistas, cs praticantes:> 
que for preciso embarcar, 16 a 20 foguistas; 

Acima de 2.500 cavclllos - 6 macllini~tas, os praticantes--
que for preciso embarcar, 30 a ,10 foguistas. 

Art. 32:'). A falta de machinista de 1"' classe p~ra. chefe de--· 
machinas nos v<_tpores de mais de 400 cava !los poderá ser sup-
prida pm· machinista de 2ft, classe. 

§ 1. o Os machinistos de 4a classe não poderão exercer :fun- · 
cções diversas das que lhes conferem os proprios titulas. 

§ 2. o Os praticantes embarcam para fazer sua instrucção, 
pratica como auxiliares dos machinistas, e são como taes ma,-· 
triculados. · 

Art. 326. A commissãO de vistorias, ao lotar as embarcações:· 
em pessoal de mactlina, }lOderá, si entender conveniente, 
alterar o pesS"oal aqui fixado àe accordo com os capitães OTh 
mestres, patrões ou arráee, chefes ou encarregados de machinaS;
sem -prejuizo do funccionamento destas, sobretudo em viagem~-

Art. 327. A lotação de convez das sobreditas embarcações. 
serà calculada tomnndo·se por base que em cada embarcação· 
ou navio sob a vela, haja, além do capitão ou mestr·e e pilotos. 
neste, e do arraes ou patrão naquella, um homem ao leme, 
outro de vigia, um sobre o convez pur cada mastro ( inclusiYe 
o guru_r:és ). um carpinteiro e um cozinheiro, para poder formar · 
a divü•ão da equipagem em dous quartos, pelo menos na. grande 
cabotagem ou navegação alta. 

Art. 328. Os ca:scos fluctuantes não comprebendirlos no. 
quadro (art. 324) ser-ão lotados Segundo a natureza do serviço 
em que se empregarem. 

Art. 329. A commissão de vistorias, ao fixar a lotação de 
convez, porlerá fazel-o de accordo com ocnpitão ou mestre, patrão 
ou arr<:les, alter·ando o pessoal como f"or melhor ü segundo os appa
relhos de que disponha a embarcaçã-o para facilitar a manobra~ 

Art. 330. As lotações, uma vez fixadas, passarão ao re
gistro do livro especial da ca.pit:lnia e nâo podet·ão ser alteradas 
sinão por ordem do capitão do porto, precedendo reque:rirnentc .. 
da parte, com audiencia da commissão tle vistor-ias. 

TITULO IV 

DOS PREJUIZOS OU DA21'1NOS CAUSADOS PELOS NAVIOS 
El\TRE SI DENTRO DO PORTO 

CAPITULO I 

DOS DA MNOS CAUSADOS POR NAVIOS El\I MOVIMENTO 

Art. 331. Para evitar os abalroamentos no mar, dentro Clz:-. 
:porto ou fóra delle, á entrada ou sahida da barra, mas ii'.indE;:-. 
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.entre p antas, deverão os capitães ou mest1·es ohservar as regras 
estabelEcidas na Conferencia Mar'itima Internacional de \Vas
:bington, que o decreto n. 1.988,de 14 de março de 1893, mandou 
axecutHr para os navios em movimento. 

CAPITULO I! 

DOS DAUNOS CAUSADOS POR ~AVIOS FUNDEADOS 

Art. 332. Achando-se um na via com pouco fundo, o ca
Jlitão ou me;;tre terá d1reito, em caso de perigo, de exigir que o 
navio proximo suspenda ott ponha a sua ancora a pique para 
lhe dar passagem, uma vez que este o possa fazer sem risco. 

· Paragrapho unico. O navio ancorado deve ser indemnisado 
pelo outro da avaria qüe tiver sofffido para lhe evitar o perigo 
imminente. 

Ar-t. 333. Todo navio fundeallo, logo que delle se appro
xime outro velejado, deverá peolongar com o costado as embar
>eações miudas que estiverem amarradas na pôpa. 

Não o fazendo, perderá o direito á inclemnisação do damno. 
no caso ele havel-o ; e será obrigado a repantr a avaria que 
-D velejado possa soffrer por semelhante falta. 

Art. 334. Todo navio fundeado ó responsavel pelo damno 
cau~ado por falta de baias nas ancoras de sua amarração, salvo 
si as houver perdido porque arre!Jentassem os arinques, e pro· 
~,ando não ter sido possivel pór-lhes out!'os . 

. i.rt. 3.35. Todo na via mal fundeado ou amarrado é res-
IJonsavel pelo damno que causar áquelle com o qual abalroar. 

CAPITULO li! 

DOS D.UINOS CAUSADOS POR OCCASIÃO DE TE1\IPORAL 1 OU POR CIRCUU
STANCIAS EXTRAORDINARIAS 

lu·t. 336. Toda a voz que o navio garrar para cima de outro 
om occJsião de t_emporal ou de muita cor:·enteza, no caso de 
ter sido po1• descuido, ou porque as ancol'<lsnão sejam proporcio
~1aes ao navio, será elle obrigado á reparação do damno. 

Art. 337. Si um navio, nas mesmas circumstancias, abal
!'Oal' outro, impellido por terceiro, será este obrigado á 
--Teparação do damno, si tiver garrado por descuido ou por 
falta de ancoras que o nguentem. 

Verificando-se, poràrn, que o navio, não obstante haver 
lançado ao mar todas as suas ancoras, ainda continuou a garrar, 
ou lhe faltasse alguma: das ancoras, não llav'erá direito á 
reparação do damno. 

Todavia, poderá haver circumstancias em que o damno seja 
rateado pelos doas. 
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Art. 338. Toda a_ vez que um navio, ;:1,0 amarrar ou 
üesa.marrar, abalrcar outro, porque um terceiro se negasse a 
prestar os auxilias reciprocas a que são obrigadas todas as 
embarcações no ancoradcuro, não baverá dil'eito a brtver delle 
reparação do damno, mas sim c!aquelle que lhe negou o auxilio. 

Art. 339. Nos ca:;cs C e darnno pvr abalroamento, qu0r es· 
tejam os navios em movimento, quer fundeadcs, ou em occasião 
de máo tempo, ainda que não sujeitos á immediata juris
dicção das capitaniatl, pedem os capitães dos por·tos interpôr 
sua autoridade e bons officios, por accordo e solicitação das 
partes, mesmo na pendenc~a da acção judiciaria. 

TITULO VII 

DO BAT.ISA::\IEN'fO E ILLU~HNAÇÃO 

CAPITULO UN!CO 

Art. 340. Nas costas, portos, rios ou lagôas em que, para 
segurrmça da navfgação, forem necessarios baias, balisas, 
ou outros quaesquer signues que indiquem perigo submerso, 
os capitães dos portos os mandarão collocar de accordo com as 
jnstrucções da Repartição da Carta Marítima, á qual competo 
assignalar o balisamento nos mappas e cartas destinados á 11tl
vegação, e exercerão sobre este serviço a maior vigilancia. 

Art. 341. Os ca11itães dos portos tambem inspeccionarão 
as baias que assignahlm encanamentos e cabos submarinos, e 
as que demarcam o qnadro em qne são rectifimtdas as agulhas 
dos mtvios de guerra, ou os pontos pelos quaes estes medem 
a velocidade nas experiencias officiaes de marcha. 

Art. 342. Todo navio que tomar a1guma baia não des
-tinada á amarração fica sujeito á multa de. 100$ por hora ou 
fracção de hora que nella se demorar. Em caso de força maior, 
que justificará, lhe Eerá relevada a multa com a obrigação de 
desamarrar immediatamente. 

Art. 343. Todo aquelle que damnificar as baias e balisas 
~ou concot'rel' para mudar a. posição dellas, será obrigado a reri 
parar o clamno ou repol·as em seus lagares, ficando ainda sujeito 
á multa de 50$,a !00$ pela infl'acção. 

§ }. 0 Si o trabalb.o de collocação e rectificaç·ão das baias for 
feito pela capitania, ser&. esta indemnisada pelo infractor, 
.segundo a avaliação dos }leritos. 

§ 2. o Si dv desvio das baias ou balisas resultar encalho 
-ou perda de navio, ou qualquer outro sinistro maritimo, 
aquelle que o houver causado, além da multa e reparação 
do damno, ficará sujeito á acção renal pelo Juizo competente. 

Art. 344. Fó!'a da séde da capitania ou delegacia, os capa
tazes vigiarão na conservação das baias e balisas. 

Art. 345. Fóra do Districto Federal, os :postos meteoro
logicos, atalaias e todos os signaes ou marcas -de praticagem 
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dos portos e barras tambem iicarão sob immediata inspecção das 
capitanias, as quaes, quanto A conservnção dos portos, procederão 
de acco1'do com as instrucções da Repartição da Carta 1Iaritima. 

Art. 346. A -inspecção dcs pbaróes da costa, portos e 
barr;;~s Íicarâ a cargo dos capitães dos portos, excepto no 
Districto Federal ou onde a Repartição da Carta Maritima 
tenha a sua sfde, os quaes os administrarão, fiscalizando os ser
viços per·tencentes á illuminação e o respectivo pessoal, por 
maneira que sejam de real utilidade para a navegação. 

Art. 347. Os capitães dos portos providencwrão, nos 
casos urgentes e fóra do Districto Federal, 'Sobre o apro"isiona
mento dos pharóes; ordenarão os reparos inadiaveis nas torres 
e apparelhos de luz; contractarão pharoleiros e demittirão os 
que mal servirem; mantendo em -tudo as instrucções que lhes 
forem ministradas peJa ltepartição da Carta Maritíma, &.. cujo 
chefe darão conhecimento de quanto houverem resolvido e 
executado. 

Não obstante, se absterão de fazer alterações ou modi~ 
ficação nos pharóes sem annuencia prévia daquell:t 1·cpartição. 

Art. 348. Não é permittido estabelecer; dentr·o ou fóra 
dos portos, luzes, pharóes, boias ou qua_eRquer signaes que 
po~sam interessar a navegação, ~em conseutimento expresso da 
Repartição da Carta Marítima, nem autorização das capitanias. 

Att. :149. O capitão do portó providenciará sobre o acon
dicionamento e conservação dos apparelbns de luz e mais ma· 
teriaes de construcção ou consumo destinados aos pharóes àe 
sua. circumscrjpção, excepto no Districto Federal. 

Art. 350. Os capitães dos portos communicarão ao Ministro 
da Marinha todc1s as informações concernentes á illuminação 
e balisamento, bem assim os que forem de interesse geral para ;.1, 
navegação, afim de serem transrnittidas â Repartição da Carta 
Marítima, no caso de haver necessidade de as [JUblicar. 

Quando esta necessidade for de caracter urgerJte, os ca
pitães dos portos farão as communicações depois de dar publici· 
dade á noticia maritima. 

Art. 351. Os capitães dos portos nn, circumscripção de cada 
um, excepto no Districto Federal, administram os serviços de 
illuminação e balisarnento como auxiliares da Repartição ela 
Cal'ta lVlaritima, mas não depemlem delh1, nem lhe sã.o subor· 
Ui nados, por mais graduado que seja o respectivo chefe (art. 5°). 

TITULO VIII 

DOS SOCCORROS E:i\-1 OCCASIÃO DE INCENDIO E PERIGO 
NAVAL 

CAPITULO UNICO 

Art. 352. Por occasião de incendio a borclo, as emb8rcaçõe:: 
que estiverem proximas daquella em que se tiver manifestado 
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o incendio deve·rão afastar-se, e as que ficarem fóra· dú alcance.
deixando a bordu a gente necessaria para sua guarda e segu
rança, prestarão logo todo o auxilio de que puderem dispôr. 

Art. 353. Os capitães ou mestres, apenas observarem o 
sjgnal de incendio, estando em terra, rE:colher-se-bão irnrnedia
tamente a seus_ navios, anele permanecerão ate. cessar o perigo. 

Art. 354. Todas as vezes que algum na"Vio se achar em pe· 
rigo, e tiver de pedir auxilio de outros navios on de terra, 
fará uso dos seguintes signaes, junto ou .Eeparadomente, a saber: 

De dia: 
1,0 Um tit'o de peça ou ou1ro signa1 explosivo, dispa~ 

rado de minuto em minuto, pouco mais ou menus; 
2." O signal de soccorro do Codigo Internacional, represen

tado por bandeiras ; 
3.r• O signal de :wccorro para grande distancia, formado 

por uma bandeira quadrada, tendo por cima. ou -por baixo uma. 
esphern ou qualquer objecto appurentando a fórma de uma es~ 
phera; 

4. 0 Sons continuados, :produzidos por m~io de qualquer dos 
instrumentos com que se fazem os signaes.de cerração. 

De noite: 
l.n Um tiro ele peça ou outro slgnal explosivo, disparado 

de minuto em minuto, pouco mais ou menos ; 
2.'' Cbammas a bordo do navio, como as que, por exemplo, 

podem ser produzidas por um barril de azeite on de alcatrão 
ardendo; 

3." Foguetes ou bombas, lançando·Iagrimas de qunlquer 
côr ou especie, atirados um ou uma de cada vez e com pe~ 
quenos intervallos ; 

4." Sons continuados, produzidos por meio de qualquer in .. 
strumento com que se fnem os signaes de cerração. 

Art. 355. O capitão do porto, logo que chegar a bordo 
do navio incendiado com os seus ajudantes, paLrão·mór, P''trão 
e mrtrinhngem, e o material preciw, <JO mesmo tempo que lhe 
applicar as bombas, empregorá todos os meios de o tirar dentre 
os outros, mandando rebocai-o para Jogar onde os nã0 preju~ 
dique; e, quando não haja proba1ilidacle de o salvar, dara suas 
ordens para encalbal-o em praia ou corôa proxima. 

Si a rapidez do incendio não l;ermittir que isso se faça, 
e correr o risco de propagal'·se, ameaçando os outros n<>Vics-, 
o capitão do porto o mandara metter a pique, tomando, porém, 
as providencias para ser posto a nado, extincto que ~eja o in
cendio. 

Art. 356. No caso de acbar-.se uma embnrcação em perigo. 
ou pedindo soccorro, além das providencias directamente a seu 
cargo, rodetão os capitães dos portos dis:pôr de quaesquer ema 
barcações rniudfls do trafego e do pes!oal nellas Empregado para 
a soccorrer, sendo posterlormente indEmni.5adas as despezas pela 
embarcação soccorr·ida. 

Art. :357. Os navios mercanles devem ter à. lordo, em nu
mero corrcsJlondente á sua tonelogem, baldes de lona, sola ou 
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.ma de ira, alceados e com seus fieis e machados sempre promptos 
para alguma emergencia, sob pena de serem multados os que 
assim se não acautelarem. 

Art. 358. Os praticas, capatazes e sub-capatazes de.Yerão 
apresentar-se ao capitão do porto com as embarcações e a gente 
de que puderem dispôr para acudir ao incendio. 

Paragrapho unico. Os que assim não praticarem, po
dendo fazel-o, serão :eeprehendidos severamente pelo capitão 
do porto, o incorrerão mais - os praticas, nas penas do seu re· 
gulamento, e os capatazes e sub-capatazes, na de demissão im
mediata., conforme as circumstancias. 

Art. 359. Por occasião de rnáo tempo, logo que se observar 
alguma embarcação em perigo, ou com signal pedindo soccorro, 
o capitão do porto mandará aprestar rebocadores e lanchas 
providas de todo o material naval reclamado pela natureza do 
sinistro, para irem, sob sua direcção ou de seus ajudantes, com 
o patrão-mór e toda gente do serviço naval, prestar soccorro 
ao navio que o houver pedido. 

§ 1, 0
- Os praticas, os capat:tzes e os sub-capatazes, sempre 

que seja possivel, se apresentarão para receber as ordens do 
capitão do porto. 

§ 2. 0 A gente que for mandada a soccorro será paga pelo 
navio em perigo. 

§ 3. 0 O aluguel do material que se lhes prestar serã 
jgualmente pngo por elle, conforme a tabella dos arsenaes. 

Art. 360. O.s capitães dos po1•tos convidarão os navios 
nacionaes surtos no porto a tazer entre si o detalhe do que deva, 
cada dia, ser o primeiro, em occasião de incendio ou perigo 
naval, a ter prompta sua lancha, regularmente guarnecida, 

-para prestar soccorro. r 

Paragrapho unico. O navio que estivel' de dia serà assi
gnalado por uma bandeira azul no tópe da prôa. 

Art. 361. Qoando, nos casos de incendio ou naufragio, 
não intervierem as autoridades civis competentes, os capitães 
dos portos providenciarão sobre a guarda dos salvados, que 
ficarão ã disposição das mesmas autoridatles. 

Art. 362. No Districto Federal compete ao arsenal de ma
rinha, e não á capitania do porto, o .serviço relativo ao soe

-~orro naval. 

TITULO IX 

DA PRATICAGEM 

CAPITULO UNICO 

Art. 363. O serviço da praticagem dos portos, cosk\s, rios 
e lagOas navegaveis da Republica será regido pelo decreto n. ·79, 
de 23 de dezenlbro de 1889, sob a direcção exclusiva dos capitães 
dos portos, excepto o da praticagem do porto do Rio Grande, os 



ACTOS DO POUER EXECUTIVO 283 

quaes, no exercicio das attribuições e deveres que lbes com
petem como directores da praticagem nas respectivas circum
scripções, não admittirão a interferencia dos poderes estadoaes 
nos casos em que é invocada no referido decreto de 1889~ 

Art. 364. As circum~cripções por capitanias corilprehendem 
o serviço da praticagem organisada de qualquer fórma na zona 
por ellas marcada. 

Art. 365. A praticagem da barra do Rio Grande e a do 
S. João da Barra, são feitas por administração dO Governo e 
sómente a ultima está comprehendida na jurisdicção da capi~ 
tania respectiva. 

Paragrapho uni co. A praticagem das outras barras, portos, 
rios e lagôas navega,veis será exercida por associação, salvo onde 
ella, até esta data, houver sido declarada livre. 

Art. 366. 03 praticas e mais empregados na praticagem 
pertencem à classe do.s individuas obrigados à matricula nas ca
pitanias dos portos. 

Art. 367. O capitão do porto preside de direito á mesa. 
de exames para admissão de praticas. 

Art. 368. Para a praticagem dos navios de guerra nacio
naes que tenham de navegar nas costas, os capitães dos portos 
contractarão, á requisição dos commandantes ou chefes de força, 
ou por ordem do 1Iinistro ela :Marinha, praticas de ca1'ta regis~ 
tl'ada na capitania onde forem matriculados. 

Art. 360. Os capitães dos portos farão observar o Codigo 
de signaes commum a todos os portos e barras, e usarão delle 
para se communicar com as praticagens e atalaias das barras. 

Art. 370. O regulamento da praticagem em geral na parte 
relativa ás_ penas a que ficam sujeitos os praticas e mais empre· 
gados, só será executado com modificações compativeis com as 
praxes do preSente regulamento, que de ora avante regerd. a 
especie. 

Paragrapho unico. O capitão do porto é competente para 
impôr essas penas, ficando extincto o conselho da capitania, de 
que trata o regulamento da praticngem. 

Art. 371. Todo e qualquer pratico ou empregado da prati~ 
cagem, que transgredir o regulamento da capitania e os das 
outl'as repartições com jurisdicção no mar, ficara sujeito, além 
"das-penas nelles estabelecidas, á suspensão por trcs a 15 dias, 
imposta pelo capitão do porto, e, quando a falta for grave, será 
demittido ou eliminado do quadro, com recurso para o Ministro 
da Marinha.. 

Art. 372. Todo e qualquer pratico ou empregado da prati
-cagem que, sem causajustificada, recusar-se ao serviço que lhe for 
detalhado- sera punido, a primeira vez, com suspensão por 
15 dias - a segunda, com suspensão ror 30 dias- a terceira, 
finalmente, com demissão, com recurso para o Ministro da Ma
rinha. 

Art. 373. O pratico ou praticante que se apresentar a 
·bordo embl'iagado, ou maltratar por palavras o capitão ou 
mestre da embarcação que (or dirigir, ou faltar~lhe com o 
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respeito e attenção devida, será punido C(m as mesmas lJenas
do artigo antf:I'ior. Si a falta ccmmettida for até a offenS& 
phy~:;:ica, será preso o delinquente e entregue á autoridade com
petente para o punir na fôrma da lei. 

Art. 3i4. Nas faltas graves, passiveis de suspem:ão por 
mais de 15 dias ou de demil':são por elirriinação do quadro, e 
consequente baixa na matricula como pratico, serão os indi
viduas de~ta classe submettidos a processo pela capitania, na 
fórma indicada no art. 383. Sómente depois da decisão do ca
pitão do porto, si este confirmar a accu~ação feita aos mesmos
individu'!s, serão elles considerados em falta e suspensos do 
exercicio de suas funcções para aguardar as ordens do Ministro 
da Marinha,_ a quem compete fazer ou não· efl'ectivas aqueUas-
penas. 

Para este fim lhe enviará o capitão do porto as peças do 
processo. 

Art. 375. O pratico ou praticante, incumbido de dirigir 
qualquer embarcação, si a. encalhar ou perder, entrará taml.Jem 
em processo, afim de reconhecer-se: 

1°, si o sioistro deu-se p:Jr força maior, ou pol' causas-
alheias á vontade dei! e; 

2o, si por ~rro de officio; 
3\ si de proposito on p:::.r qualquer outro motivo reprovado~ 
Art. 37G. Verificando-se que o sinistro foi devido a. força-

maior, serri o pratico ou praticante restituido ao livre exercido 
de suas funcções; si houve erro do otnc~io, será elle sujeito, con
forme a gr-avidade do caso, á suspensão por um mez ou mais •. 
ate á demissão; e, finalmente, si a causa rlo sinistro fOr pro
posital, será entregue á autoridade criminal para proceder na 
fôrma da lei 

Art. 377. Fica salvo âs partes o direito -de lmver€m do 
pratico ou praticante indemnisação por prejuizos que lhes possam 
advir do sinistro. no caso de nã.o ser este devir!o a força maior. 

Art. 378. Si encalhar ou perder·se alguma embarcação. 
e provar-se que o encalhe ou perda provém de h<tver cessado 
o auxilio da praticagem extemporaneameute, será snbmettido
a processo o pratico que a houver piloteado, quer directa!Y;ente,. 
quer por meio de si gnaes. 

Art. 379. Da mesma fórm<:t Ee procederá quando algum& 
embarcação encalhar ou perder·se de-pois que o prntiCo a houver 
fundeado, uma vez provndo que o sinistro resultou da círcum~ 
stancia de não havel·o feito em posição conveniente, sem a oc
currencia de motivos de força maior. · 

Art. 380. A suspensão de qualquer pratico ou empregado 
da praticagem importa para este na perda de gratificação du
rante os dias em que e~ tiver cumprindo a pena. 

Si a suspensão não for applicada como pena, mas simples
mente corno medida prevcnti,'a (art. 374), nté ulterior Uecisã0 
do Ministro da Marinha, haverá indemnisação-do deEconto que 
porventura lwja Eoffrido o pratico, si, definitivamente, Dão 

íiJr incriminado. 
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TITULO X 

DA FÓR::VIA DO PROCESSO 

CAPITULO UNICO 

Art. 381. Será summario tojo o processo para dirimir 
·lJ.uestões de policia naval e outra~ qu_e se ~uscitem perante as 
capitanias dos portos, de valor estrmattvo nao excedente de um 
emito de réis. 

Art. 38-2. Constará o pl'ocesso de um termo inicial qne re
Jnte resumidamente, mas com clareza, o facto e suas circmn
stancias, não omittindo pol'menores que o deixem patente e bem 
demonstrado. 

Segnir-se-ha a inquil•ição de testemunhas, si forem precisas, 
allegação rht pflrte, p:1recer de peritos, si o:; houver, contradicta 
.e repergunta., encerrando o processo a decisão do capitão do 
:pol'to. 

Paragrapho unico. Todas estas peças serão escriptas pelo 
secretal'io e assignadus pelo capitão do porto, testemunhas, 
-peritos e partes. 

Art. 383. Será formulado do mesmo modo o processo. a 
que respondem perante as capitanias os praticas, por erro de 
.officio, ou fa.ltagrave commettida no exet•cíciode suasfuncções. 

Paragrapllo unico. Por igmd se procederá quando se tenha 
de investigar qualquer sinistro maritimo. 

Art. 384. QuanLlo, pDr' qualquer maneira, chegar ao conhe
<eimento do c;tpitão elo porto alguma contravenção da policia 
na-val, mallllará lavra.r pelo secretario o auto de infracção, 
contendo a naeração do facto, o nome do infractor, o tempo e o 
1ogar em que fui commettirla a infracção, o rol das testemunhas 
e o nome do queixoso, si houver. 

Fttrá então que compareçam todos os individuas constantes 
do auto. 

H.ecebendo as nllegações ou queiX'lS, verbaes ou por escripto, 
Mm que as pat'tes expliquem o facto, passara a inquirir as 
testemunhas, cujos depoimentos serão facilmente tomados, e, 
si houvet' contradicta, as poderá reperguntar ou acarear. Em 
ceguida deddirá, sl houver ou não a infracção, e qual ella seja, 
si alguem e pol' el!a responsavel, e a pena em que se acha 
)ncurso. 

Paragrapho nnico. J.lfutatis mutanclis será o processo a que 
se refere o a.rtigo anterior em seu paragrapho uuico. 

Art. 385. Si o individuo a quem for attribuida. a infracção 
não comparecer, não obstante haver recebido a intimação, quer 
esteja ou não presente o queixoso, si houvet', ou for caso disso, o 
.e;1.pitão do porto procedet·á á revelia; e, só mente pol' motivo 
!\tteb::U vel e justificado, poderá deferir o seguimento e ultimação 
~\o. proces.:;o para antro dia·. 
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Art. 386. Si dura.nte o processo se reconhecer que, além 
da infracção da -polici<1 naval, o caso é tambem de indemni~ 
sação pecmniaria, por avarias ou prejuizos emergentes de cal .. 
lisão no mar, o capit."to do porto, na decisão que proferir, se ab
sterà de intervir no caso, nesta parte, por ser da competencia 
dos juizes seccionaes processar e julgar sobre naufragios, arri
badas, damnos por abalroamento, abandono e avarias. 

§ 1.° Comtudo, si os interessados requererem declarando 
qrie desistem de pleitear seus direitos em Juizo e preferem que 
o capitão do porto decida a respeito como entender de justiça~ 
:po·lerà elle attender si o valor estimativo da causa não exceder 
de um conto de réis. 

§ 2. 0 Si deferir a petição, nomeara peritos para visto
riarem o navio ou embarcaçã.o damnificada, e arbitrarem a iu
demnisação devida, segundo a importanci"ado damno. 

§ 3. 0 Não se conformando os interessados com o parecer da 
vistoria, si pedirem outra por novos peritos, o capitão do porto, 
no interesse da conciliação, admittirá que assim se faça por 
uma só vez. 

§ 4. 0 Realizarias os exames requeridos, o capitão do porto 
decidirá. definitivamente, si houver ou não culpado e qual este 
seja, condemnaudo-.o a pagar as avarias pelo laudo dos peritos, 
que desempatará, dada a contrariedade das vistorias, ou, con~ 
forme as circumstancias, mandando ratear a importancia em que 
.ellas forem orçadas pelo damni.ficante e damniticado. 

Art. 387. Em geral, nos casos de damnos por abalroamento, 
não procederá. o capitão do porto ex·officio, sinãopara averiguar 
si houve iufracção da policia naval; t'óra disto, só intervira a 
requerimento ou queixa da parte; mas, si peetencer á marinha 
de guerra nacional o navio ou embarcação que tenha soffrido 
o dariino, fara tambem o processo de indemnisação, começando 
pelo 'inquerito na capitania, indo a bo1'do com peritos examin~r 
as avarias e avaliar a importancia do damno, na presença dos 
officiaes das embarcações damnificante e damniffcada, e deci~ 
dindo qual a causa do accidente, e sobre quem recahe a culpa· 
bilidade della, si houver responsavel. 

§ 1. o De tudo dará o capitão do porto conhecimento ao Mi ... 
nistro da 1-Iarinha para ser promovida a acção de indemni
SaQã.o pelo Juizo competente, si a parte clamnificante, reconhe
cida culpada, recusar-se a satlsfazer amigavelmente a impor
tancia do damno. 

§ 2. 0 Si o navio damnifi.cante tiver sahido do porto, 
será citado para assistir á vistoria o consignatario, por si ou 
por preposto, ou o consul da naçã.o a que pertencer o nav!o~ 
si for estrangeiro, na falta daquell.e. 

§ 3. 0 Não existindo no logaP nenhuma dessas pessoas ou 
si ellas não comp:uecerem, o capitão do porto procederá. á 
revelia em tolo3 os actos precisos para prova do damno • 

Art. 388. Nos casog de da,mno por abalroamento entre os 
navios de guerra nacionaes ou estrangeiros, ou entre estes e 
aquelles, o capitão do porto se abstera de intervir. 
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Art. 389. Quando se der abalroamento, encalhe, naufragio 
ou qualquer outro sinistro maritimo em que caiba a inter
venção das capitanias para averiguação da causa ou causas do 
desastre, e deHe resultarem mortes ou ferimentos, devem os ca ... 
pitães dos portos, si taes factos tiverem origem criminosa, 
mandar prender os delinquentes ou indiciados, e remettel-os 
para a policia local, si esta não ti ver comparecido ou nã.o puder 
realiz:tr a prisão. 

Art. 390. Os peritos que os capitães dos portos devem no
mear para servir nas vistorias, de que tr,üam os artigos an~ 
teriores, serão engenheiros navaes das especialidades requeridas, 
os quaes se farão acompanhar dos officiaes mecanicos que forem-, 
precisos do quadro dos arsenaes, e onde os não houver serão 
os peritos tirados, com audiencia das pa1'tes, dentre os profis
sionaes de notaria idoneidade residentes no lagar ou embarcado& 
em na vi o de guerra ou mercante surto no porto. 

Paragrapho unico. Tambem os capitães dos portos no .... 
mearão peritos quando os juizes seccionaes declinarem na com~ 
petencia profissional delles essa faculdade, nos casos de damno 
:por abalroamento. 

Art. 391. Todos os papeis quG se processarem e expe-:' 
direm \)elas capitanias pagarão o sello por estampilha, na fôrma 
da lei. 

Art. 392. As infracções da policia naval, para as quaes não 
haja multa estipulada, .ficam sujeitas a de 12$ a 36$, imposta 
a juizo dos capitães dos portos. 

Art. 393. As multas que não forem &'1..tisfeitas no prazo 
de vinte e quatro horas uteis, contadas da intimação, serão 
cobradas executivamente pelos meios judiciaes. 

Art. 394. Das decisões dos capitães dos portos, no que 
diz respeito á imposição de multas por iofracção da policia 
naval, podem as partes recorrer p<1ra os juizes seccionaes, de
positando no cofre da capitania a respectiva importancia, que 
lhes será restituida no caso de provimento. 

Art. 395. O processo para taes recursos sertl. estabelecido. .. 
no titulo 5°, capitulo 4°, deste regulamento. 

TITULO XI 

DA PESCA 

CAPITULO I 

DOS PESCADORE3 

Art. 396. E' livre o exeecicio da pesca para os indi
viduas matriculados como pescadores e que a exerçam nas costas, .. 
portos, rios e lagô11s da Ropubli1a, com licença da capitania. 

Art. 397. Os pescadores pertencem âs estações em cujas 
proxiinidades teem dvmicilio, e que servem de paradouro 
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ás embrtrcações por elles emprega/las. Formam, com o demais 
'(lesso;tl rlo trafego dJ, capél.tazia, ou secção de capa,tazias, um 
grupo ele gente do mar, cujo chefe é o capataz ou sub-capataz 
da secção. 

Art. 398. Logo que este regulamento eutre em execução, e 
depois, no principio de cac1a anuo, os capitães .dos portos man
darão proce:ler ao recenseamento -geral dos barcos de pesca e 
seus tripulantes para saber si estes estão matl'iculados e aquelles 
arrolados, e com suas licenças em dia, afim de que o· sejam todos 
quantos e.5tiverem em falta. 

§ 1. 0 Si depois da primeira. revisão geral houverem de se 
lllatricuhr.r quaesquer individuas, procu!'a,rão estes o crtpataz ou 
sub·C!lp:ttaz de sua secção, o qual, procerlendo conforme determina. 
o art. 57, enviará á capitania uma relação nominal dos indi
viduas que pretendam matricula e um mappa das embarcações 
ainda não arrola,las ou que accrescerem no arrolamento feito. 

§ 2. 0 Pela capitania, eft\~ctmtdos os competentes assenta
mentos, sa remetterão ao capataz ou sub-capataz as matriculas 
é arrolamento para serem entregues a cada individuo. 

Art. 399. Todos os pescadores serão obrigados a deixar que 
os agentes da capitania inspeccionem as embarcações em que 
estiverem pescando un em que transportarem o proclucto da 
pesca, á primeira intimação que receberem. 

Art. 400. E' prohibido usar na pesca o dynamite ou 
qualquer outro explosivo, bem como empregar substancias 
toxicas, apparelhos ou instrumentos destinados á destruição 
do peixe. 

o infr;\ctor será multado de 100$ a 200SOOO. 
Al't, 401. Os pescadores que recúoheceúm sobre as praias 

ou costas dostr·oços ou, salvados das embnrcações de pesca. per
didas ou naufragadas, deverão entregal·os aos ngentes da 
capitania ou ás autoridades competentes. 

Art. 40::2. Nenhuma embarcação de pesca podel'á amarrar 
ou fundear sobra as redes ou instrumentos de pesca de outras 
embarcações, nem suspender os apparelhos que não lhe per
tencerem. 

Art. 403. As embarcações que pescarem ã noite deverão 
pairar on fundeJ.r, indicando as respectiva.s posições p01•meio de 
uma luz branca. 

Em alto mar as embnrcnções especiaes de pesca devem 
indica1• aO) SU>1S posições por meio das regr·as mandadas ob:;m•var 
·por avi só n. 40, de 12 de janeiro d~ 1901, e que devem constituir 
o art. 9} do regulamento para evitar abalroamentos no mar. 

Art. 404. E' prohibido âs embarcações de pesca usar de 
fogos que attr·aiam o peixe, empregar bozinas. ou turval' as 
·aguas com o fim de atordoar o peixe e fazel-o affiuir ás redes. 

Art. 405. Os pescadores, quando sobre as prcüas colherem 
as redes ou outros instrumentos de p2sca, sel'ão obrigados a 
lançar ao mar, immeriiatamente depois daquella opernção, o 
peixe minrio ni\o aproveitavel, ::ts algas ou detritos maritimos 
trazidos pelas mesmas reies, para quo nã.o apodreçam, expóstos 
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aos raios solares, sJb pena, si o não fizerem, de serem multados 
de 50$ a 100$ e no dobro si reineídirem. 

Art. 406. As redes de pescar dev0m te1· a malha de vinte a 
trinta millimeh·os. conforme a. p~sca em que as a!Jplicarem; 
sendo prohibido aos pescadores empregar as redes de arrastar, 
rastros ou arrastão, para que com 0.5 detritos trazidos por ellas 
não se infcccioriem as praias., 

0.5 infructores serão mult::tdos e pet'derão o seu material, 
que serã appreheudido e ínutilisado, por ser tambem prejudicial 
á procreaçãO do peiKe, 

AJ't. 407. As embarcações que concorrerem á pesca, em um 
mesmo lagar, não poderão lançar as redes de maneira que se 
prejudiquem umas ás outras. 

Art. 408. Os pescadores não poderão lançar suas redes ou 
apparelhos d0 pesca em lagares destinados ao trafego do porto. 
. . Art. 409. E' pmhibido ús f~\bricas ou estabelecimentos 
índustriaes de;, pejar nos portos, rios, lagôas, etc. os detritos 
delles provenientes, aindn, que não sejam nocivos á conservação 
do peixe. 

Art. 410. Sempre que ~os pescadores empregarem apparelhos 
ou instrumentos de p3sca fixos, deverão assigna.lal·os para que 
os possam evitar' as emb~rcaçõe3 em transito. 

Art. 411. Os pescadores n;'to poderão lançar apparelhos ele 
:pesca em distancia menor de vinte metros dos curraes ou 
cercad,ts de peixe existentes por concessão regularmente feita. 

Art. 412. Os dados que as capitanias puderem reunir sobre 
a pesca, dentro dos limites de cada circumscripção, serã.o col
ligidos por ellas, afim de servirem á organisação da estatistica 
que deve s3r re:n~ttida, no fim de ca'_ht anuo, ao Ministro 
da .Marinlu. 

CAPITULO li 

DOS CURRAES DE PEIXE 

Art. 413. Logo que entre em execução o presente regula, ... 
menta, os cclpitã.es dos portos mandarão proceder ao recen
seamento geral dos curraes de peixe para mberem quaes as 
condíçõ2s em que elhs se acham relativamente á navegação, 
regimen e conservação dos portos e rios, afim de serem 
demolidos os que, apez::tr de funccionarem completamente auto
rizados, for,'}m contrarias áquelles requisitos. 

Art. 414. A's demolições de que trata o artigo· anterior e o 
de n. 113 prece:le6io sempre erlitaes, que as capitanias farão 
publicar, rnarc~ndo um prazo razoavel para serem levadas a 
eft'eit1), ti1do o qual as capitanias, não sendo attendidas, as 
resolverão como melhor convenhJ, á conservação dos portos. 

Art. 415. 0.1 ·ca.pitães dos portos, sempre que tiverem de 
inform1-r os r~querEment0s para a construcção de curraes de 
peixe, que pal'a es.se fim lhes serão remettUo3 pelo executivo 
municipal, devem considerar, como preliminar, taes oonstrucçõe.s 

Poiler Ex~cutiYo i9Ji 
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sempre prejnàiciaes aos portos, por concorrerem rara a ob-" 
strucção delles, e po1· co~titnirem outros tantos empecilhos cl, 
franca navegação de suas enseadao;, passagens e canaes; partindo 
desse principio para as denegar quando as conce5sões requerida~· 
não satisfizerem inteiramente os requisitos a que são obrigadas 
de conformidade com este regulamento. 

Art. 4.!6. As capitanias do~ portos, iuformando, não darão 
-sua approvnção ao levantamento ou construcção de curraes ou 
cercarJas de peixe, aindJ, que não embn,racam a navegação de 
qualquer especie, ponto este que cleYe ser averiguado prelimi ... 
narmente em explorações sobre o terreno (art. 415): 

1. 0 Quando forem construidos ou conservados em logares 
que Il.'t baixa-mar fiquem em secco, ou com menos de 6G cen~ 
timetros de profundidade na baixa-mó\ r de aguas vivas, ou ainda 
nas proximidades ~os encanamentos do esgoto, principnlmente· 
l1os llospit·ws, ou dos depositas de lixo ou de outi·os lagares em 
que se amont0om mate !'ias em decomposição; 

~-[· Qull.ndo furem constr·uidos ou conservados onde possam 
causar muita accumubção de areia ou lodo; 

3. o Qt1ando ficarem em dü::;tancia menor de 200 metros, uns 
tlos outros ; 

4. 0 Quando ficarem em distancia menor àe 150 metros das 
embocaduras das barras, bahias, rios e outras agu[ls navegaveis; 
e fóra dns embocaduras em distancia menor de 450 metros. 

Art. 417. Os curraes serão de madeira e de i'órma que 
não offereçam resistencia á correntez<"t, e a altura das estacas de
que se compõe o engradamento excederá de 66 centimetros a. 
superficie das aguas nas mais a \tas marés. 

§ 1. 0 As estacas não serão fincadas mais de 66 centimetros
n::t areia ou lodo, ou 44 em fundo mais t1rme. 

§ 2. 0 O engradamento, qualquer que seja o seu feitio~ 
terá intersticios para dar sahida facil ao peixe miudo. 

Ar·t _ 418. O.s proprietaJ•ios dos cUtTites serão o1JrigudoB.· 
a remover em cada mar·:'l as algas ou outras plantas levadas 
pela enchente para dentro delles, e, mensalmBnte, na baixa das 
grandes marés a areia ou lodo que ficar accumulado ao redol'. 

Paragrapllo unico, A remoção S1ra effectuar!a para lagar 
em terra firme que a capitania tenha designado no acto de· 
infot•mar o req_ueriment<J peJindo a construcção do curral. 

Art. 4HL Na mesma infül'mação a que se refere o artigo 
anterior se detePmioará, com particular individuação, .o local 
em que o curral deverá ter assento, bem assim a sua direcção 
e limites. 

Art. 420. Nos banhados e alagadiços dos rios e aguas 
navegaveis póde-se permittir a construcção de curraes, si 
ficarem em distancia de quinze metros, pelo menos, das margens; 
mas as capitanias os deverão prohibir si, por circumstancias 
especiaes, forem prejudiciaes á naveg-ação, aos estabelecimentos 
de marinha e aos logradouros publicas. 

Art. 421. São permittiüos os curraes moveis em qualquer 
parte das aguns navegaveis, comta.nto que n5.o embaracem a. 
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navegação, devendo seus propdetarios removei-o~, de tre:õ em 
tres mezes, de uns para outros lagares. 

§ 1. 0 Serão fundeados por meio de ancoras ou pesos em dez. 
metros, e assignah,"dos por boi as. 

§ 2. 0 A sua construcção será de taquara ou vime com 
engradamento que offereça. sabida ao peixe ainda pequeno. 

Art. 422. Si algum curral movel garrar ou soffccr a\Taria.s 
que deixem no fundo qualquer parte delle, o pruprictaric.
será obrigado a retiral-o, extrahindo o materhl que estivee 
submergido. 

Paragrapho unico. Si o não fizer, a capitania procederá 
á apprehensão do curral e á sua arrematação em beneficio do 
cofre d<-lS multas, si dentro de trint::t dias o infractor não 
resgato l-o pagando as despezas de sua extracção. 

Art. 423. Todo aqnelle que construir ou conservar currat 
fixo sem -licença ou com eHa, mns contra a infbr'mação da, 
capitania, incorrerá na. multa de 100$ a 500$, sendo, além disso~ 
demolido o curral â sua cust:1.. (art. 113). 

Art. 424. Todo aquelle que, tendo a lic~nçrt, infcingir 
algumas das disposições sobre curraes fixos, incorrerá na multct 
de 100$ a 200$, si da infracção não resultar damno para o purto 
ou embaraço para a mwagação; mas, si assim I'or, te1·á Q.e
o demolir si, dentro de dous mczes, não corrigir o pi·eceito 
infringido. 

Art. 425. As capitanias terão muito em vista nas suag. 
declarações ou infor1üações ás camaras municipaes, sobre a
construcção de novos eurraes de peixe e a conserva~·ão dos já 
existantes ao tempo do recenseamento geral (art. 413), que as 
respectivas concessões não excedam do prazo de dous anuas, e 
recaiam de preferencia em pescadores de profi:3sãa, como taes 
matriculados. 

Art. 426. As concessõe3 que não forem seguidas de tr;tbalho. 
para sua apropriação deutr'o de tres mezes, ti carão nnllas. 

Art. 427. A maior di.nensão do.s curraBs ao longo da 
costa, nos cauaes de navegação, seri de 200 metros c'orres
pondondo a uma extensão igual pelo lado de terra, e não podel'ão 
ser estabelecidos com intervallo menor tambem de 2üü metros 
uns dos outros. 

Art. 428. Os curraes situadog em terrenos particulares 
que communiquem com as aguas dos portos serão sujeLtos a 
policia na V<tl. 

Art. 429. Os concessionarios ou proprietarios de curraes 
rle peixe não poderão dar-lhes direcção differente da que lhes 
for determinada, nem alterar a fórma que devem ter, sem 
autorização da capitania. 

Art. 430. To:los oscm'I'aes fixos terão urn numero de ordem 
conocado do lado do ma1•, bem visivel, c não exposto a ser 
coberto pelas marés altas. 

Art. 431. O concessionario q1le, por espaço de seis mezes,.. 
abandonar o seu curral, pBrrler<i o direito a elle, não lhe Eendo 
licito v&mter, arrendar ou transfJrir a concessão. 
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TITULO XI 

DOS EXA?\·IES XAS CAPITANIAS 

CAPITULO I 

DOS MACIIINISTAS 

Art. 432. Nos Estados onde não houver escola de machinistas 
-~ivre ou official, os can·Hctatos á carta de 4° machiuista. pat'a 
e. marinha mercante poderão requerel' exame aos capitães 
·dos pül'tos, os quaes, si reconhecerem a necessidade de matricular 
pessoal daqnella classe no interesse da navegação, os farão 

-submetter às provas necessarias, por commissão de protissionaes 
-sob a sua presidencia. 

Art. 433. Os profissionaes que devem compàr as mesas de 
exame serão nomeados ad hoc lJelo capitão ao porto, dentre 
us engenheiros navaes ou macllin!stas que tenham exercicio 
{1a capitanb ou no ~wsenal a ella a.nnexo, ou que e::,tejam embar
~dos em navios de guerra nacional dentro do porto. 

Parag-rapho unico. Na falta destes e da mestrança technica 
d{)S arsenaes, o capitão do porto recorrerá aos profissionaes da 
,classe civil residentes na localidade. 

Art. 434. Os requerimentos devem serescriptos eassig-nados 
~elos candüla.tos perante o secretario da, capitania. 

§ 1, 0 Deferidos os requerlmentos, o capitão do porto expedirâ 
•portaria concet.lenrlo o exame, pela qmtl os candidatos pagarão 
sello por esta01pilhas do va.lor de 20$000. 

§ 2. o As portarias só valerão por seis mezes. 
Art, 435. O.s exames devem comtar de provct oral e prova 

·pratica. 
Art. 438. Os examinandos, que pretenderem a carta de 

;to machinista, provarão com documentos que trabalharam com 
assiduidade em machinas de navios dur~.wte seis mezcs, pelo 
menos. 

Paragrapho unico. Sempre que fot' possivel, o exame será 
feito a bordo da um vapor, ou em uma officina. de machinas ou 
em um outro legar successivamento, a. jLlizo da commissão ex
aminadora, observando-se o programma da Escola Naval para 
os machinistas de 4a. classe em todas as suas partes. 

At't. 437. 03 ,!os machinistas estrangeiros, que fa1larem 
-portuguez, poderão revalidar su=ts ca.rta.s, nuthenticadas pelo 
-consul respectivo, sujeitando-se aos exames das ma terias exigidas 
no mencionado programma. 

Art. 438. O presidente da commissão examinadora, si 
'for approvado o candidato, lhe m1.udará passar a carta de 
machinista, da. qual conste o exame e approvação, e a enviará 
so Ministro da Marinha para assignar. 

Art. 439. O candidato reprovado só poderá ser admittido a 
novo exame passa.dos seis mezes. 
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CAPITULO II 

DOS MESTRES DE PEQUENA CABOTAGEM E DCS ARRAES DE_-. 
PORTO OU PATRÕES 

Art. 440. Para que possam ser devidamente executadoJ 
os arts. 293 e 296, fica instituida nas capitanias uma. com~ 
missão de exames sob a presidencia do capitão do porto, per
ante a qual os que pretendam [1, carta de mestre de pequem·,_ 
cabotagem ou de arraes devem exhiNr provas de habilitação
profissional. 

Os outros membros da commis:::ão serão o patrão-mór 13 o 
praticoamór, servindo, na falta deste, jndividuos desjgnados nos
arts. 76 e 85. 

Art. 441. As provas de habilitação profissional versarãc 
sobre o seguinte: 

1°, conhecimento da arte do marinheiro; 
2°, atracar e desatraear em todas as circumstancias de vento

e mar; 
3°, conhecimento dcs rumos da agulha, sua nomenclatura 

e valores, e da maneira de dirigir por elles a em~arcação i 
4°, noções praticas da direcção e velocidade das correntes

e movimento das marés no porto ( arráes ou patr-ões) e no trecho 
da costa onlle p!'etenderem navegar (para os mestres de pequena 
cabotagem) i 

5°, ventos reinantes, conforme as estações, sua influencia 
sobre as marés~ phenomenos que mais commummente se ob
servam no porto, precauções para evitar ou aproveitar seus 
effeitos na navegação do porto ( arráes ou patrões ) e da cosi<:. 
(para os mestres de pequena cabotagem); 

Ô0 , pedras occultas e perigosas, sua posição; baixios, caoaes, 
bat•ras dos rios, sua. profundidade ; portos de abrigo ou de es_· 
pera; tudo nos limites da circumscripção em que pretenderem 
navegar; 

7°, nomenclatura das pontas de terra, ilhas e enseadas 
comprehendidas no DOrto (arrâes ou patrões) e na costa ( para 
os mestres de pequena cabotagem), profundidade destas e ao 
redor daquellas; 

8°, modo de salvar qualquer pessoa ou causa que cala ao 
mar, e prestar .soccorros; 

9°, conhecer as luzes regulamentares de bordo e saber ma
nobrar com a. embarcação p9.ra evitar collh:ões. 

Art. 442. Para este exame precedera despacho do capitão 
do porto em requerimento que lhe apresente o candidato, a
quem, si for approvado, será passada pel11 secretarja da capi~ 
tania a carta competente, pagando em sellos, por estampilhas, 
a taxa de dez mil réis. 

Art. 443. Nas delegacias, as cartas de mestr'e de pequena. 
cabotagem e de- arraes serão conferidas pelo delegado, que pre-· 
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,_sidirã a commissão examinadora, comoosta de profissionaes 
residente:s no lagar, si a delegacia não ti'\'er pessoal competente 
1 art. 440). 

Art. 444. As caJ•bs de mestre de pequena cabotagem e de 
-arnles ou patrões ficarão reg~stradas nas capitanias ou deJe .. 
gacias. 

Art. 445. Os capitães dos portos, sempre que for possivel, 
Bem inconveniente para a navegação costeira., evitarão de ma
tricular, como mestres àas embarcações nella empregadas. indiw 
-viduos cuj<1S habilitações profissionaes sejam apenas attest.adas 
_por armudores de navio (arts. 28 e 230). 

TITULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAES 

CAPITULO UN!CO 

Art. 4,16. O~ officiaes da Armada empregados nas capi
tanl"s serão tiraclcs dentre os da c 1 asse activa ou dentre os 
refurmados, na falta dnquelles. 

Art. 447. Nenhum otficial da classe actíYa yJoder.i perma
necer por m;ds de trGs annos em serviço cte capitania. nem esse 
tempo lho podm'á, em caso algum, ser contado como de em· 
b~trque, !J8.rrt os ei'reitos legues . 

. Art. 448. E' condição indispensavel para que os officiaes 
da chsse activa :po~sam desem-penhar 811lpt'egos em capitania, 
haverem, por completo, o tempo de embarque exigido para 
as promoções. 

At't. 440. Os machinishs ao serviço d:_1S Cllpitanias, que 
não forem contractados, poderão ser tirados dentre os ma
chinishts navaes refoemados. Sómente na falta absoluta de uns 
e outros. será utilisado o pessoal do quadro do corpo de maw 
dlinistas. 

1\rt. 450. T8rão dtreito á casa no recinto da capitania, com 
accommodações correspondentes á categoria de cada um, os 
capitães dos porto3 e seu:~ ajudantes, o patrão-mór e os ma
chinist;ts; nã') poUendo, em caso algum, tal direito ser conver
tido em abono em dinheiro para aluguel de casa. 

Art. 451. Terão quartel no mesmo recirtto os patrões, 
foguistas e machinistas. 

Al't. 452. Todos os fut1ccionarios das ctpitanías devem 
cumprir rigorosamente os deveres que lhes impõe o presente 
regulamento, não podendo desconhecer nenhuma de suas dis
posições; e, no desempenho dos Cargos de que são investidos, 
,usarão uns para f::Om os outros o trato inherente á categoria. 
·de carla um. 

Paragrapho unico. E'-lhes vedado dirigir reclamações ou 
lJetições collectivas, e, ainda que o não sejam, não poderão fa
:zel-os sinão por intermedio do capitão do porto. 
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Art. 453. As capitanias dos po1'tos devem possuir as se· 
guin tes collecções encadernadas paea a consulta diaria de Eeus 
~·empregados : 

l.u O rt>gulamento das capitanias; 
2. o Co digo Commercial; 
3. 0 O decreto n. 848, de 11 de outubro de 18fl0 ( orgEtnisação 

du justiça federal) ; 
4. 0 O regulamento da praticagem em geral, e o especial 

dll. sua circumscripção; 
5. 0 O decreto n. 5036, de 1 de agosto de 18i2. ( instvucções 

para a. fiscali:;;ação da navegação subvencionada); 
6. 0 Regulamento internacional para evitar abalro(lmento 

no mar; 
7. o Regulamento para a cobrança do scllo; 
8. 0 l{egulamento processual criminal militar e o respectivo 

formuln;:·io; 
9.° Coiígo Je sign~es internacional; 
IO. Codigo ele sigoaes commum a todos os portos e barras 

da lte pu b lia. ; 
li. O decreto !1. 3749, de 7 de dezBmbro de 1866 (fi'an

quein a na veg.1ção do Amnzonas e seu~ affiuentes tis bandeiras 
mercantes de todas as nações) ; 

12. O regulamento sobre a cabotagem; 
13. O regulamento da Alfandega; 
14. A organisação municipal de cada circumscripção; 
15. O regulamento do serviço sanita rio no mar; 
lO. 0::: o,visos e circulares que receberem da Secretaria 

de Estado. 

TITULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES C0lv1PLE;\lENTARES 

CAPITULO I 

DAS NOMEAÇÕES E ADMISSÕES 

Art. 454. Os capitães dos portos serão nomeados por de
creto dentre os offici:aes gene1·aes ou superiores, e servirão 
durante tres nnnos no maximo. 

Paragrapho unico. Os reformados, que. forem nomeados na 
falta de officiaes da activa, poderã.o ser conservados emq uan to 
bem servirem. 

Art. 455. Os ajudantes e delegados serão nomeados, pelo 
l'dinistro da Marinha, em commissão por tres annos. 

Paragrapho unico. Os refOrmados poderão ser conservados 
emquanto tem servirem. 

Art. 456. O secretario da capitanb da Capital Federal 
será nomeado por decreto, e cs das outras, bem como os ama
.l1uenses das delegacias, por portarias do Ministro da Marinha. 
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Art. 45i. A nomeação do secrétario no Distrlcto Federal é 
da escolha do Governo dentre os empregados elas capitanias que 
tenil~m sido admittidos originariamente por concurso, ou den .. 
tre cs officiaes reformados ou das classes [\llnexas. 

Art. 458. O log::Lt' de secretario Dos Estados, quando não 
llaja pessoal idoneo para o seu provimento, de accordo com o 
artigo anterior, e o de amanuense nas delegacias, serão pre
enchidos mediante concurso, preferindo·se, em igualdade de 
circumstancias, para aquelle cs que tiverem servido como ama
nuenses nas delegacias. 

Art. 459. Ninguem poderá ser nomeado amanuense de 
delegac_ia sem provnr que e brazileiro, qlie tem bom comporta .. 
n;entp civil e moral, idade, pelo meno.s, de 18 annos; mostrando 
em concurso boalett.ra, conhecimento ela grammatica e lingua 
portugueza, asslm como da arithmetica elementar. 

Art. 4GO. O candidato ao Jogar de Eecretario (art. 458) deve 
proYilr que é bl·azileiro, que procede bem, e que é maior de 18 
annos ; sendo examinado em concurso nas seguintes materias : 

Orthographia da lingua portugueza, ver~ão da franceza, 
cborographia do Brazil, composição em portuguez, redacção e 
estylo d~ actos offl.ciaes, arithmetica e su<ts applicações ao 
commercw. 

Art. 451. Nenhum empregado aposentado ou Pl'Ofessor 
jubilado p1derá ser nomeado para servir nas capitanias. 

Os officiaes reformados da Armada e classes annexas, que o 
não tenham sido administrativamente, poderão ter nomeados. 

Art. 462. O secretario da Clpitania do Districto Federal 
corre,ponde em categoria ao 1° escripturario da contadoria de 
milrinha, e os dos outros E~tétdos aos de 2" - e o am,muense ao 
3° escripturario da mesrmt repartiçã.o. 

Art. 463. As provas de habilitação para o amanuense de 
delegacia serão prestadas perante umo, commissão presidida 
pelo capitão do porto, a cujajurisdicção pertença a delegacia., 
e composta de dous professot·es de ensino secundaria que o 
capitão do porto convid<trá para esse fim, excepto na delegacia 
de S. João da Barra. cujo delegado presidirá â com missão e:xa .. 
minadora e convidará os dous profesf!C;l'cs, que devem compol·a. 

Art. 464. Ncs Estados, o concurso para secretario se effe~ 
ctuur'á peranie professorrs convidados pelo capitão do porto e 
por ellc; presididos, mas que pertençam a Iyceos ou gymnasios, 
entretidos pelos poderes tederacs ou esta11oaes. 

Art. 465. A inscripção para taes cono::ur;sos estarà aberta 
durante trinta dias e será annunciada, por editaes, nos jor
naes do Iogar. 

Art. 466, O capitão do porto remetterá ao Ministro da Ma
rinha a lista dos candidatos, classificados pela ordem das appro
vaçõoH, acompanhada de escla.recimentvs sobre u identidade 
delles. 

Art. 467. O patrão-mór, o pratico-mór e o mestre do soe~ 
corro naval do Di::: tricto Federal serão nomeíldos pelo Ministro 
da Marinha. 
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Paragrapbo utlico. Sabirá o primeiro dentre os mestres da 
classe actlva e o segundo será escolhido dentre os primeiros 
praticas da. jurisdicção respectiva e o terceiro dentre offi
ciaes marinheiros ou inferiores do corpo de marinheiros re
for-mados. 

Art. 468. Serã.o nomeados pelo capitão do porto : os patrões 
das lanchas rebocadores, os officiaes ou encarregados das dili
gencias, o servente no Districto Federal, os capatazes e sub-capa
tazes, e os pharoleiros e estacionar los dos portos meteorolo·
gicos, os dous ultimas provisoriamente, nos casos occurrentes de 
vaga por abandono, demissão ou fctllecimento, excepto estes no 
Districto Federal. 

Art. 461J. As nomeações por acto directo do capitão do porto 
conferem ao í'unccionario o direito de Eer conservado emqua.nto 
bem servir. 

Art. 470. Serão a.dmittidos pelo capitão do porto, mediante. 
contracto, os machinistas, os foguistas e a marinhagem. 

CAPITULO 11 

DOS UNIFOR::IIES 

Art. 471. Em todos os actos de serviço, oS officiaes empr&
gados na capitanias se apresentarão rigorosamente uniformi
zados. 

Art. 472. O pratico da capitania, que tiver honras miE· 
tares de official ern razão de seu cargo ou serviço, usará o uni· 
forme marcado para os honorarios no pl<1no manda,lo adaptar 
pelo decreto em vigor. 

Paragrapho unico. Os que forem equiparados a officiaes infe· 
riores do corpo de marinheiros nacionaes usarão o3 uniformes 
respectivos. sem divisas. 

Art. 473. Os patrões, capatazes e sub-capatazes terão o uni· 
forme de guardiã.o do corpo de officiaes marinheiros, sem di
visas. 

Paragrapho unico. Aos capatazes e sub-capatazes é faculta-
tivo o uni-forme. 

Art. 474. O uniforme dos marinheiros ao serviço das. 
capitanias . .será igual aos dos marinheiros nacionaes, sem 
distinctivos na gola (q_ue terá dous cadarços brancos) e no 
braço. 

§ 1.° Conforme a estação, usarão chapéo de palha ou bonnet, 
sendo este segundo o modelo daquelle uniforme, sem tope. 

§ 2. 0 A fita do chapéo ou do bonnet terá o distico em 
lettras douradas - capitania do porto. 

Art. 475. Os praticas, machinistas e foguistas observarãoL 
quanto a uniformes, o plano em vigor. · 
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CAPITULO III 

DA DISCIPLINA GERAL 

Art. 476. Todos os empregados das capitanias são re.sponsa· 
v eis pelas faltas que commetterem no desempenho de suas ob1'L 
gações e deveres. 

Paragrapho unico. O.s que perturbarem a bon ordem do ser
viço, :praticarem actos de desobediencia, ou de qualquer modo 
incorrerem em falta, serão, conforme a gravirtacle desta, admo
-estados, reprebendidos, suspensos ou demittidos. 

Art. 477. O capitão elo porto é competente para impor as 
penas d.@ admoestação, reprehensão, suspensão ate oito dias, 
e demissao aos por elle nomeados. 

Paragrapho unico. Poderá mandar prender até tres dias os 
marinheiros e assemelhados. 

Art. 478. A pena de suspensão além de oito rlias e até tres 
mezes, assim como a de demissão nos que por elle não forem 
nomeados, só poderão ser applicadas pelo Ministro da Marjn!Ja. 

Paragrapllo unico, O abandono do emprego por 60 dias é 
caso de demissão. 

Art. 479. A suspensão priva o múpregado, pelo tempo 
correspondente, do exercicjo do emprego 1 d<t antiguidade e de 
todos os vencimentos. 

" At·t. 480. O capitão do porto porlerà supprimir gratificaç.ões: 
de tres a oito cUas, aos empregados que deixarem em atrazo 
o serviço de escripta a elles incumbido. 

Art. 481. Si for commettido algum crime no recinto da capi· 
tania ou em alguma de suas depe' dencias, o capitã.o do porto 
ou quem suas vezes fizer, si aquelle não estiver pre~:ente, en
tregará logo o delinquente à autoridade a quem pertença a 
jurisdicção do preso, dando em seguida parte <3ircumstanciada elo 
occorrido ao Ministro da Marinha. 

Art. 482. Os empregados militares estão sujeitos ás penas 
dos artigos anteriores e áqutlllas em que incorrerem segundo as 
leis geraes em vigor na :Marinha. 

CAPITULO IV 

DO PONTO, CONDIÇÕES GERAES, VENCIMENTO DOS EMPREGADOS 

Art. 483. O expediente nas capitanias começará lJOntual
mente â.s 10 horas da manhã e terminará ãs 3 da tarde, em 
todos os dias uteis. 

Art. 484. A secretaria só não funccionará aos domingos 
e nos dias de festa nacional. 
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Art. 485. Em caso exhaordinario, o capitão do '{:Orto po& 
dei"â prorogar o serviço da secretaria ou determinal-o em 
qualquer occaslão. 

Art. 486. Antes da hora marcada para começarem os ira
br.lhos na secretaria, e findos que elles sejam, deverão os empre
gados assignar-sc no livro do ponto, que será encerrado cada 
dia pelo capitão elo porto. 

Al't. ,,87. Os empregados civis clf!s capitania:3, quanto ao 
tEmpo de serviço, vitaliciedade, montepio, aposentação, im
postos so1Jre vencimentos, faltas e liceuças, terão seus direitos 
regulados por di~ posições analogas ils dos empregados da conta
dorja de marinha a que correspondem. 

PtHagl'<-tpho unico. Aos empregados militares serão appli· 
cados os princip;os geraes das leis e regul<Jmentos da Armada. 

Art. S83. 03 vencimentos elos empregados civis e mili
. tares dns capitanias e de tod<.t a gente do serviço maritimo, que 
_:lias occuparn, sfio fixados nas tabellas annexas a este regu
lamento. 

Art. 489. O pessoal empt·egado nas capitanias com venci~ 
menta dinrio, perderá todo elle, faltando ao serviço. 

Art. 400. Compete ao capitão do porto o julgs.mento sobre 
a justificação das faltas. 

Art. '191. Não soffrerà desconto algum aquelle que faltar 
por ter sido encat'regarlo de tr~1balhos fóra (l<t. repartição pelo 
capitão do JlOrto ou por quem suas vezes fizer, ou por ter sido 
sorteado p;1ra serviço gratuito c obrigatoi>io por lei. 

Art. 492. Ficam revogc1.da~ as disposlc;ões em contra.rio. 
Secretaria de Estado da Marinha, ;?:0 de fevereiro de 

.1901.- Jo~d Pi;tto da Lu::. 
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Ta~ella das taxas une devem ser cobradas nelas capitanias dos portos 

Pela inclusão da matricula no rol de equipagem, por 
:pessoa • ._ 

Pela matricula do.s empregados ll[t vida do mar, por 
pessoa . 

Pelo arrolamento de cada bote, escalar, canõa·-ou em
barcaçã-o miuda de qualquer especie, a remos. 

Pela matricula de urna embarcação qualquer até 10 
toneladas de arqueação, ou lancha a vapor . 

Pela matricula de uma embarcação de lO até 25 tone
ladas • 

Pela matricula de uma embarcação de 25 até 50 tone~ 
ladas . 

Pela matricula de uma embarcação de 50 até 75 to
neladas 

Pela matricula de uma embarcação de 75 até 100 
toneladas • 

(Acima de 100 toneladas cobrar-se-ha á razão de 50 
réis por tonelada. ) 

Por uma licença de qualquer natureza . 
Por um termo qualquer, em livro ou fóra delle. 
De busca por anno, confJrme a. tabella B, decreto 

n. 2.573. de 3 de agosto de 1897 • 
Por vistoria especial, de 50$ a. 
Por titulo provisorío de nacionalisação das embarca

ções de cabotngem, em estampilhas . • • • 
Pol' carta de arraes, idem. 
Por termo de vlstoria. das embarcações a vapOI', ou á 

velaj idem 
Por carta de 4° machinista ou 2° piloto, idem. 

A certidão é cobrada na razão de 55 réis pol" 
linha, não se recebendo menos de 1$100. (Reg. 
do sello, em vigor. ) 

$500 

1$000 

2$000 

5$000 

20$000 

40$00Q 

60$000 

1$000 
2$000 

$550 
100$000 

ll$600 
10$000 

ll$000 
20$00C" 
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{MODELO N. 1- ART. 800) 

PASSE 

Nesta capitania do porto apresentou-se ..•...... , .. ,, .••..••.•.• 
~ .. , _ •.• ,., ... _ .. , .. , ................. , .... ~omn1andante., ... , .... -•• 
com destino ao por~o de .......... , .................. , .............. . 
o qual e:s:hibilt seus despachos, qne se acharam correntes, faltando 
·sOmente a dec1ara<:.ão dos passageir6s por não se poder isso ...-erificat• 
-sinão no act0 do regis~ro, qne tem de ser feito pelo Sr. official da 
·úsi'ta do porto. 

C:J-pitania do pot'tO de ....... de .... , .• de ............. . 

O capitão do porto, 

CLASSE XO:\IE DOS PASSAGEI?.QS DESTINO 
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(MODELO N. 2- ART. 213) 

HEGISTRO 

Inscl'ipção civil de proprieclaUe da. 
Porto de 

brazilcira 

PROPIUETAl'.IO KVlBARC',)._ÇÃO ARQUEAÇÃO 
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I "" 
o I ~ ~ "'"I " 8 ~-~-~~~~E! Q 

I A ? r..[ o 1-::l 

~ § 11 8 i.'l "'""" -< ;:li:!:: o 
- oro r-

~~~! i --1-- ~:1~:: -, - - - -i- -- ---

I ' ' 
I 
' I 

I I 
I I 

i 
I I 

I I 1 

I I 

I I I 
I 
I 

' 
OBSERVAÇÕES 

Nas t:n.nsmis~ões.wh qu:JJqnor -~itulo, na fôrma da lei, far-se-ha 
no-va inseripçã0, t•espeitanclo~se a numel'açfi.o. 

As modificações pot' flile passar a embe\rcação, as condemnações
por inna·.'egaveis, e outt'M aHet•a(.~õ-~s sobt•e a pt•opriedacle, serão aqui. 
notadas de Inodo claro e na fôrma dos respectivos documentos. 
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(MODELO N, 3- ART, 290) 

CAPITA'i!A DO PORTO ............................... . 

TiTULO PROYISORIO DE NACIONA.LlSAÇÃO DO NAVIO. , , , , , , , , , , , , , , , • ~ 

PROPRIEDADE DE.,,,.,.,,,,,,,,,,,,,.,.,,.,,,,.,, .. ,,,,,,,,,, • 

·;.;,do -;·egist;·o, ,-,, .•.•.•.•. PoJ'to on.ci'I'Ctonscdpção de .• ,.,,,,, .. 

O capi~ão do l)Or~o ..... , •....• , ..............•..•.... • ....•... , • 
de accordo com o disposto no at·t. 220 do regulamento das capHa
nias e antorir.aclo p3lo disposto no art.. i3 do regubménto n, 2.:30-±, 
de 2 de julho de 139:3, declara: 

Non1e do navio, ..•...• , .. , Especie ........ ,,.,, ... ,,, .• ,, .... . 

Genero ele constt'tlcção ..... , .. , .... , . Logar da construcç;ão .... ,,,,. 

Nome do constructor .. ,, .•.. , . , ...•. Data da construcç:Io .. ,, ,,, ,, , • 

C-omprimento, ••....•.. , ....... Bocca. , • , .. , ..•.• , , Pontal .•. , •... , , ~ 

Numero de cobertas ..•......•. , , ... , Altura das cobertas.,,, .. ,.,.; 

Capacidad'3 em toneladas metricets,,, ..• , . l\Iachina ..•..• , •..••.• , 

Systerna do propulsor . , •.... , .. , . , ..... , .•...• , ... , .• , , .. , , , .••. , , , 

Nome elo proprietario, ••. , , ...•.. Estado do proprietario., .. ,, .. ,,, 

Domicilio do proprietario.,, . , , , .... , . , ... , ... , , ••.•• , ... , . , , .. , , , . , 

Capitani-1.- do poi·to da Capital Federal, em,.,, de .. , . , ..•• , •••• 
de 190 ... 

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

Capitão do porto, 

N. B, -Este t-itulo provis-orio terú valor por quatl'o mezes, prazo 
em q"tJ.e deve ser sul)stttuido pelo defin-itivo passado pelo Ministerio da 

Fazendv.. 
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I NU:MER.O DO NAVIO 

I I I I NOME DO NAVIO 

SIO:-IAL DO CODIOO 

lSONE DO P.í'".OPRIETAR.IO 

O~DE MATRICL'LADO 

Mat. d I I 

I 
z 

I • 
Anno " " " I 

o 

I ~ 

Loga:: >• o 

as o 

I MASTREAÇÃO I 
I 

I Comprimento I I 
I I 

I 
-

I3occa I ~ 
;;; 

I i ª Pontal · O• 

Calado médio ·1 
t.i 

I I 
I I 

e 

I 
'l' otal o z 

" [ Regist:.•ade.. I " > 
? 

I PROPULSOR I -

f Qualidade I 
J Kominaes I &f i " l ~ ~ > o 

I Indicados I [ = , 
> w 

I N. da caldeira 

I Capacidade das 
caldeirns 

I 
I Kt::mmo D.'l. TRIPULAÇÃO] 

' 
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·(MODELO N. 5- ART. 235) 

:; LISTA DOS NAVIOS MERCANTES A' VELA E A VAPOR DA MARINHA BRAZILEIRA 

!l 
"' ~ 
" " < 
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~ 

:g 

CONSTRUCÇÃO I DUIENSÔES ITONELAGE!\1 lliACUINAS g 
o o o ~ 
~ 8 s ~ t;.S 
~ ~ :> o-l ~ :;! ~>r< 
Z g ;:<! 2 ~ 0 O O g fliLVlLilOS ~ ~ r<l ~ ~ 
g o ~ ~ &3 ~ ~ ;;::; .g 5 ~ -~'V~~;;;:: 
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"' Nota:-A a1o; F ferro; l\:1 madeira; li helice; It. rodas; V vela. As dimensões pelo systema metrico decimal. §=: 



306 ACTOS DO l'ODER EXECUTIVO 

(MODELO N. 6-ART. 241, PARAGRAPHO UNICO) 

CAPITANIA DO PORTO DE •.••.• 

CABOTAGElt OU TRAFEGO DO PORTO 

L ••..•... fi .•..•• N .•.••• 

Matricula pessoal feita em ••. de .. , ...•. de, •. na fórma do art. 241, 
do regulamento em vigor. 

Nome ••.••. ~ •••..•.••..•••.•.•••••••.•.. 

FILIAÇÃO E SIGNAES 

Filho de,., .........•.•.•..•••••.• Cabellos ......•.....•.. , ••••..•.•.• 

Nacionalidade, •.•...•..•..•. , •.•. Olhos .•.•....... , ..•...•..•.•.•• -~ 

Naturalidade ..•.•.. ,., ..•••.•..••• Bo.1•ba .... , •.•.. ,., ............... .. 

Idade •....•.• ! •••••• , •••••••••••• , Estat-ura ••..••....••....•••••.••. ., 

Côr •.•.....•••.•..•.•...••...•....• Estado.-•.••..•.••.•• , ....•.•.•.•• _. 

Rosto ..•...•.••.•.••... , .. , ••..•••• Residencia., ..• , ..••......••..•. ,. 

Nariz •..•.....•..••••. , •••••..•... Ramo de vida ..•.•.....••...•.•.•• 

Este documento ó .~ujeito á Rc{OJ'm'l- semest1·al ( cab~tagem }, ou ao 
Visto mcnsa1 (trafego do porto}, sob pena de multa. 

Secretrtria da Capit!l.nia de .•••.••.•.•..•. em.,.de •••.••.•.. de.~ 

O capitão do pot•to, O secretarie, 
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(MODELO N. 7-Art. 244) 

Ro~ de equipagem da embarcação- ..................................... . 
propriedade da.................................................................. . .................................. _ 
do porto d ................................................................................................................................................... r 

o o o « 
~ C' • ~ • ~" " ~ " • "" "o "' õ o o "'o 

" mo 

""' " z- • C· 

"' -" FILIAÇÃO 
o o o • z 

[:l ~ NOMES "' "" o ~ i38 o o-

" o ,, 
o <. 

" "o ~. ~ 
< : o • o 

" o " < 

" o o • " 1----

I 

Organisado por ésb. capitania. o present~ rol de 
conforme a lista de tri_;:J"!llação, sendo despachado o 

subindo a ................ o numero 

de equipagem. 

equipJ.g~m. 

n:.wio pna. 
dos homen" 

Capitania do porto da ---·-····· ~e ··· ··· ....................... de 100 

O secretario, 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

(MODELO N. 8-Art. 247) 

LISTA DE TRIPULAÇÃO 

··vapor ou na-vio á vela· ....................... Tonelagem. .. ............................. . 

:Destino ......... . 

o 

" ~ .WO:MES EMPREGO NACION.A LIDA DE SOLDADA 
~ 

" ~ 

' 

.<."tlpresentada pêlo capitão ou mestre abaixo assignado, 

<.{ Logar onde ) em .......... ,.,.de .. c ............... de 190 .. 

O capitão ou ·mestre, 



:1 E' obrigado a tBr, em ambos os bordos : I da embarcaçiio, o numero deste acrola- I 
mento e a lettra do alphabeto que de-

· signa a; cstaçao, (obl pena de multa.;, t 
. • < ·, i Metros ~ ? 

· w' i:'-
1

-

1 
~ :1 

1 

!l ~ I 11 CentimeLros ~· : ll 
I o " I 11 I "' ' , ~ u~- • . 
, @ P; ~·-~••"'' ~ ; li 
. - _,. I • ~~~ --~ ·~·1-â: ~ § ~: 
~ õ 6. ~: \ Centimetl'OS ~ ;;; ·1 !; p.. ,., ~: R. z 
~ o ~ ~-: ~ ~~ i 
~ . ~ . o ? p..= I Metros w 

'. " . • I l -" ,, -- ~ J 1 

j I .I Centimet.os ~ 

l • 1 I Metros '" l 
f ~; -- ~ 
! ~ 1 ; I Centímetros ~ I 

I i' I 1''"''""'1' 1 j - cerg• ~~ 
:' ~ ~ I N. ~le passa..; .5, 
; ; geu·os ~ 

A ; ' 
j : . . ~ ~ , I Metros . . ~ 

~ li I Cenlimetros d, ~ 2 1 
·~ ~ j: ,. :f o : ' 1:;1 

~ ~ ! ' J 11!etros ~ ~-. . I • ~õ' -- •• 
!·~ w ' ~ 'j ;, ; I I Conlimetros ~ , 
i S' ~ I 
' : o 
' . 'd 
: j 3. I N. de_ pessoas de 
·i ~ . ~~ eqmpagem 

il ! ; ~ I LeLtra do alpha- ~ 
;l 6.' p.l beto que designa ~ 
~~ ro ; ro cada estação ~ 

r$1}8 O.\.IJ.il33:X:3: H<IaOd oa SO.L:JY 

;,. _, 
3 

'" s 
"' " õ 

~-
õ 

"' o 
s > 

'1j 
>-< 
>-'] 

> z 
>--< 
> 

~ 
t::i o 
'1j 
o 
~ o 

~ 
"' ~ 
I> 
'C> 
~ 
"' 

' tq 
,g 

"" c 

'i': o 
1:1 

"' t"' 
o 

~ 

"' I 
> ... 
,& 

!ll 
~ 



~~~~ ~f~:$ 
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(MODELO N. 10-al't. ~39) 
N ....... .. <..ii:! ~ "F...,-~ '\' '*i O ;o,v/."l:JV,,d L ooooo+ 

?i;.., W "o 01 E 
k] ~ @'3'-""'l--- M. ~ 

CAPITANIA DO R·ORTO 
~ ~ ~-lf~~~i 

--•o•-- ~ "'"~ ""''bha"' 
*âo~E]~'i'!v 
11:1"' 11:1 .g " "~ 

Por' e5ta -repartiçao se cat wede licença a ~ ~ !@ ~ ~;:;]]. ~ 
~o,.( W·.., o~ V: 
~~Wõi'í!><o~ 

., ... ~ .2"8<:::: '-' 

CAPITANIA DO PORTO 
REGULAMENTO DE 5 DE JULI!O DE !899 

·······································m!""(IJ%; .<>@~~ 
· · d N ;,<>,o>'("~ .. P.."'<Jo propnetano ...•.•.... "' . ... . .• para /,!f;. ~ ;;~ g, o "g 0 g . .. . 

I ~ ~ o~ o ê:t' Por e/ita reparttçao .se conccd. e .llcença a 
ernpreg(!.l·a durante oanno :civil corrente no o ~ rc~ "'"i" "' . . 

«t m §.g c;..g" ••••••••••••••••••••.•••••.••• ,fJroprletarto 
~""~g#l'-.::.·ao.::st" 

• • • .. • • • • • • • • • • .. • • • ~ • ... • • • • • • • • • • • • • • • W, ~ ~ t g.g, ~ d ....... N .... para empregal-a durante o 
d d . . - . d I "'., o. ~~ . . t nff..o }JJ en o o respcel-tvo J'palruo recebe1· e :8. ~--~=: .tt.!'! o anno CWll co!'ren e no .••...• , ...•........• 

~ .:t.~ ~]~Z'!j 
carg" mais de, ..• kilos~ou_• ....• passageiros,~ :g ~l!il~~ ntw podendo o respectieo patrão -receber de 

e ter ...... de equipagem:.\; sob pena de ser~~~ ~~~·i·~ ca!'{j(l ma i:-; de •. •. kilos ou •.• • pa:i:-;ageir'o&, 
· ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ e ter .•••.• de eyw'paaen2; sob pena de ser 

mttZtado. f".-.' o ~,go.g'!jt t d 
:#\ o :@ â':Z~ Eh: 1nul a o. 

O • • d d ~ ~ U><1 .. oj apttanta opoyto e .. ,,,,,,,,,,,,,,,, kB d ~:zl .. :avtB!::: 
9~ o~. ,_g <:: <:: ... 1:1 . Capitania do porto de .. o •••••• o •••••••• 

, 2~ ~~ S'"'B .. 8 
••.•.•......••.•.. ein ..•• de ..... ~.······:~ .. g ~ ~~~.â~ •••.•....••.•• en~ ..•• ele ••••••• de 190 ••.• 

o '"""' Ol,.;:q;:; Õ< 
~ u v."' o 

Secrt~tario, 

.......... ,, ...... . 
'-g & "~ .. 
E-o V. I(> tl'07 

1:! ~ ;p; 
~ ~~·~ 

Secreta rio, 

O o O o O o O O 0 O O O o o o 0 O O o O 0 O O O 0 I 0 O 0 0 0 I 0 
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g 
g: 
~ 
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ACTOS DO PODER EXF,CUTIVO 3!! 

l'abella do pess:oal eas oapita.i&s dcs ];Gri.os e res:Pectives ven
cimentos, c~1cu1ados ~-nnus,lmente, }:ela res:pectiva verba. 

A::\IAZONA§ 

,., 
O< 
"o w• CATEGORIAS OI',Di;NADO . GRATIFICAÇÃO TOTAL "" '" o. 
Zo 

o 

! Capitão do porto. . 3:000$000 3:000$000 

1 Secretario • 1:000-~000 500SOOO 1:500~000 

1 ~ncarregado das di-
ligencias, 2$X 365\ 
dias . • • . 73Q$000 730$000 

I 

PA...R.A' 

,., 
o< 
"o wm •• -· CATEGORIAS ORDENADO GRATIFICAÇÃO TOTAL -· z o 

o 

1CapHiio d~-j>Cr\õ, õ\ 
1nspectol' do Ar-
senal. • • • . 1:200$000 !:201)$000 

1 Secretario. ! :·166$666 733$334 2:200$000 

! Encarreg<~do das di-
Hgencia~;;, 2$ X 365 
dias .. 730$000 730$000 



312 .ACTOS DO PODEU EXECUTIVO 

"I o< 
~~ CATEGOP,IAS ORDENADO GRATIFICAÇÃO TOTAL 
~~ 
~o 

A 

i Capitão do porto, ac-
cumulando o com-I mando da escola . 1:200$000 1:200$000 

f Secretario . . 1:466$6Gil 733$334 2:200$000 

i Enc.:trregado das dili-go:'"": 2·>><365 diasl . . . ·j 730$000 730~00 

f Patrao-mor , • • . $ $ $ 

f Pratico-mór. . . .i . . 360$000 360SOOO 

2 Patrões a 45$ por mez . ' 
540$000 1:080$000 

8 Remadores a 40B> por 
mez. . . 480$000 3:840$000 

1 IMacllinista, por anno, I soldo e grD.ti!lcação. 2:600$000 

i 720$000 (oguhta a GOS pormez. . . ' ' 
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CEARA9 

" o < 
"o !::Jih CATEGORIAS ORDENADO GR,ATIFICAÇÃO TOTAL 

"" o~ 
Zo 

" 

I Capitão do porto, o com-I 
mandante da escola 
de aprendizes mari-! 
nheiros • .. . . 1:200$000 !:200$000 

! Secretario. . 1:000$000 500$000 !:500$000 

1 Encarregado das 
diligencias, d i a r i a 
2$X365 dias .. . . 730$000 730$000 

! Patrão-mól' ' . $ $ $ 

! P1·atico-mór . .. . . . 240$000 240$000 

SOCCORRO E l\IAIS SER-
VIÇOS 

1 Patrão • ' .. . . . 540$000 540$000 

8 Remadore'5 ' .. . 480$000 3:840$000· 

! Guarda-vigia do porto 
de A.racaty • .. . . 120$000 120$000 

1 Dito dito do porto de 
Acaracú . . .. • . . . !20$000 120$000 

' ... 



"314 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

PIAUHY 

o I o• 
< 

~ GRATIFICAÇÃO 
o o •• CATEGORIAS ORDENADO TOTAL 
~~ 
~. 

I 
o 
~ 

1 Capitão do porto • 
[. • 1, ~oo~oo~ I 3:000$000 I 3:000$000 

1 Secretario 500$000 1:600$000 

1 Encarregado de di-
ligenf.'ias, diaria 

730$000 2.$ X 365 di.:..s • . . . 730$000 

SOCCORRO E ::lfAIS 

I SERVIÇOS 

1 Patrão • • . • I· . . 540$('()0 540$000 

4 Remadores, a 40.~000 • 480$0CO 1:920$000 
por mez. 

LAKCHA A VAPOR 

I 1 Machinis.ta- soldo e 
gratificação. . . . . . . . . 2:600$000 

1 Foguista 

l 
. 720$000 720$000 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 3!5 

U.IO GR)fd"liDE DO :rt;OilTE 

o~ I .,c 
""~ CATEGORIAS ORDENADO ORATH'ICAÇÃO TOTAL ; ~I "o o 

.1. 
I -

!capitão do porto. 1 3:000$000 3:C00$000 

1 
I . . 

!:000$000 500$000 !•500$000 1Secretarw. , • 

1 !Encarregado das di~ 
llgencias. 730~000 7:30$00 o 

i Pat!'ão.mór $ $ $ 

SOCCORRO E !'IIAIS 
SERVIÇOS 

i Patrão. ·• • • • . 5-!0$000 540$000 

~ ]Remadores, a40$ por 
I mez . . •i 480$000 3:840$000 

I 
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PARAHYBA 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 317 

PERN~~:\JIDUCO 

" I â~ 
!;iJUI CATEGORIAS ORDENADO GRATIFICAÇÃO TOTAL ::;!>"~ 

~· zo 
o 

Capitão do porto, o 
commandante da 
eo;cola de apren-
dizes marinheiros . . . i:200.?0JO i:200$000 

:1. Secretario . :1.:466~666 733$334 I 2:200$000 

i Encarregado das di-
ligencias , . . . 730?000 730$000 

1 Patriio-mór. $ $ $ 

SOCCORRO NAVAL 

2 Patrões . . . . 540$000 i:OS0$000 

16 Remadores, a 40~ 

I 
por mez. . . . 480$000 7:680$000 



318 ACTOS DO PODER E.'{ECUTlYO 

" I I o< .o 
-~ CATEGORIAS ORDENADO GRATIFlOAÇÃO TOTAL, . " 
o '" ~o o --

1 Capüão do porto. . 3:000$000 3:000$000 

i Secretario 1:000$000 500$000 1:500$00() 

1 Encarregado das di-
ligenci as, diaria 
2$ X 365 dias . . . 730$000 I 730$000 

ilPatl'ão-mór . $ 

1 

$ $ 

SOCC)RRO E MAIS 
SER.YIÇOS 

1 P.:<tL•ão de eecalel' . 540$000 540$000 
I 

10lRemadoNs,a 40$000 480$000 4:800$000 



ACTOS DO PODER EX.ECt"TIYO 319 

SERGIPE 

~ 

I 
o< .o 
-~ CATEGORIAS ORDENADO GRATIFICAÇÃO "" TOT.AL •• zo 

o 

i I Capitão .do pélrto o . 3:000>000 3:000$000 

ijSecretano o o • !:000$000 500$000 !:500$000 

i ·Encarregado das di-
ligencias o o o . 730$000 730$00Ct 

! Patrão-mór o $ s $ 

SOCCORRO E MAIS. 
SERVIÇOS. 

i Pateão . . 510$000 540$000· 

SIRernadores a 40S 
por mezo o o o . 480$000 3:840$000 

! !Escrevente da p•·ali-
cagem , o o o 600.$000 600$000 

BARRA DO RIO REAL 

2 Atalaiadores a 30$ 
p:'lr mez. . . . 360.)000 720$000 

1 Patrão da catraia ·j . . 540$000 540$000 

5 ~Iarinheiros a 40~ 
480$000 2:4oo.;ooo por mez . . 

BARRA DE VAflA· 
óARRlS 

i Atalaia:lo1o . ·i 300$000 360~000 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

BAHIA 

"' o~ "m ~~ í2 
;>~< 

CATEGORIAS ORDENADO GRATIFICAÇÃO TOTAL 

zo 
A -

Capitão do porto, o 
commandante da 
escola de apren-
dizes marinheiros. . . o . 1:200$000 i:200$000 

i Secretario . 1:466$666 733$334 2:200$000 

1 Encarregado das di-
ligencias, diaria 

. 730$000 2$ X 365 dias. o • . . 730$000 

i Patrão-m6r • . o $ $ • 
SOCCORRO NA VAI. 

2 Patrões - 45$ pOl' 
mez. o o o o 540$000 I !:080$000 . 

i6 Remadores-40$ 
por mez o . o . 480$000 I 7:680$000 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

" o·<. 
~o 
l"lgj 

CA'.rEGORIAl'l' or,DENADO GRA1'1FICAÇÂO ::>. ~ 

"" Zo 

• --

1 Capitão do porto 3:000$000 

i Socrektrio 1:000$000 500$000 

i Encarregado das di~ 
ligencias- diaria 
de 2·) X 365 diaS:. 730$000 

1 Patrão~mór , . $ s 

PRA'l'ICAG:BM DA 
~DARRA 

1 Patrão 510$000 

6 H.emv.dores a 40$ 
por mez. . . 480$000 

SOCCORRO E MAIS 
SERVIÇOS 

1 Patrão 540$000 

8 Remadores a 40$ 
por mez. . 480$000 

32! 

'1'01'AL 

3:000$00 

1:500$00 

730>00 

~ 

540$00 

2:880$00 

o 
o 

o 

o 

o 

540$00 o 

3:840$00 o 

2! 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

CATEGORIAS 

1 Capitão do porto (•). 

2 Ajudan·tee;:. 

:1 Secretario 

2 Encarregadosdas 
dili,Çencias, diaria 
de 3$ X 365 dias. 

Salario de um ser
vente • • 

SOCCOR.RO NAVAL 

2 Patrões a 5$ X 365 
dias. 

2 :Machini<:;tas (soldo 
e gt·atificação) 

2 Foguistas, a 00S 
por_mez. o 

2 Carvoeiros, a 50S 
por mez. 

1 j\Iestre parao soe
corro naval • 

1 i\Iestre servindo de 
pt·<.ttico do porto. 

:12 i•JS marinheiroFJ, 60$ 
por mez (soldo). 

:12 2bs ditos' ·15$ ror 
mez (soldo) . 

:1 Cozinheiro, 30$ por 
mez. 

ORDENADO GRA'l'lFICAl_'ÃO 

6:000$000 

. 2:400$000 

3:333.$332 1:660$668 

1:095$000 

·I 8·JO<ooo 

1:825$000 

800.)000 !:SOO'iOOO 

1:080$000 

600$000 

3:000$000 

. . 3:000$000 

720$000 

540$000 

360$000 

'l'OTA1. 

6:000$000 

4:800$000 

5:000)000 

2:190$000 

840$000 

3:650$000 

5:200$000 

2:160$000 

1:200$000 

3:000$000 

3:000$000 

8:640$000 

6:480$000 

360$000 

( •) Capitão do porto contra~almirante 6:000$000. 
» » »- capitão de lll<U' e guerra 5:0003000. 
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DELEGACI~ DE 1!1 •• JOÃO DA HAURA -
I-tiO DE ..JANEiRO 

" • < •• f<l'iZ 
CATEGORIAS "" "" Zo 

o 

I Delegado do capitão 
do llOt'to 

' 
! Amanuense da dele~ 

gacia e da prati ... 
cagem 

! Patrão. . . 
o Remadores { 60$ por 

mez ) 

Pl~A'l'ICAGIDI DA 
BARRA 

! Pralico-mór , 

! Sota-patrão . 

10 Remadores {60$ por 
mez) 

I Atalaiado1• 

ORDENADO Gl~A'flFICAÇÃO 

. !:200SOOO 

. !:080$000 

!:080$000 

. . 720$000 

!:200$000 

. 8403000 

nosooo 
600$000 

TOTAL 

1:200i)OO o 

1:080$00 o 
o !:080$00 

4:320$00 o 

!:200$00 o 
o 840100 

7:200$00 

600$00 

o 
o 
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l§, P&UJLO 

-~~~ 

" I ... "o 1=1~ CATEGORIAS ORDENADO GRATIFICAÇÃO TOTAL 

"" o• zo 
R 

------- --

1 Capitão do porto. o 3:0008000 3:000$000 

1 Sect•etario 1:4Gü$6G!3 733$3:H 2:200,)000 

i Encarregado da,<; cU· 
ligencias .. 7:JO>OOO 730$000 

.1 P·atrão-mór • o $ $ $ 

SOCCORRO E MAIS 
S~RVlÇOS 

1 Patrão • 540$000 5~10$000 

6 Remadores a 40$ 
por mez. 480$000 2:880$000 



.\-CTOS DO PODER E;Xf;.CUT_IW 

.., 

!··~~-
o-< 
-~ "w CATEGORIAS ORDENADO TO'fAJ:. 
~' ~ 
zo I " 

1 Capitão do porto ·s:ooosooo 3:0Q0$000 

i Secretario 1:000$000 500$000 1:500$000 

1 Patrão-mór $ $ $ 

1 EJ!.carregaclo das di-
Jigencias, dial'ia 
dé 2-S X 365 dias. • 7.1ü$090 730$000 

80CCORR0 ]~ :ii.IAIS 

SF.n.VJÇOS 

I Patrão. • 540$000 M0$000 

6 Remadores a 40-S pot• 
mez. . ' 480$0QO 2:880$000 

LA::{CHA A VAPOR 

I Machinista-soldo e 
gratificação . . 2:600$000 

1. Foguista . 7"0$000 720$000 
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" 
I GRATIFICAÇÃO 

o< 
~o 

-~ CATEGORiAS ORDENADO TOT.AL 
g~ 
zo • 

Capitão do porto, o 
commandante da 
Jj~scola de Apren-

1:200$0ÓO dizes .i\Iarinheiros. . 1:200$000 

i Secretario . 1:000.)000 500$000 i:500SOOO 

1 Encarregado das di-
ligencias ' . 730.-;iOOO 730$000 

1 Patrão-mór • . s $ $ 

soccon.no E MAIS 
SERVIÇOS 

1 Pt~.~rão • . . . . 540$000 540$1)00 

10 Remadores a 40$ 
por mez . 480$000 4:800$000 

J.ANCHA A VAPOa 

f Maclünista-soldoe 
gratificação • • . . . . 2:600$000 

i Foguista. . . ' • 720$000 720$000 
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RIO GRANDE DO SUL 

o ~I "o .~ CATEGORIAS ORDENADO GRATÍFICAÇÃO TOTAL •• "" •o 
" -- ----
i Capitão do porto, . . . 3:000$000 3;000$000 

1 Secre~ario . 1:4ôô$666 73.1.$334 2:200$000 

1 Encarregado das di· 
ligencias-diaria 
de2$ 3G5 dias . . " 730$000 730$000 

1 Patrão-mór • $ fl $ 

DELRGACIA Rl\1 
PORTO ALRGRF. 

1 Delegado do capitão 
do porto • • • . . 1:2ooooo0 1:200}000 

1 Amanuense . . . 1:200$000 1:200$000 

1 Patrão . . . . . . 540$000 540$000 

4 Remadores a 40$ 
pol' mer.. . . . . . 48ooooo 1:920$000 

DELEGACIA E~I 

PELOTAS 

1 Delegado do capitiio 
1:201l;;000 1:200$000 do porto. . . . . 

1 Amanuense . . . 900$000 900$000 

4 Remadores a 40$ 
por mez. . . . . . . 480$000 1:920$000 

SOCCORRO E l\LUS 
SERVIÇOS 

2 PatL·ões . . . . 540$000 !:080$000 

!6 Remadores a 40$ 
por mez, . . 480$000 7:680$000 
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-
o~ 
~o 
•:! CATEGORI..Ul ORDENADO GRATIFICAÇÃO TOTAL ~-o. 
'<o 

o 

Capitão do porto, o 
inspector do M-
senal . 1:200.}000 1:200$000 

1 Secretario l:000$000 500$000 1:500$000 

1 Encarregado d;t$ dl., 
ligencias. . ' 730$000 7300000 

-

DECRETO N. 3.930- DE 23 DB fEVEitEII\0 DE !90! 

Alte1•a o vrt, 1o do decreto n. 3.841, de ~ de dezembro de 1000, e 
modifica a tarifa para os saccos vasios dcstina~os a pt•oductos agri
colas, ti•anspol•ta.dos pel::t Estrada d~ Ferro do Req:ife ao .Limoeiro. 

O Presidente da Ropublica dos Estctclos Unidos do Brazil, 
attend.endo ao que requereu a Gt·eat Westen~ of B~·asiZ Railway 
Company, limited, decreta : 

Art. J.o O abatimento concedido pelo art. Jo do dcceeto 
n. 3.8'11, de 3 de dezembro do 1900, pam o Iwrosone o cou
rinhos transportados pela Estcada de Fm'I'o do Recife <:LO LL
mooh•o, nas respoctivn.s ·Ga,rifas, é ele 25 % 11<1 distancia de um 
a· 100· Kilometros e do 35 % na. distan\:if1 do mctis ele 100 
kilometeos. 

Art. 2. 0 Os saccos Vftsios, tn,nto novos como usados, destinados 
a productos agricolas, serã.o despaclutdos Como b:igagem, com 
o abatimento de 50 %. 

CapitM Federal, 23 de fevereiro do IDO!, !3° da ltepubliea. 

M • FERRAZ DE CAMPOS SALLES • 

Epitacio Pessôa. 
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DEOJlcETO N. 3,93! -.DE 23 DE FEVEREIRO DE !90! 

A_pyrova a planta e or(:amento para as obras de cobertura A prolon
gamento da plataforma da estação maritimn. da Estrada de Fert'O 
Rio G~ande a Bagé. 

O Presidente da RepulJlica dos Esta,dos Unülos do Brazilj 
attendondo ao que requereu a Sottlhel'n Brasilian Rio_ G1·ande 
do Sul Railway Oompany, limited, decreta : 

Artigo unico. Ficam approvados a planta e orçamento que 
com este baixam, rubi'icaclos pelo dil'ector geral da Directorüt 
de Obras ~ Viação ela Sccret0>ria do Estado dos Negocias da In
dustrla, Viaçã.o o Ob1'as Publicas, para as ob1'as do construcção 
da, cobertura e prolongamento da, plataforma da, estação mttri ... 
tim<t da, Estl'ada de Ferro do Rio G1'andc a Bagé. 

Cp.,:pit::tl FOlleral, 23 do fevereiro de 1901, 13° da Repuhlic::t. 

?vJ o FERRAZ DE CA]tlPOS SALLESo 

Epilado Pessôa. 

DECRETO N. 3,932- DFJ 23 nE FEVEREIRO DE 1901 

Crea uma brigada de infan ~n.t•ifl. de Guardas Nacionaes na comarca de 
Cambucy, no Esbado do Rio de Janeit·o. 

O Presidente da RepulJlica dos Bst::tdos Unidos do BNtzil, 
}Xtra execução do dem'eto n. 431, ele 14 ele dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fictt croad<t ntt Gtmrda. N<:wiona.l da comarc::t 
do Cambucy, no Est<~,rlo do Rio elo Ja,ne:iro, nmn. lJriga.da. do in a 

frmtaria, com <L dcsignaçã.o do 44o., a quaJ se consi;ituied, de 
t~·os batttlllões do serviço aciiivo, ns. 130, 131 o 1:32, e um 
do da. reserva, sob n. 44, qne se organis;:u'<io com os guardas 
(1ualificados nos districtos da, refcrid<L coma.l'ca.; revoga.das <L8 
disposições em contrCLrio. 

Ca,pita.l Fcclcra,1, 23 do fevereiro de 1901, 13° da Repuhlica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôao 
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DECRETO N, 3.933-DE 23 DE FEVÉRlnRO DE !90! 

Ct•éa uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na com",rca 
de Itaod.ra, no Est::>.do do Rio de Janeiro, 

O Presidente da Ropnhlica dos Esta,dos Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Gnm'da Nacional da, comarca. 
de Itaocâra, no Estado do R.to de J;wciro, nmCL brigada de in
fantaria com a dcsignaçã(} de 45o., a qunl se constitnhct de 
trcs batalhões do serviço activo, ns. 133, 134 c 135, c um 
do llit rcscrvrt, sob n. 45, que se organisarã.o com os gu<tr
dn.s q nali'ti.cados nos districtos da rcferirla comarca ; revogarla.s 
a,s disposições em contrario. 

Capita.l Fedel'<d, 2:~ do fevereiro do 1001, 13° da. Republicn,. 

i\I. Fr:nnAz nE CAuPos SALT,r:s. 

Epitacio Pes,<;(;aQ 

Dl~CRETO N. 3,9,14- DE 23· DE FEVEREIRO Dl~ 1901 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na. 
comat•ca de Pirajlt, no Estado de S. Pn.ulo. 

O Presidonto da. Rcpnhlica dos Estados Unidos do Brazil, 
par11. execnção do decreto n. 431, do 14 de dczombro de 189G, 
doc1•eta: 

Artigo unico. Fica creada. na Guarda Na.cionn.l da comm•ca. 
de Pirajü, no Estado de S. Paulo, mais umD, brigada. do irr
fa.ntaria, com a designação de uoa, a qual se constituirá do tros 
batalhões do serviço activo, ns. 178, 170 e 180, c um do da 
reserva, sob n. 60, qne se organisarão com os guardas qnall
ficados nos distl'ictos <Vt rcfcríd<t comar,~i1 ; rcvoga.di1S as dis
posições em contr<trio. 

Cn.pítal Fo(lcral, 23 de fovcrclro de 1901, 13° da Rcpnblica. 

I\L FJmRAz DE CA1t-IPos SAJ..LES. 

Epitacio Pessôa. 
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DECRETO N. 3. 935 - DE 23 DE] FEVEREIRO DE 1901 

Cl'ea mais uma hdg:).cla de infantaria de Gmwdas Nacionaes na comat'Ca 
da Faxina, no Estado de S. Paulo. 

O Presidente d<1 Re.publlc<l clos Estados Unidos do Bl'azil, para 
execução rio decreto n. 431, de 14 rlo dezembro de 1895, de~ 
ereta : 

Artigo unlco. Fica cl'oada, na Gnarda Nacional da. comarctt, da 
Faxinct, no Estado de S. Pa,ulo, mais um::t brigada do infantaria, 
com a dcsign<tção do ôP·, a qu<tl se constituirá de tres lmt<t~ 
lhões do SOl'Viço activo, ns. 181, 182 o 183, c nm do da l'CServa, 
sob n. ôl, quo se Ol'ganisa1•ão com os guardas qualificados nos 
districtos da referida, com<Lrc<L; l'evogad~ts as disposições em 
contrari.o. 

C::qJitfLl Fr.clr.ra.l, 23 de fevereiro do 1901, 13° dn Rcpublica. 

l\f, FERRAZ DE CAMPOS SAT,LER, 

Epilacio Pessi!a. 

DECRETO N. 3.93!3- DE 25 DE FEVEREIRO DE 1901 

Abre ao Ministel'io da Fazenda o credito de 125:299$391, ouro, supple
mentar á verba -Caixa de Amortização- do exercicio do i900. 

O Presidente do. Ropnblico. dos Es"to.dos Unidos do Bra.zil, 
usando d<t a,utoriza.ção conferida no art. 44, n. 1, (li.l, lei n. 652, 
do 23 (lo novembro do 1899, c tendo onvido o Tribunal de 
Contas, na. conformidade do a1'G. 2'\ § 2°, n. 2, lettrn. O, do 
rlocr,OJto lcgisL:"ttivo n. 39.2, do 8 de outubro ele 189(): 

Resolve o. brit· o.o Mini'1tEn•io do. Fazcndrt. o c1•mlito de cento e 
vinte e cinco contos duzentos novento. e nove mil trezentos 
noventa e um rBis ( 125:299~391 ), ouro, supplemento.r á verbo. 
9a do art. 43 d11lei n. 652, de 2:J do novembro de 1899- Caixa 
de Amortização - pa.1·n. occor1·er ao po.ga.mento de despezo.s 
feitas por conta da. consigna.ção - Encommcnda. de noto.s o.o 
cambio de 27 d. por 1$000. 

Cn.p.it:tlli'edera.l, 25 rLJ fevereiro de 1901, 13° fln. Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALT.F.S, 

Joaqu-im ',Mwrlt.nho. 
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DECRETO N. 3.0.17-- DE 25 bF.l PEVFJRT~TRO DE 1901 

Manda ohMrvar polo Consulado Jn•azileiro do SaHo~ na Repuhlica 
Oriental do Ut•uguay, ú modelo de facLura. consular annexo ao re
gulamento approvado pelo decreto n. 3.732, de 7 do agosto de 1900, 
com as modificações neste indicadas. 

O .Presidente da. Re}mbUc<:t dos Esta,dos Unidos do Brazii, 
usando da autorizn.çQo conferida ao Poder Executivo no art. 48, 
n. l, da Constituição da Republicit, e attondondo a que <1S mer
cadoria.s procedentes do dopn.rtamonto do Salto, Republica Ol'i
entnJ do Urugnay, são transportada.s pa.ra o torritorio braziletro 
sómonte por estrada, d~ fel'l'o, resolvo quo as fctctnras exigidas 
pelo art. 1° da lei n. 651, de 22 do novembro do 1899, sejmn 
orgcmisadas, com ·'rcteroncia a taes mercadorias, de aocordo 
com "ü moUelo annoxo ao regulamento appeovado pelo decreto 
n. 3732, de 7 de agosto de. 1900, feit<ts ao mesmo modelo <l.S 
8oguintes <tltoraçõos : · 

J.n. SL!ppl•imctm~so os dizeres l'Jlativos <to nome o ncteionali~ 
dado do·n<l.vio a vapor c iL vela, bom como os <J.uo se refmYlnl 
ao porto de destino dct morcatloría,, com orw~o ou em trcwslto 
par<l. ... 

2." No8 dlzorJS reln.tivos ao porto do embarque e ao de 
destino da mercadoria, snbstitmld~o a palavl'a- porto -pela 
palavra- ponto. 

3.:. O consul doclrtr<M'<:t no logar m<üs conveniente, a tê quando 
podeeão t2-r ontrttda UéL ropcu·r,içT~o destinata.rin as morcadorüts 
constantes da fc~cturc!J. 

O<~pita1 Fod.,oraJ., 25 de fevm~oiro do 1901, 13Q da. RepnlJlica, 

}1. FERRA% DE CAMPOS SALT,ES. 

Joaqttim Jlit!Tlinlw, 

DECRETO N. ~1.038 ~DE 25 DE FEVEREIRO DE 1901 

Abl'e ao 11inifl~erio da Pazendu o credUo ele 12:500~, }1al'a p!lga
m.en~o ·cte ot·tlen:t.do.'l devidos flO e:t-confcrenb ela Alfundcga do 
Cocu·á,_ D'l'ancisco de Paula Albuquerque 11ut·anhão. 

O Presitlonto da. Ropublica. dos EsLtdos Unidos do Brazil, 
usando da autoi'ização coufrwida ao Poder Executivo no decl'oto 
n; 744, de 28 do dozBJ}1bro de 1900, e tendo ouVido o Tribunal 
de Contp.s, nos termos do art. 2°, § 2°, n. 2, lottra C, do decreto 
legislativo n. 39.2, do 8 de outubro de 1896 : 

Resolve abrir ao i\finisterio da Fazenda o cre;lito de doze 
contos e quinhentos mil rêis (12:500.~) para occorrer ao paga
monto dos ordenados que competem ao ex-~onferento da Alf<tn
dega do Cearâ Francisco de P<:tnla Albuquerque Maranhão, q. 
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contar do G de sotcmbro do 1894, em que foi desligado da mesma 
Alf;_wdega., por ter sido aposentado, ató 5 de novembro de 1898, 
dttta em que foi leg<:tlmonte expedida a, sua aposenta,dorla. 

Capital Fedci·al, 25 de fev~reiro de 1901, 13" da Rcpublica. 
I\I, FERl-tAZ DE CAl\IPOS SALLES. 

Jorup.dm 11Iwrtinho. 

DEClt~TO N. 3.930 ~DE 25 m.: pgvEl1.EIRo DE 1901 

Abre ao Minir:;terio da Fazenda o creclHo de 2iG:085~'200, supplc"" 
mentc\r V. verba - Alfandegas - do exercido de 1000. 

O Presidente ela Republíca dos Est;;~dos Unidos do BI'a.:dl, 
usa,ntlo ela autorização conferida ao Poder Executivo no <1rt'.M, 
n. 1, da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, e tendo ouvido 
o Tribunal de Contas, nos termos do art. 2°, § 2°, n. 2, 
letr.ra C, do decreto legisla.tivo n. 39.2, de 8 de outubro de 1890: 

Resolvo ab1·ir ao 1Jinisterio da, Fazenda o credi-to de duzentos 
c dezesois contos oitenta c cinco mil duzentos noventa c 
novo réis (216:085$290),- snpplomentar {~verba ~Gado a.rt. 43 
da lei n. 652, de 23 de noVembro de 1890, para occorrcr 
a,o pagamento do porcentagens devidas <:tos empregados do 
di versas Alf;_mdegas da Ropublica .. 

Capit<:tl Federal, 25 de fevereiro de 1901, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLEB. 

Joaqt!irn JJim·tinlw, 

DECRÉtO 'N. 3.940- DE 28 DE FEVERlÚRO DE 1901 

Proroga até 3! de dezembro de 1902 o pt•azo parrt conclusão dof:! ·cem 
primeiros ki!omett"os da Estrada de Ferro Ubcraba ao Co:<dm, 

O Pmsidcntc da, Ropublimt dos Estc1.dos Unidos do Brc~ztl, 
attendcnrlo <to <J.HO requereu o Banco Uniíio do S. P<:wlo, 
conccssiomtr_to d<t Estrada de Ferro de Uberctha a,o Coxhi1 o nos 
termos d<1 autorização conferida pBlo a,rt. 2·2, n. VIII, d<t lei·· 
n; 740, de 20 de dczem1)ro do anuo fiudo, d.eCl'e~a : 

Al'tigo unic:o. Ficc~ prorog<:tdo até ~--ll do dezembro de 1902 o 
prazo pctra tb concltwii.o dos ee.m IH'imcil·os Iülomoti·os dct 
refeeii_b estr;uh~ dJ :l.'c:et•o, a que .se refere C\. olausulCI. III do 
dooretu n. 8G2, de lG de outuhro de 1800. 

Ca.pitc"Ll Fedeml, 28 do fcvet·eiro de 1901, 13.) Ué~ Ropublica. 
:JL FJmRAZ DB CAl\11'08 SALLES, 

Alft·edo J.l:ü~út,, 
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DECRETO N. 3. 941 - DE 28 DE FJ:;VJ~ItEIRO l.JB 1 vo l 

Proroga por um anuo o prazo fixado na clausula 2t~ do decrelo 
n. 3.569, de 23 de janeiro de 1900, para o inicio das ob1·as do 
melhoramento do por~o da CapHal·do Estado d<.t Ballia. 

O P1·osldcntc d;_~ Ropublica dos Estados Unidos do Brctzil~ 
attondemlo ao que requereu a Ccmpttnhia Intcrmtciona.l do 
Docas e i\loll1o1'amcntos no Bl'az:il, decreta : 

Artigo unico. Fica prorogado, por nm anno, o prD,zo fixado 
na clausula 2a do decreto n. 3.569, do 2~3 de j;woü·o de 1900, 
para o inicio das obras de mclhor<J.mcnto do por toda. Cctpital 
do Estado da Bahia. 

Capiti1l FedOl'<.tl, 28., de fevereiro de 1001, J3o (ÜL RcpulJlica. 

M. FI.;RHAZ JJI:; CAMPO~ ~ALLI:::S. 

A.l(redo lllaia, 

DEC1{.1!;1'0 N. 3.04~- l>B 28 llB FKVBREHW m.: l!JOl 

Eleva a 5:500f;9GO o orçamento das obl'as de construc~.fto Ja casa 
para morada do agente da es~ação de Caxias, da Estrada de Ferro 
de Caxias a Cajazeiras. 

O Presidente da. RopuLlica. dos EHütdos Unidos du Bl•a.zil, 
attondendo ao que requereu a. Compa.nlüa. Geral de Melhora.~ 
mantos no 1Jaranllão, decreta,: 

Artigo unico. Fica elevada a cinco contos quinhentos e no
venta. mil novecentos e sessenta rêis (5:500;)060) a importancia 
a despender com a construcção da casa para morada. do agente 
da estação de Caxias, da Estrada de Ferro de Caxias a Caja~ 
zciras, de accordo com o orçctmen~o o pla.nta que com este 
baixam, rubricados pelo diroctor geral da Dit'ectoria do Obras 
e Viação da Secre·~aria de Estado da IndnHtria, Viação o Obra.s 
Publicas, em substituição dos quo formn approvados pelo de~ 
ereto n. 3. 055, de 24 de outubro do 1808. 

Capital Federal, 28 de fcvcreü'o de 1901, 13° da ltcpu1Jlica. 

1J. FmW.AZ DE CADll'O:S SALLES • 

. Alíredo M'aia. 



ACTVS DO PODEI:t EXECUTIVO 335 

DECRETO N. 3.943- DE I DE MARÇO DE 1901 

Crea o Deposito do Material Sanitario do Exet'cito, ao qual se dá 
regulamento. 

(') Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil t·e~ 
solve, de accordo com o disposto no n. 1 do art. 84 do regula· 
mento approvado pelo decreto n. 3.220, de 7 de março de 1899, 
e no art. lf, § 8°, da 1ei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, 
crear o Deposito do Material Sa.nitario do Exercito, com o re
gulamento que com este baixa, assignado pelo marechal João 
Nepomuceno de Medeiros Mallet, Ministro de Estado da Guerra. 

Capital Federal, I de março de 1901, 13' da Republica. 

M, FERRAZ DE CAMPOS 8ALLE8, 

J. N. de Medeiros UaUet. 

Regulamento DO Oe~osito DO Material Sanitario Do fxercito 

CAPITULO I 

DO DEPOSl'l'O E SEUS li'1Ni3 

Art. 1. o O deposito do material sanitar1o, sob a immediata. 
dependencia do chefe da 2a. secção da Direcção Geral de Saude, 
é especialmente destinado a assegurar aos hospitaes, enferma
l'ias e ambulancias dos corpos de tropas, todo o material sani
tario admittido no serviço dos mesmos, tanto na paz como na 
guerra. 

Art. 2. 0 O Deposito terá um altnoxr.,rif<:~do e a re3pectiva es
cri pturação. 

§ I.' Ao almoxarifado incumbe: 
I. A guarda, arr'ecadação, arrumação e acondicionamento do 

material sanitario adquirido, ou que for sendo adquirido, e 
carga geral desse material. 

II. A satisfação do~ pedidos que lhe forem remettidos com 
ordem de fornecimento, assim como fazer as requisições para 
o supprimento da arrecadação. 

Ill .. A escripturação da receita e despeza, das guias de e.xpe .. 
dição, da carga e descarga do todo o material, 
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CAPITULO li 

DO PESSOAI, 

Art. 3, 0 O Deposito do Material Sanitario terá o seguinie 
pessoal : 

Um director, medico de.2n ou 3a classe; 
Um ajudante, medico de 33 ou 411. classe, servindo tambcm de 

secretario; 
Um almoxarife, capitão ou subalterno reformado; 
Dous escripturarios, subalternos reformados; 
Um fiel do a.Imoxarife, praça do Exercito ou da secção da 

enfermeiros ; 
Um amanuense, praça do Exercito ou da secção de Cnfor-

meir'os; 
Um porteiro, capitão ou subalterno reformado; 
Dons encaixotadores; 
Dous serventes. 
Art. 4. 0 Além desse pessoal, poderá o director gerai de saude, 

em casos extraordinarios, augmental-o, applicando ao Deposito 
o disposto no art. 5~ do regulamento a.pprovadO pelo decreto 
n. 3.220, de 7 de março de 1899. 

CAPITULO I1l 

DA8 ATTRIBUIÇÕES E DEVERES DO PESSOAL 

Art. 5. o Ao diroctor compete : 
§ 1. 0 Dirigir, sob a autoridade do dii'ector geral de saude~ 

e dependente como é do chefe da 2a secção, todos os trabalhos 
do Deposito, pela regularidade dos quaes é o primeiro respon .. 
savel. 

§ 2. o Velar pela disciplina e exacto cumprimento dos deveres 
por parte dos empregadost no que se refere â execução pontual 
e escrupulosa das leis, l'egulamentos e ordens concernentes á 
arrecadação, fornecimento e escripturação do material. 

§ 3. o Inspeccionar e fiscalizar a entrada e recebimento do 
material comprado para provimento, cumprindo-lhe mandar 
fazer o necessario exame para, verificação do peso, quantidade 
e qualidade, tudo de conformidacJe .com as estipulações dos con .. 
traCtos feitos, com as amostras e modelos adoptados. 

§ 4. li Inspeccionar a o,rrumação e o acondicionamento de 
todo o material ai;rocadado. 

§ 5. 0 Solicitar do cUrector gel'al de saudt~, por iuter•medio dd 
chefe da 2(l secção, as providencias necessarias pal'a que o alma~ 
xarifado esteja. sempre provido do material precisO para o con~ 
sumo de seis mezes, com excepção, porém, do ele facíl deterio~ 
ração, afim de evitar delongas nos fornecimentos. 
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§ 6.ú .Satisfazer, por ordem do Ministro da Guerra, os pedi~ 
dos ex traordinarios, e por ordem do director geral de s_aude, os 
regulnmeuta_res, dirigidos ao Deposito. 

§ 7." Fiscalizai' a sabida dos-artigos que, por ordem supe
rior, forem mandados fornecer, tendo em vista que esse tra
balho seja executado com promptidão e regularidade. 

§ 8. 0 Ordenar o acondicionamento e expedição do material 
que ti ver de ser remettido para os Estados, ou outro3 pontos 
determinados pelo Ministro. 

§ 0. 0 Providenciar sobre a acquisição do material, effe
ctuanclo os ajustes ou contractos que lhe forem determinados, 
por ordem do Ministro, para essa acquisição p:ua o transporte 
e concerto do material. . 

§ 10 Mtmdar relacionar o material que for recolhido ao 
Deposilo pelas dependencias da djrecção, dand-J conta ao 
director geral, do respectivo estadú e quantidade, para as pro
videncias necessarias. 

§ 11 . Assistir á CJmmissão de exame que for nomeada p:tra 
os artigos que entrarem pnrn. o Daposito, e requisita!' exame 
para o material imprestavel. 

§ i2. Dar parte ao director geral de qualquer falta grave 
ou incDnveniento que occorrer no exacto cumprimento dos 

"contracr.os, ajustes ou ordens expedidas para a acquisição de 
materLd. · 

§ 13. Communicar, para os fins convenientes, as multas em 
que ineorrerem os fornecedores ou quaesquer pessoJs, segundo 
as estipulações dos contractos que tiverem celebrado. 

§ 14. Prestar as ioformaçõJs exigidas, assim como passar, 
mediante ordem superior, as certidões que forem requeridas, 
observando o que a esse respeito dispõem as leis de Fazenda. 

§ 15. Participar ao director geral qualquer fttlta, irregula
ridade ou transgressão de lei, commettida por empregados, 
para os e:ffei-tos da policia militar e consequente punição do 
delinquente. 

§ li"1. Rubricar todos os documentos da receita e de3peza e 
dar as instrucções que julga!' convenientes para o regular anda· 
menta do serviço interno do Daposito. 

§ 17. Apresentar annualmente ao director geral, até 15 de 
janeiJ'u, um relataria circum,tanciado do serviço a seu cargo 
durantt· o anno anterior, propondo nessa occJ.Sião as medidas 
que entender para o melhoramento do mesmo serviço. 

Art. 6. o Ao ajudante incumba: 
§ 1.° Coadjuvar a acção administrativtt o fiscal do director e 

servir r_a.mbem de secretario. 
§ 2. o Substituil·o em sua ausencia ou impedimento temp1rario. 
§ 3.• Inteirar-se, tanto quanto for possivel, do estado do mer

cado ácerca da existencia, qualidade e preço dos artigos cuja 
acquis1ção se: torne necessaria. 

§ 4." Velar pela rigoros::t execução do serviço, na parte re~ 
!ativa â. entrada e classificação do material recebido para pro 

Poder Executivo :1901 
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vimento do Deposito, e, b€·m así'im, ao acondicionamento e Eahida 
do material forn~cido Jjelo me:-mo, danQ..o immediata conta ao 
director r e qualquer falta ou irregularidade que encontrai'. 

§ 5. 0 Tomar nota das ordens expedidas pelo director e fazer 
cumpri l-as com b1evidade e (Xactidão. 

§ 6.° Fiscalií·ar a arrumnção e acondicknamento dos artigos 
em det:osito na arrecadação do almoxarifado, assim como a 
respectiva escripturação. 

Art. 7. 0 Ao almoxarife incumbe: 
§ 1. o A~signar os termos ou declarações que deYem constituir 

a sua responsabilidade e dar recibos aos fornecedor( s J.os artigos 
por elles suppridos. 

§ 2. 0 Responder pelo materinla seu cargo. 
§ 3. 0 Manter a arrecadação em ferfeita ordem e asseio, ele~ 

terminando a ar-rumação e o acondicionamento dos artigos sob 
sua guarda, de motlo a zelar a sua limpeza e .ronservação, de .. 
vendo, no caso de deterioração ca~ual de qualquer artigo, dar 
varte immediata. A f<~ltà de cumprimento desse dever sujeita-o 
á indemnização do valor do artigo deteriorar! o. 

§ 4. 0 Assistir ao exame de verificação dos artigos que, por 
compra ou fornecimento, entrarem para o almoxarifado e lan
çai-os á sua carga no livro respectivo, a~signando·a juntamente' 
com a Cornmi:-são. que para esse exame for nomeada. 

§ 5. o Proceder do mesmo modo em relação ao material que, 
das diversas· dependencias da Direcção Geral, for recolhido ao 
Deposito, por falta de applicação ou ·por inservivel e estragado~ 
Neste ultimo caso serà a carga lançada em livro especial ·até 
ulterior deliberação. 

§ 6. o Escripturar, por si ou com o auxilio do eEcripturario 
posto á sua disposição, com toda fidelklade e asseio, a receita e 
despeza, o livro de carga, o de descarga, as. guias de I?Xpedição, 
segundo os modelos estabelecidos ne6te regulamento, e todos os 
mais paveis que forem adaptados na escripturação. 

§ 7. 0 Satisf<lZer com promptidão t~dos os pedidos e ordens, 
devidamente legalizados, para o fornecimento de artigos em ar
recadação no almoxarifado. 

§ 8. 0 Assignar as guias de expedição que devem acompanhar 
os artigos fornecidos pelo Deposito. 

§ 9. 0 Dirigir e assistir ao acondicionamento e preparo das 
remessas do material. 

§ 10. Fazer vs pedidos dos objectos precisos para o servico a 
seu cargo, bem como de tudo quanto for necessario para o pro
vimento do almoxnrifado. 

§ ll. Apresentar quinzenalmente ao director urDa relação 
dosJarligos mandados fornecer com a declaraç·ão dnqaelles que 
aioda não o tiverem sido, ·dando o motivo de tal falta. 

§ 12. Informar, nos pedidos que lhe forem apresentados, si 
existem ou não os artigos requisitados, organisando, no caso 
negativo, a relação dos artigos que o almoxarifado póde for
necer. 
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§ 13. Ter um diario em que lance chronologicamente a en
trada e sahida dos artigos recebidos ou entregues. 

§ 1-L Prestar todas as informações que lhe forem ordenadas, 
assim como propor as medidas que 'julgar necessa:rias para o 
bom andamento do serviço a seu cargo e em proveito dos in
teresses da Fazenda Nacional. 

Art. 8. 0 Para a execução dos serviços da sua competencia, 
terá o almoxarife a sua d~sposição um escripturario um :fiel de 
sua confiança e por elle proposto, dous encaixotadores e dous 
serventes. -

Art. 9.° Com a fiança de 5:000$ garantirá o almoxarife os 
prejaizos que possa causar á Fazenda Nacional, podendo ser 
elevada a 10:000$, conforme o valor do material a seu cargo. 

Art. 10. Ao porteiro incumbe: 
§ 1. 0 Abrir e fechar diariamente o estabelecimento ás horas 

marcadasz pelo director. 
§~2. 0 A limpeza e arranjo do estabelecim:énto, assim como a 

conservação dos moveis, tendo para a execução desse serviço 
os serventes que forem designados. 

§:3. 0 Receber e expedir a correspondencia, encaminhar as 
partes e fiscalizar o serviço dos serventes, sendo em suas faltas 
substituido pelo ama.nuense. 

§ 4,·0 Obstar a sabida de qualquer objecto que não for acom
panhado da respectiva ordem. 

§ 5. 0 Velar, durante as horas do expediente, pela policia e 
segurança do material do estabelecimento. 

Art. li. Aos escripturarios e amanuense incumbe desempe
nhar todos os trabalhos de escripta que lhes forem distribuídos. 

Art. 12. Os encaixotadores e serventes cumprirão todas as 
ordens que receberem, relativas á execução dos serviços que 
lhes competem. 

CAPITULO IV 

DAS NOMEAÇÕES E DEMISSÕES 

Art. 13. Serão nomeados: 
O director, o njudante, o porteiro, oalmoxarife, o :fiel deste, 

os escripturarios e o amanuense, por portaria do Ministro 
da Guerra; 

OS encaixotadores e serventes, pelo director. 
Art. 14. Os officiaes do Corpo de Saude. empregados no De

posito do Material Sanitario serão considerados em. commissão 
militar. 

Art. 15. O empregado que commetter qualquer falta grave 
poderá ser derp.ittido, além do processo criminal em que por
ventura incorrer; o empr'ega',lo, militar eft'ectivo, que_ incidir 
em falta igual, serã. dispensado e so:ffrerá as penas disciplina
res que forem applicaveis ao caso. 
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CAPITULO V 

DAS J,.ICENÇAS, PENAS DISCIPLINARES E VENCIMENTOS 

Art. 16. As licenças, quer para tratamento de saude, quer 
por outro qualquer motivo, serão -reguladas pelas disposições 
vigentes que se referem ao assumpto. 

Art. 17. O empregado que, por negligencia ou desabe .. 
diencia, falta_r ao cumprimento dos seus deveres, incorrerá nas 
seguintes penas: 

1\ advertencia verbal; 
2\ reprebensão verbal ou por portaria ; 
3(1, suspensão até 15 dias, com perda da etapa e gratificação, 

para os reformados. 
Art. 18. As penas de que tratam os ns. I' e ·2, do artigo 

antecedente serão imposta.s pelo director, e a do n. 3°, pelo 
director geral. 

Art. 19. Os empregados, militares effectivos, ficam sujeitos, 
pelas faltas que _commetterem, ás penas estabelecidas nas leis 
e regu1ament03 militares. 

Art. 20. Os vencimentos dos empregados no Deposito do 
Material Sanitario serão os marcados na tabella annexa ao 
presente regulamento. 

CAPITULO VI 

DO MATERIAL SANIT ARIO 

Art. 21. O. material ~anitario que constitue o Deposito 
abrange o que é destinado não só aos di:ffer~ntes serviços de 
saude em tempo de paz, como ás organisações sanitarias crea
das pelo estado de guerra. 

Art. 22. O material para o serviço de paz comprehende: 
1 o, caixas de instrumental cirurgico para uso dos hospitaes 

e enfermárias militares, segundo o padrão que for adaptado; 
2'\ instrumentos cirurgicos avulsos; 
3°, apparelhos, peças de· curativos e objectos accessorios neces~ 

sarios ao tratamento dos doentes; 
4°, mesa~, apparelhos e objectos necassarios ás operações 

cirurgicas ; 
5°, apparelhos ·e utensilios· de saude para uso dos enfermos, 

officiaes e praÇas ; · 
6°, apparelhos· de electricidade estatica, de correntes con

tinuas ou induzidas e outros quaesquer instrumentos que te
nham app1icação á clinica ; 

7°, am,bulancias regimentaes para o serviço dos corpos do 
Exercito, segundo o modelo que for adoptado; 
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8°, artigos para expediente das delegacias, hospitaes, enfer
marias e serviço regimental; 

go, impressos de todo.!! ·as modelos adaptados n~a escripturação 
dos diversos estabelecimentos de saude, bem como ·QS respe
ctivoS livros ; 

10°, padiolas e outros utensilios de saude; 
11 o, material para acondicionamento; 
12o, material adventício. 
Paragrapho unico. os· medicamentos, drogas e·utensilios de

pharmacia continuarão a se1• fornecidos peta Laboratorio 
Chimico Pharmaceutico Militar; os moveis, roupas e demais 
utensilíos communs, em uso nos hospitaes e enfermarias, pela 
Iotendencia Geral da Guerra; os viveres e mais generos áe 
dietas Para os doentes, por intermerJ.io dos cons:3lhos economicos 
daquelles estabelecimentos, em tempo de p1z, e pela Adminis
tração Gel·al do Exercito, em tempo de guerra. 

Art. 23. O material para o serviço de guer~a comprehende: 
I o, os objectos do artigo antecedente que forem necessarios ; 
2°, pacotes de curativo individual ; 
3°, material para os postos de soccorros, comprehendendo, 

além de carruagens medicas para os corpos das diversas armas, 
roupas e viveres para o_s primeiros recursos aos feridos no 
campo da batalha e meios de transporte para os mesmos; 

4°, ma.terial ~completo de ambulancias, compoStas de car~ 
ruagens de cit·urgia, do pessoal technico da administração, e 
carros de serviço de saude, contendo reservas de ambulancias, 
padiolas, cacolets, liteiras, hospitaes-barrncas, etc.; 

5°, hospitaes de campanha, com capacidade para 100 doentes 
ou feridos, systema Tollet, Tortoise ou outro, e o competente 
material de liteiras, padiola~ ro:lantes e estufa Iocomovel de 
desinfecção de Geneste & Herscher ou outra ; 

6°, hospitaes de evacuação dos mesmos systemas, matería; 
para transporte de doentes e feridos por caminhos de ferro, ou 
outra via terrestre, maritima e. fluvial ; 

7°, saccos de ambulancia, mochilas de curativos, rolos de 
soccorros aos asphixiados e canastras medicas; 

8°, a.mbul;:tndas especiaes para a columna qm~ opera1· em 
região montanhosa e sem estrada ; 

go, reservas de material para provimento das ambulancias, 
hospitaes e depositas extraordinarios, 'que forem estabelecido 
no theatro das operações de guerra. 

Art. 24. Todo o material sanitario recolhido ao Deposito será 
arrumado no almoxarifado, de moi. o a manter-se sua. ·conserva~ 
ção, tendo-se tambem em vista a reunião dos da mesma especie. 

Art. 25. Quando os diversos artigos do material forem 
suppridos por fornecedores, a esses compete arrumal~os nos 
lagares que forem indicados, devendo essa obrigação constituir 
uma: das clausulas dos contractos de fornecimentos. 

Art. 26. Não será permittida a existencia de material algum 
no Deposito, sem que esteja lançado.em receita. 
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Art. 27. E' expressamente prollibido o emprestimo de qual
quer objecto pertencente a Nação, sem ordem do Ministro. 

Art. 28. Haverá no Deposito um compartimento especial· 
mente destinado aos objectos inutilizados, ou que não tenham, 
mais applícação ao fim a que eram destinados. 

Art. 29. O recebimento de objectos nas condições do artigo 
antecedente realizar-se-ba perante Uma commissão de exame, 
composta ·cto chefe da 2a secção, de um adjuncto da mesma e de 
um.<ofllcial do Exercito, n.omeado pelo comm~ndante do districto. 

Art. 30. Desse exame será Javrado, em livro especial, o 
respectivo termo, separando-~e os obje(!tos em tres classes: 

Jn, dos que estiverem em bom estado; 
za, dos que puderem ser utilizados mediante concerto; 
3\ dos completamente imprestaveis. 
Art. 31. 03 artigos da 13 class_e ser:lo levados· pela mesmq. 

commis5ão á receita do alrpoxarifa ; os da -2\ depois de con
certados, terão o mesmo destino; e os da 3a serão dados em 
consumo, seguindo_-se_ os preceitos estabelecidos e observando
se, quanto á materia prima ap-roveitavel, o disposto nas leis 
o regulamentos sobre exame e con9umo. 

Art. 32. O material entrado para supprimento do Depo3ito, 
qualquer que seja sua procedencia, será lançado á receita do 
almoxarife, depois de examinado por uma commissão identica 
á do art. 29, sendo, porém, o respectivo ter:mo lavrado em 
livro differente. 

Art. 33. Nenhum objecto será conservado no almoxarifado 
logo que, por qualquer circumstancia, devidamente justificada 
pelo almoxarife, se estrague ou se inutilize; ne3te caso , o 
almoxarife levará o facto no conhecimento do director, para a 
providencia de que trata o § 11 do art. 5°. 

Art. 34. Só por ordem expressa do l\Jinistro da Guerra 
poderá ser dado em consumo, mediante venda particular ou 
em hasta publica, qualquer objecto julgado inservivel. 

CAPITULO VII 

DO ABASTECIMENTO DO DEPOSITO 

Art. 35. A acquis!ção dos 3.rtigos que constituem o pia
teria! sanitario do Exercito será commettida a um con
selho de cOmpras, Composto do chefe da 2a secção da Direcção 
Geral, do director do Deposito e de um empregado su
perior da Dil'ecção Geral -de Contabilidade da Guerra. des
ignado pelo respectivo director. · 

Art: 36. Servirá de secretario do conselho o ajudante do 
Deposito. 

Art: 37. O conselho não funccionará sem a presença de todos 
os seus membros, devendo ·presidil·o o chefe çla 2u secção. 
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Art. 38. A ac-1uisição do material .se f<trá: 
1°, por eontractos, celebr<tdos meJiante concurrência publica, 

chamada p3las folhas officiaes ou particulares, de granie cir ... 
culação; 

2°, por enaommendQs feitas pelo Ministro da Guerrn 1 ou pelO 
conselho de compras devidamente autoriztvlo, aos commissarios 
ou casas import<tdoras -dt:l notaria- credito; 

3°, p:::~r ajustes directos do dir2ctor geral de suude, expressa
mente aut0riZ:\dO pelo Ministro Ja Guerra. 

Art. 3.9. 0:; contractos celebrados em virtude rle concurrencia, 
ou autorizaçã0 expressa, serã.o sempre sujeitos á approvação do 
1viinistro da Guerra. 

Art. 40. Será sóme:tte almittido como concurrente aos fornew 
cimentos a,nnunciados 'todo aquelle qlJ.9 h \bilitar-se provando, 
em requerimento dirigido ao. presidente do conselho rle compras: 

1°, ser negociante matdcult:tdo, ou ter casa importadora; 
20, haver pag•J imposto de suJ, casa commercial no semestre 

vencido; . 
3°, te!' caucionado na Direcção Geral de Cont:1bilidade da 

Guerra, para garantia da assignatura do contractu, a impor~ 
tan~ia cot'respondente a 5°/o da quanUa a que montarem os 
artigos que propuz ~r fornecer. 

ArL 41. As propostas deverão ser em dupEcata, fechldas e 
mencionarão: 

1°, o nome do propJnente, a enumeração, qualidade e preço 
dos a-rtigos que pretender fornecer, o prilz) de entrega total ou, 
parcial e mais condiÇÕ3S de fornecimento; 

2\ o numero e marca das am )S~.ras apresentadas; 
3', declaração explicit ~ de sujilitar-se o proponente á multB· 

de 5°/o da importancia a que monhrem os n.rtígos que lhe 
forem ncceitos, no caso de não comparecar para asslgnar ores .. 
pectivo contracto, dentro rlo praz·) nunca maior de quatro dias 
uteis, que llw for notificado por edibtl publicado- na impronsa; 

40, indicação da casn. commercial do proponente. 
Art. 42. As propostas menci:marão, tambem, no sobrescripto, 

a dab. d·t sessão do conselho, o nome do proponente, o nu
mero e m \rca das amostras aprr!sentadas, as quaes serão en· 
tregues ao porteiro, qu3, depois de co·1feril-as com as decla· 
rações feitas no sobrescripto, as guardara convenientemente 
em pee~ençn. do interessarlo. 

Art. 43. As amostras dos artigv;; acceitos não serão resti
tuidas, sendo, porém. ínclui,da.s nas contas de fornecimento, 
para serem pagas juntamente com as quantidades contractad.as. 
As ref~rentes a artigo3 rejeitados deverão se!' retiradas dentro 
dí" 48 }?.oras,_ sob pena de perda. do direit'J sobre as mesm1s, 
que pasSarão a cargo do Deposito. 

Art. 4L No dia e hora marcaios nos annuncios procede,rá 
o con::>elho, l'eunido em presença dos proponentes, ã. abJrtura 
das propostas e a sua leitur<t, apuração e julgamentO. 
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ParBgrnpho unico. A ap_uraçãÓ será feita artigo por al'tigo, 
e quando acontecer encontrarem-se duas ou mais propostas em 
identicas circumstancias, preferirá o conselho a do ·lkitante 
que então propuzer, por escripto, maior abatimento. 

Art .. 45. Não sera aberta a proposta qUe se referir à amos
tra que for rejeitada, nem a do proponente que não compare
cer, ou não se fizer representar por pessoa autorizada. 

Art. 46. o~ concurrentes são obrigados a guardar silencio e 
a portarem-se com a maior circumspecção durante a sessão do 
conselho, assim como a rectificarem, por escripto, qualquer 
omissão, razura ou emenda, que uas suas propostas puúer oc
rasionar duvidas, sendo eonvidoldos a retirarem-se os que infrin
girem a disposição acima, ficaildo, pot esse facto 1 rejeitadas 
as respectivas propostas. 

Art.._ 47. Concluida a apuração de todas as propostas o secre· 
tario lançará. ao lado de cada artigo a nota-acceito- ou
rE>jeitado, e, no alto de cada proposta, a data da sessão do 
conselho, sendo estas declarações rubricadas pelo presidente 
do conselho. 

Art. 48. As amostras ou modelos ·dos artigos acceitos sm;ão 
sellados com o sello do estabelecimento, em lacre collocado 
sobre cartões, nos quaes ficarão mencionados o nome do pro
ponente e o preço do artigo. Estes cartões, collocados ils amos
tras de rr,orlo que não possam ser dellas desprendidos sem 
destruição do sello, serão rubricados pelo conselho e pelo 
proponente. 

Art. 49. Terminado to·lo esse processo, o secr2.tario lavrará. 
a competente acta circumstanciada, na qual deverão ser men· 
cionados os nomes dos proponentes, a quantidade, quaJiUade, 
numero, marcas e preços dos artigos acceitos, bem como todas 
as considerações que o conselho julgar conveniente addicionar· 
lhe. Na mesma acta se d0clarará o numero das proposta/\"! que 
não foram tomadas em consideração, ou rejeitadas, meneio ... 
nando-se os respectivos motivos. 

Art. 50. Uma cópia dessa acta., acompanhada das primeiras 
vias das propostas admittidas a concurrencia, será, com a 
possível brevidade, apresentada ao director geral, que a re ... 
metterá., com as informações que julgar convenlentes, a consi
deração do Ministro para resolver. 

Art. 51. O director geral de- saude, logo que receber o d~s· 
pacho do Ministl'o da Guerra, por-lhe-ha o« cumpra-se», e pro
videnciara para que, sem perda de tempo e em edital publi
cado no Diario 0/ficiat ou jornaes de grande circulação, se con· 
vide os proponentes acceitos a virem assignar os respectivos 
contractos, que levarão o selio proporciona!, notificando-se-lhes, 
na mesma occasiã-o, a multa de que tra.ta o n. 3 do art. 41. ' 

Paragrapho unico. Para cada proponente acceito se lavrará 
o respecti r o coutracto referente aos artigos qud o mesmo deve 
fornecer. 

Art. 52. No dia immediato ao em que terminara prazo para 
a assignatura do contracto, si tiver faltado algum concurrente 
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á alludhla assígnatura, levará o conselho. pelos tramites le
gaes, ao conhecimento da Direcçã.o -Geral de Contabilidade da 
Guerra a importancia da multa em que o mesmo tiver incor
rido, para o respectivo desconto na caução rea!izada. 

Art. 53. O fornecedor que não entrar com qualquer artiO'O 
para o almoxarifado do Deposito, dentro llo prazo estipulado ~o 
seu contracto, incol'l'erá na multa dP. lO 0 / 0 do valor do artigo 
ou artigos não entregues; si, poróm, o excesso do prazo for 
maior de 15 dias, a multa serà de 20 u;u, sendo em ambos os 
casos imposta a multa sem recurso algu·m, salvo d caso de força 
maior, pr·ova,lo perante o Ministro. 

Paragrapho unico. S3rá rescindido o contracto si o excesso 
do prazo attingir. a um mez, perdendo o contractante toda- a 
importancia. da caução realizada. 

Art. 54. 03 contractantes fJUe, por occasião do exame e re
cebimento dos artigos fornecidos, não se conformarem com as 
decisões Ou impugnações da competente commissão, poderão 
recorrer pal'a o director geral e deste para o Ministro da 
Guerra. 

Art. 5:5, O provimento dos artigos de expediento e deirnpres· 
sos para a escripturação, de que tratam os ns. 8 e 9 do art. 22, 
será feito por contractos annuaes, effectuados pelo conselho de 
compras, procedendo-se com as mesmas formalidades e exigen
cias estatuidas no5 artigos antec·Jdentes. 

Art. 5G. Poderão tambem concorrer a es3e fornecimento os 
estaQelecimentos litho-typographicos e os commerciantes dessas 
especialidades, cujas casas furem de ootorio credito, sendo 
extensiv[ts aos mesmos as condições dos ns. 2 e 3 do art. 41 e as 
penas do art. 53. 

Art. 57. O director no Deposito organisará, para ser remet""! 
tido ao Ministro d[t Guerra, no mez de f,wereiro de cada anno, 
o orçamento provavel das despezaS a ft_,zer-s9 com o forneci
mento desses artigos, afim de ser solicitado o necassario credito 
ao Congresso, sob a rubrica- Expediente e escripturação das 
Delegacias, Hospitaes e Enfermarias Militares • 

Art. 58. O fornecimento desses artigos pelo Deposito ás di-. 
versas dependenCias da Direcção Geral, será feito a vista de pa
didos semestraes enviado.s com a devida antecedencia. 

Art. 59. A' Direco;ão Geral de Saude continUara a ser consignada 
a verba até agora conceditla para o seu expediente especial, de
vendo, entretanto, a mesma ~tilizar·se dos colltractos feitos 
com o Deposito, parJ. o fornecimento dos artigos similares que 
usar. " 

Art. 60. O pagamento dos artigos fornecidos por contractos, 
effectuados pelo conselho de compras, será feito no Thesouro 
Federal, à vista das respectivas contas, convenientemente pro· 
cessadas na Direcção Geral de ContabHidade da Guerra. 

Art. 61. Todas as contas .serão apresentadas em tres vias es~ 
criptas com clareza, sem emendas ou rasuras, sendo uma das 
vias destinada a ser~ir de documento de receita, e as outras para 
o processo do pagamento. 
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CAPITULO Vlll 

DA ESCRIPTURAÇÃO 

Art. 62. Haverá no Deposito, para sua escripturaçãO, os se-
guintes livros: 

1 o, livro do, protocollo; 
2\ · iclem de matricula dos empregados; 
3°, idem rnra termos de exame e çonf3rimcia. do material 

comprado;-
4'\ idem para termos de ·exame do material recolhido; 
5", idem para termos de consumo; 
ô'', idem de carga {modelo n. I}; 
1~, idem de descarga (modelo n. 2) ; 
8°, livro-mappn, para mostmr tL existencia. real dos artigos en

trado3 e sahid_os darante o trimestre (modelo n. 3); 
9~, livro de ta.llo de guias de expedição (modelo n. 4, dimen

sões de O,m33XO,mJ4). 

Paragrapho unico. Além de3ses, que terão, excepto o ultimo, 
as dimensõ3S de O,I0 45XO,m30, haverá mais os qu3 o director 
geral, ou d-.? Deposito, julgar convenientes para melhor regula
ridade da __ ~scripluração. 

Art. 63. Os pedidos dirigidos a0 Deposito devem obedecer ao 
modelo annexo n. 5. 

Art. 6L Constituem clo,:;umentos da rec~ita do almoxarifado: 
1°, portarias ou outras ordens, do Ministro ou director geral, 

com especificaçio dos artigos, sua qualidade e quantidade ; 
2°, as terceiras vias das contas dos fornecedores, depois de de

vidamente procassadas, conferidas e visadas pelo director, á 
vista do termo de exame a ellas referente ; 

3', guias de remessa de artigos recolhidos ao Daposito pelos 
di versos estabelecimentos militares, dependentes ou não da Di· 
recção Geral. 

Art. 65. São documentm da despeza do mesmo: 
}o, as guias de expedição; 
2°, os pedidos originaes e as relações substitutivas,.organisadas 

por ordem do director-e por elle"rubricadas; · 
3'\ as cópias dos termos.de consumo. 
Art. 66.- São documentos justificativos das despezas: 
1°, as ordens ou despachos do director para eifectuar as compras 

ou despezas de qualquer natureza; 
2-), recibos ou declaraçõas da entrega de 'qualquer quantia; 
3°, 1'8Cibos nas contas dJ venda, facturas ou documento qual· 

quer, provando que pagou o objecto comprado ou serviço man· 
dado executar. 
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Art. 67. To1os os .documentos da receita e da despeza, depoi8 
Ue devidamente escripturados e numerados, serão mensalmente 
copiados e arcbivados em dous maços distin3tos- Receita, :.
Despeza. -,sob a responsabilidade directa do almoxariftl. 

Art. 68. Aescripturação do livro-mappa devera ficar prompta 
até o dia 10 do mez seguinte ao em que terminar cada trimestre. 

CAPITULO IX 

DISPJSIÇÕES GERAES 

Art. 60. Em circumstancias extraordinariag, coino nos casos· de 
guerra extel'na ou de accumulação de forças em qua-lquer Estado 
da União, s9rão areados depositas provisorios, que se regerão, 
tanto quanto possível, pelo presente regulamento. 

Art. 70. A primeira acquisição de to'io ou a maior parte do 
materíal para o serviço de paz e de guerrá, que deve constituir 
o DepositO, será feita pelo modo que o Governo julgar mais con
veniente aos interesse3 da F<\Zenda Nacional, passando, porém, 
desde já a formar o nucleo do Deposito o rnat0rial sanitario que 
existe arrecadado no Hospital Central e no Laboratorio Chimico 
Pharmaceutico Militar. 

Art. 71. Uma vez assim installado, promoverá o Deposito a ac
quisição do material constante dos ns. 8 e 9 do art. 22. 

Art. 72. Ao director do deposito, além das attribuições jã de· 
finidas, incumbe: 

1°, fiscalizar a assiduidade dos empregados, podendo para isso 
estabelecer o livro do ponto, ou outro qualquer meio que en
tender; 

2°, organisar os orçamentos da despeza a f,,zer·se com os for
necimentos regulamentares, que correrem pelo Deposito; 

3°, propor ao Governo as medidas que entender para o melho
ramento do serviço, ou·- a mudança dos typos e modelos ad
aptados no material sanitario, de accordo com os progressos da 
sciencia e da inclustria. 

Art. 73. Além da verb::t. orçamentaria, que for annualmente 
votad~ para occorrer ás despezas dos forneci:nentos ordinarios 
que devem ser feitos pelo Deposito e para augmento e renovação 
do material, terã. elle, para esse ultimo fim, a totalidade ou a 
parte dos saldos das economias dos conselhos dos hospitaes e en
fermarias militares, que o Governo puzer á sua di:3posição. 

Capital Federal, I de março de 1901.- J. N, de Medeiros 
Mallet. 
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Taballa dos vencimentos que competem· aos empregados do 
Deposito do Material Sanitario 

EMPREGOS I GRATJF!CAÇÃO 

Director, níedico militar •.••...••..... I $ 
Ajudante, idem ..................... , $ 
A1moxarife, otllcia1 reformado......... 1:200$000 
Porteiro, idem........................ 1:200$000 
Escripturario, idem................... 600$000 
Fiel do almoxarife, praça -de pret..... 240$000 
Amanuense, idem............... . .. . .. 120$000 
Encaixotador.. . • . . • • • . . . . . . • • . • . . • • • . $ 
Servente............................. $ 

Observações 

DIA RIA 

3$000 
2$000 

1.a Ao director e ao ajudante serão abonados sómente os 
vencimentos que lhes competir pelo regulamento da Direcção 
Geral de Saude. 

2.a Aos officiaes reformados se abonará; além do soldo da 
reforma, a etapa correspondente á sua patente. 

·3.a As gratificações acima releridas são annuaes, devendo-se 
considerar na do porteiro 720$000 como ordenado e 480$000 como 
gratificação, de accordo com o§ 8<~ do art_. 15 d~t lei n. 746, de 
29 de dezembro de 1900. 

4.a As praças de pret, além das gratíficaçõ3s marcadas, 
terão os respectivos vencimentos militares. 

5,a Ao servente que contar cinco annos de serviço com bom 
comportamento se abonara a diaria de 2$500. 

Capital Federal, I de março de 1901.- J. N. de liiedei>·os 
Mallet. 
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Livro de carga do material entrado para o almoxarifado do Deposito do Material Sanitario do Exercito 
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Livro de descarga do material fornecido pelo almoxarifado do Deposito do Material Sanitario do Exercito 
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L_ivro-mappa do ;movimento da receita e da despeza do almoxarifado do Deposito do Material Sanitario 
do Exercito durante o 1° trimestre de 1900 
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GUIA DE EXPEDIÇÃO N. 
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Modelo Ilo a 

Delegacia, Hospital, ou Enfet•maria de,.,,, .• ,, .•. , , . , . , . , • , , , , , . , .• , 

Precisa-se qne o Deposito do UaLerial Sanital'io do Exercito for
neça a ... (esta Delegacia, Hospital ou Enfermaria), para(o fim ou 
serviço para que se pedem os artigos), o seguinte: 

CLASSJPICAÇÂO 

(Ennmeração dos artigos pe
didos,) 

QU AN'l'lDADES OBSERVAÇÕES 

Pede-se em substi..; 
tuição aos que foram 
julgados inserviveis, 
conforme o termo 
junto. 

Pede-se para a pri
lneira carga do esta
belecimento, ou para 
se~t complemento. 

Pede-se pat•a o expe .. 
dien"te do semestre. 
(Deve-se declarar as 
sobras ou faltas de 
qualquer artigo de 
expediente durante o 
semestre anterior.) 

Delogacia, I-Iospital, ou Enfermaria de,,, ...•.•. , .. ,,, de janeiro 
de 1900, 

O delegado1 director, chefe.,,.,,.,, .•• ,.,,., 

Zfl ....... ,.; ........ ,,. 

{Deve <;er félit•J em [J<tpel alw::~sso pau~ado.) 

Í"orler Exectüivo 1\!01 
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DECRETO N. 3.94'1 -DE 2 DE >IARÇO DE 1901 

Crea umo. brigada de infantal'ia de Guardas Nacionaes no municipio 
ele Itamb.3, no Estado ele Pern::tmbuco. 

O Presidente da Repub1ica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro tle 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creacla na Guarda Nacional do muni· 
cipio de Itambé, no Estado de Pernambuco, uma brigada de 
infantaria, com a designação de 2Gn, a qual se constituirã 
de tres batalhões do :::erviço activo, ns. 76, 77 c 78, e 
um do da reserva, sob n. 26, que se org·anis11rão com os 
guardas qualificados nos districtos do referido município ; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 2 de ma_rço de 1901, 13° da Republica. 

M. FERitAZ DE C.Al\1POS SALLE3. 

Epitac-io Pessôa. 

OECR.ETO N. 3.lM3 -n Dl:i -1 DE TIIAR~~O JH<.: 1901 

b{t. t•cgulamento ao arG. 2D, ns. 23 e 2'1, da lei n. 7-113, lle 20 de de
zembro de 1\JOO, de accol'do com o § ()o do art. 3ü n, IX d[l Jei 
n. 5()0, de 3i de dezcmbt·o de iS'Jô, e cn~. f o §§ 3'J 1 4o c 5° do 

decreto n. 211 502, de 2-! de abdl de 1807. 

6 rJrcsidentc dn. Rcpublica, dos Esktdos Unidos do Bra.zil, pant 
execução do disposto no cwt. 20, ns . .23 o :24, da lei n. 746, de 
29 de dezcmbPo de 1900, de a.ccordo com o§ 6° do ttrt. 3° n. IX 
da lei n. 560, de 31 de dezembro do lt;9R, §§ 3°, 4° o 5° do 
art. 1° do dccl'cto n. 2.50.2, do :84 do alJril do 1807: 

Decreta : 
Art. 1,° Ficam designados os aemazcns ns. 1 c \Jdct Alfcmdega 

da Capital F'edcr11l c ns. P 1, P :8, P 3 c P 4 da estação 1ll<l.l'i
tima.. da Estrada elo Ferro Central do Br<~zil, parct nelles serem 
recebidas as merccl.dor.ias do importrt.ç'lto, ou quaesqucr merca
dorias de proüucção nilcion0.rl, não sujeitas a dcterloraqão ou 
explo~ão, o que se destinem a sm'VÜ' do ba;;c á emissão de 
conhecimentos do dcpo:-:;ito c WW"ntnts. 

§ 1. 0 Na.s outras Alfandegas ou estradas de feno de peo
priod.adc d<1 Uni<'io serão üc.::lignados at'mazcns destinados ao 
l'eferülo iim, logo <JUC o .soH~:.ltu (liJi\.ltillOJ.' lnr:;tüu1çilo 1ntncarü1.. 
Ch locarlidrtde. 
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§ :8. 0 Nas clócas de Sa.ntos, cuj<t directorü j;:t estd. autorizhd<t 
c deClarou achar-se lu.tbilitacla p:.tr<.t exccnta.r o.scrviço de quo 
trata .. o dccret0 n. 2.502, de :8-± de alJl'il de 1897, serão pol~ 
ella designnclos os n.rm<tzens espccütes, logo que {t mesma di
rectoria o solicite qm\lqucr instituição bJ.nc<tria. com sêdc ou 
filial no Estctdo de S. Pcwlo. 

§ 3. 0 Na,s estr<.vlu.s de forro pcrtoncontcs a .. pa;rticnla,res e nos 
tl'<tp:iches alfandegados, o Govm·no üm1, si julgaP convonicnto, 
tdentica designaç·.U.o, a l'OfJUcrimento dos rc.'lpoctivos pro~ 
príota,ríos. 

Art. 2. 0 Em qua,lquorclcts hypothmos do,s§§ 1° c 3° do arL 1° 
<-L solicitação SCl'á feita cru rcq_ ueeümmto rlirigirlo a,o j\finistro 
cht F'<Lzondtt o cneamin1mdo poht Dolegaci<.L Fisc'ü no Estado, 
ouvido o inspector d<t rcspodiva, Alf<wdoga ou a dleoctoria .. tht 
estrada de f'm·ro. 

§ 1. 0 A informação vol'sat•á princtpahm:mtc sobre as coildíçõcs 
de est;_tbilidade c segurança dos odificios que se pretenda 
destinar ;_to rlcposito l'cquerido, sobro as g;wantias a fumar para 
acautelar os· interesses publicas c a boa gmwda e consorv<.tção 
das mercctdorüts clcpo:::titad<-ts, c finalmente, sobre os recursos do 
proponen-te c do ))l'oprioku·io do estabelecimento p1·ojec-tado. 

ArG. 3. 0 A designação elo que trata.m os prwagraphos do 
art. 1 o o a <.mtol'izaçã.o para que os arm<:tzens ou ·brapíches 
possr:~,m iniciar o serviç.o de deposito especial, só se verifici1l'Ko 
depois que o respectivo propdc·úario, dircctorüt ou gcrencia 
tiver prest<ttlo ilcmça, em diuheiro ou em apolices da. divida 
publica fedcrvJ, no valor que fül' rtrbitrr:tdo pelo 1-Iinh~l'O d<t 
Fazcntlrt, na proporção approxlmttclct da rcsponsa,bilidv,dc do 
conccssionario, para g<l..l'autia, do deposito lhts mm·cadol'i<:ts, e 
tcunbem depois que o mesmo Minl:'3tro houvc1' a.pprov<:tdo <t no
meação do gerente e do :Q..el do [U'lmtzem ou traplcile desigmtdo. 

Art. 4. 0 Os conhecimentos de deposito o os wat-rants serão 
assigmtdos; 

I. Pelo indpector de~ Alfandoga, e pdo flel do respectivo 
armazcm, quanclo o deposito das mcrcadol'ias tiver loga.r n<:ts 
Alf<tndoga.s U<t Rcpublica. 

n. Pelo di.rcdor d<:t O.')tl'<Ml<t ôc fel'l'O c pelos fieis dos ara 
mctzons m5pecütos, qucmdo o ücpos:lto se cll'ectw.t.l' em cstaçõos 
elas estrctdas de fcero de propriedade d<:t Uniã.o. 

III. Pelo snperintcudcntc e pelo Jlcl do <tt'mazem designado 
n::t..s clócas ele Santos. 

IV. Por um dos llircctoms ou goronie, supuPinLendente ou 
proprictarlo o pelo fiel do ai'nmzcm tlosignaclo, CJll<.t.ndo o de .. 
posHo se fizer em cs~radas de ferro part.iculttrcs, ou em trapí
clw::: ou ctrmazcns tdü.Lndcgctdus, 

§ I. o O Governo a.ssmue plomb e dlrect.a Í'esponsabilichtdS 
pela guarda c consol'vaçào das mcrcctdorias recebid<tS em de
posito nos (tl'm<:l,zens c~pectv,ç,";:\ (Üt;:; ,AJüu1üegt!·S e cst.rvi.l:J,s de 
íb!'ro dn. União, 
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Qnanto aos depositas roaliza.dos n<ts dóccts ele Santos, estrada, 
de fe;:ro particula.l'Os, tei1p"iches ou armazens alfandega dos 
cabe igu<tl responsabilida,de aos respG'0tivo\:l proprietarim, como 
fieis depositarias. 

Al't. 5. 0 Quando o deposito se ftzer om D.,rmazens ou trapiches 
alfandegados, ficarão elles sob a. guarda do~ peopl'ietarios ou 
dos gerentes nomoad')S vslo Governo. 

Art. 6. 0 Na.~ locn.lidades onde houvor junta de corretores, 
f;:wà e.3h no coetificado do de]_:nslto, qna,ndo a parte in
tercsst~da o rcq_ueir:1,, a clas:-úfic<tçiío das mcrc<:tdorias e bem assim 
a indicação do.s valores conospondcntos, p:JLts cotações do din. 7 

c na falta d83t(l.s, pela. mais recente cotaÇ'ão. 
Al't. 7. o Os certificados de deposito c os ww'í'ants serão 

nominativos e transforlvcis por enclos.'So. 
A1't. 8. 0 O solto fixo do conhecimento do deposito e o propor

cional do wmTant, de quo trat;t o ar i;. 16 do decre"l:o n. 2.502, de 
.2-1 de abl'il de l8D7, serão amxados nó acto do primeiro cudosso. 

Art. 9." Nenhuma mercadol'ia. pJderá. ser retirada, no todo 
ou em parto, dos a.rmazens de rlr.positJ, sinão mediante a 
entrega do certificado c do ww·;·ant corecspondentc . 

. Art. 10. As companhias de es~ratla~ de ferro c os pt•o .. 
prietctrios dos tt'<.tpiche:s <.tlfctudcgad:J.'::\, quo olJtivel'em con· 
cessào p<W<t o esta.beLccimonto dos dcpositos cspecia'Jf:l, ficam 
sujeitos ás mesnHI.S obrig-açõos e gos<trã.o ;_~os mesmas v<.tntagens 
e dieottos que o cihdo decl'ct.o n. 2. 502, do 2·1 de a)n·H de 1807, 
conf'el'C ti.s companhias de dócas. 

Aet. ll. A eoncessão do deposito fr.ita ás .ostrada.s de ferro e 
:-ws pt'O.Pl'ietn,rios de trapiches alfa.nd.egaüos poderá ser revoga.rb: 

a) a rcquerimctüo do concmBiona.rlo; 
7'.) a juizo do Governo, onvido o concosslonal'io, no caso de 

contr<.tvenção ou abuso em prejuiw do commorcio OLl do fisco. 
ArL 12. A concessi:b pc~ra o estabelecimento de <.trmazens 

ou trapiches, de que tratrt. este d8cl'ob, nã,o poderá see 
t.·ausferid.a som pl'üvh "'utorização do 1\Jinistro da Fazenda, 
que julgarú. da. idoneidade do cossionario c o o1Jrig[U'ú a pre:::
tar ;,ts mcmEts g<.wa.ntias cxigirbs do cedente. 

Art. 1:). E' pcmüttido ao deposiktnte oxamin<H', ou f<tZO!' 
oxamin<t.r por qwtlquor pesi:!Olt. que o acom}mnhc, as mercadorias 
por cllo depositctda.':\ no armazcm ou tcapioho, nn.s súmcnto 
nas horas quo o regulamento design<tL' par"' tctl fim e na 
prcSDllÇ'-1 do fieli'espectivo. 

Art. 14. Cctda <H'lllttzem on trapiche i;cr<i o seu regula.mento 
interno, flHB depois de v,pprovado pelo 1Hn.ist1·o da Fazcnd<.t 
será a1Ii.xado 11<1, pül'h prindpaJ rlo estabelecimento, de modo 
quo possct ser J'acihuonto consultc1,•.lo pelo publico m~s horas do 
expediente. 

§ 1. o Qtml(j uet' moctitlcaç·ão foi. tct. no reguhtmon to itrt31't10 sel'<:~ 
lgu;.tlmcnte submettida ú .. approvaç.ilo dO Ministro da, Fazond<t. 

8 2. 0 A <:i.dmini:stmç[o 1lo m·mc~zGm ou trctpiche terá <~ 
dL:;posiçã.o do;) dopo,')itrmto.s elo morettdül.'ÜI,.S cxcmpbrcs impt·c.s::::us 
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do regubmcnto interno e da8 tct,x<l.s a 1mgar pel<t entrada, de
posito e rotiradn, dos volumes. 

Art. 15. As taxa.8 de entr<1.Ua., armazenagem e snhida, a 
que ficam sujeit<tS as mercadoria"! nos armazens e trapiches 
de deposito espocin,l! serão (l,S que vigorarem lltt occasiã.o pa1•a 
a aemazcnagem e C<tpatazias nas Alfandegas dct União. 

Art. lG. Fic;1,m rovogalhts as disposições om conte<.l.rio. 
Ca.pit<:Ll Feíler<tl, 4 do m;r,rço de lüül, Uo dil, Ropnblic<1. 

1J. FEHRAZ DE CAl\IPOS SALLES. 

Joaquim )lb.wtiaho. 

DECRETO N. 3.946- DE 7 DE MARÇO DE 1901 

Concede à Empt•eza Indtistrial de MelhoramenLos: no I3t·azil tl.utori
zação para prolongar a F.strada de Ferro de S. F'rancisco Xavier 
ao Commercio, (la es~açiio da Mangueir!< ao li.ttoL·al, mediante con~ 

dições. 

O Presidente !la Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requet·eu a Empreza Industrial de Melhora~ 
mentos no Brazil, decreta: 

Art. 1. o E' conceUida autorização á Em preza Industrial do 
Melhoramentos no Rrazil, cessionaria da Estrada de Ferro de 
S. Francisco Xavier ao Commercio, para prolongar a mesma 
estrada, da estação da Mangueira ao littoral, mediante as clau
sulas que com este baixam assignadas pelo l\Tinistro !le E~~ 
tado da Industria, Viação e Obras Publicas. 

Art. 2. 0 F'ica approvado o traçado do referido pt'olonga
mento assignado na plant<:t annexa, J•ubricarla pelo director 
geral da Directoria de Obras e Vi:lção da mesma Secretaria 
de Estado. 

Cn,pitat Federal, 7 de março do 1001, B' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS 8ALLE3. 

Al('rodo Maü. 

Clausulas a ~ue se refere o oecre!o n, ~~~46, oes!a oata 
I 

E' concedida á Empreza Industrial de Melhorameritos no 
Brazil autorização para prolongar sua, estrada ele ferro dl.t 
estação da ":\Tangueira ao littoral. 
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li 

A' Emprezn, Industrial de 1\Ielhoramento::: no Brazil será conv 
cedida livre passagem em uma faixa de vinte metros (20m) de 
larg·ura para as suas linhas nos terrenos da Quinta da Boa 
Vista, de propriedade" do Governo FeLleral. 

III 

A em preza obriga-se a permittir o livre percur.so em suas 
linhas dos trens d<t Estrada de Ferro do Rio do Ouro até 
o caes projectado do Arsenal de Marinha á Ponta do Cajú, 
ficando aquelles trens sujeitos unicrtmente ás condições re
gulamentares de circulação da Estrada de Ferro S. F1•ancisco 
Xavier ao Commercio. 

IV 

Obriga-se, outrosim, a empreza a ceder á Estrada de Fet•ro 
Rio do Ouro uma faixa d0 dez metros (IOn~) de largura. entre 
a rua D. Anna Nery e um ponto conveniente da Estrada de 
Ferro S. Francisco Xavier ao Commerclo, nas proximidades 
da estaçã,o de S. Francisco Xavier, para ligação daquella 
Estrada de Ferro Rio do Ouro com a referida de S. Francisco. 

v 
Fica fixado o prazo ele dous n.nnos pa1•a a eonclusão das obras. 

VI 

Coino parte integrante, quo é o trecho de que ora se trata, da 
Estrada de Ferro de S. Francisco Xf\vier ao Commercio, fica 
elle, no que lhe for applicavel, sujeito, alóm das clausulas acima 
enumeradas, a ·~odos os onus e vantagens da concessão da re~ 
ferir la estrada. 

Capital Federal, 7 de março do 1901.- il.lfrerlo 1lfaia. 

DF~CRETO N. 3.9<J7- DE '7 DE MARÇO DF. IDO! 

Altera rt1gumns e consolida todas as clausulo.s dos decretos relativos á 
concessito da Estrada elo Fel.'l'O S, Paulo~lUo Grande. 

O P1·osidonte da Repnblica dos Estado:=:! Unidos do Rrazil, 
attcmdenclo ao que l'Cquorcu a Com1xmhia Estrada elo Ferl'o 
S. Paulo-Rio Grande, o ele <1ccorilo com o art. 22, VIl, da, 
lei n. 746, de 20 de dezembro do 1900, decreta : 

Artigo unlco. Fic<1m <tltcrr:trlas algumas o consoli(,ladrts todas 
a$ clausulas- nnncxn.s a.os decretos 11$, 10.432, de 9 de no~ 
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vcmbro de 1889; 305, do 7 de abril ; 46.2, da 7 de junho 
o 920, de 24 de outubro de !890; :J97, de 20 de junho de 
1891; 968, de l de agosto e 1.088, de 20 de outubro de 
1892 ;. l. 963, do 1:~ do fevereiro e 1. 984, de 9 de março de 
1895; 3.091, do 25 de junho; 3. 773, do 24 de setembro; 3.792 
e :-mos, do 8 e 15 de outubro do 1900, concernentes â con .. 
cessão da Estrad<.t de Ferro S. Paulo-Rio Grande, pelas 
que com este bab.::mn, assignada,s pelo :Ministro de Estado dm; 
Negocias drt Industria, Viação e Obras Publicas. 

Capití1l Federal, 7 de março de 1901, 13° da Repuhlica~ 

)f. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo ]faia. 

consolidação das disnosições constantes das c1ansn1as dos decretos ns. 10.432; 
de 9 de novembro de 1889; 305, de 7 de abril de 1890;462,de 7 de junho de 1890; 
920, de 24 de ontubrJ de 1890; 397, de 20 de junho de 1891; 968, de 1 de 
agosto de 13q2; 1.088, de 20 de ontnbro de 1892; 1.963, de 13 de fevereiro _de 
1895; 1.984, de 9 de mano de 1895; aviso u. 64, de I! de setembro deJ896; 
decretos 11s. 3.691, de 25 de jlllllto de 1900; 3.775, de 24 de setembro de 
1900; 3.792, de 8 de outubro rle 1900; 3.808, de 15 de outubro de 1900, das 
cOJJGessões da comoanhia Estrada de Ferro s. Paulo-Rio Grande, com as 
alterações constantes da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, art. 22, VII, 
a une se refere o decreto n. 3.947, desta rlata. 

I 

A Comprmlüa Estraüa de Fmro S. Paulo-Rio Grande gosa 
de privilegio pc:n' 90 annos c ga.t\wMa do juros ele 6 % (sei~ 
por cento) em om'o, <tO anuo, durante :iO ao nos, para a con
strucçiío, uso e goso do uma rôdo de viação í~Prea, ligando 
entro 1ü os Estaclos do Paranét, Sant::t CatlmrinCL, Rio G1'ande 
do Sul, :Mtttto Grosso e as linlla.s de fronteira das Rcpublicas 
Argcntüm e do PctraguD,y aos Est<J.dos de S. Paulo, Minas 
Gerao:~, Rio do Jancim e Capltai Federal, dividida em linha 
principal ou tronco c rama.os, observadas, quanto â direcção 
gm·al e condi.çõeg tcchn"tc::ts, M clausula.s seguintes: 

li 

A liuha princip,ü sc;rct dividida, a partir da cidade de Ponta 
GroS:':la, em linha norte em direcçãü ao Estado do S. Paulo, 
e em linh<t sul a cntl'oncar-sc nas margens do rio Uruguay 
com a vi<t ferrea. da Compa.r;nie Chmm:ns de Fer Sud-Ouest 
BrCsnicns, conforme os estudos j(t a.pprovn.dos· pelo Govcl'no. 
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Ili 

O ponto de ontl'Oncamento dos gi'andes l'amacs será fixado 
entre as estações « TeixeiraJ Soares» o «Fernandes Pinheiro }.) 
da linha em trafego, ou em qualquer dessas estações, c terei 
uma. parte commum até a villa do P1'udcntopolis. 

IV 

De P1•udontopolis partirão duas linhas subordinadas ao se
guinte traçado, que poderá ser modificado, si as circumstancias 
locaes assim o obrigarem: 

I. o A primeira linha, ao sahir de Prudentopolis, descerá 
pelo valle do rio dos Patos até proximo a sua confluencia no 
lvahy e por este rio a tê a villa de Tlwrezina. Desta villa con~ 
tinuará a acompanhar o mesmo valle <Lté o salto das BanaM 
neiras, do onde começa a navegação do baixo Ivahy. 

Daquelle salto o traçado procurará_ atravess:1r a linha do 
divisão de aguas com o rio Piquiry em direcção ás nascentes 
dó rio Goyô-Erê, por cujo valle-descer'-\ atê ·proximo a con
fiuencia com o Piíjuiry, seguindo este ató transpol-o em dis
tancia conveniente da foz no Paranrt., por cuja margem des
cerá ao longo do salto das Setc-Quellas até n.s minas de Outi
veiros na barra do rio S. Francisco. 

Será este o grande ramal Ivalty - Piquií·y- Pw·anà. 
2. o A segunda linha, partindo de Prúdentopolis, dever<l tttra

vessar o valle do rio Barra Grande, subir por mn.dos affiuentcs 
do rio _dos Patos ató galgar a serra da Esperança, tra.ns
pol-a de modo a alcançar as cabeceiras do rio das Bananas, 
por cujo valle descer1.t, atravess<tndo pequenas aguas, ,j;_i. no 
planalto do Gui1rapnava. Desta cidade seguirà pelo valle do 
rio .Jordão até ·o do Igmtssú, cuja margem direita ttcompanharü 
ató a colonia militar de Santa Maria. 

Será este o grande ramal - Prudentopolis - G1wrapua'!Ja -
]guassú- Pamnd. 

v 
E' facultado (~ Companhia Estrada de Feno S. Paulo-Rio 

Grande escolher para o prolongamento de sua. linha norte, a 
partir da villa de Pirahy, novo traçado que o1Tcreça melhor 
garantia de trafego remunm'ador do quo o jú. approvado pelo 
Governo, podendo ser feita a ligação com a forro-v la Soroca
bana no Salto Grande do Paranapancma ou na estação « Cei'· 
queil'a Cesar », ou mesmo em outro ponto comprohendido entre 
os dous, que apl'esente melhores condições. 

VI 

Pela conces~ão constante da cla,usuli1 precedente não fica 
a referida companhia dispensada da construcção d<t linha que 
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pas~ar pol' Itarat•6, a qual o Governo considera como linha 
PStru,togiC<:t, temlo por ponto terminal S. João Baptista do Rio 
Verde on, prefm·_ivolmcnte, S. Pedro do Itara.ré. 

YII 

O Goyerno fix11r::t provi.õl.montc o ponto terminal do trecho 
de Pimlty a Itarn,ré, onde devo rocüizar-so o entroncamento 
com n, Unha Sm·oc<-Llnma., o devendo ser considerada linh<:t cstt·a~ 
tcgica; o ialclo c conclusão !leste trecho fic<trão dependentes 
do desenvolvimento que a Estrada do Forro Sorocalmna der 
ao ramal de Tatuhy, além de Itapctininga, em demanda do 
ponto fixado para entroncamento das duas linhas fcrreas. Em 
todo caso, porém, não será marcado para, o inicio de constPu~ 
cçfio prttzo inforlor a sois mczcs, contados da data daquclla 
fix<tção, por approvação ou revisão dos estudos definitivos. 

VIII 

Si por qu<tlqncr circumstanclí1 a EstrJ.da do Feno S. Paulo
Rio Ge11ndo nã.o constrnir ou nil.') concltrir a construcção do 
roforido teccho do Pirahy a Rlo Verde, ou It<traré, nos prazos 
c condições cstabclocidos pelo Governo c pelas clausulas da 
conce8são, ineorreeü. em ca<luci(bdo a garantia tle juros pí1PR. 
igual extensão no l'rtmo da linltcL norte quo v;í. do Pirahy ;_i, 
Uga,ção no v<tllc do P<tranaprmoma, att'á.s rcforirla. 

Além do privilegio, a companhia gosa de : 

I o, cw:;sito gmtulta de tm·r.;nos devolutas o JKI.Ciona,cs u bom 
s;;aim dos cornprchendidos n11s sesmarias o p:Jsses, excepto a.s 
in1lomnizaç.õos que forem do direito, em uma mna maxim11 de 
quinze 1<-ilomctros para eacla lado d;ts linh11s do quo so 
trata, eomtanto que a úroa tot11l não exceda <:t que col'rc
spJrHlm' <:t nlétlia, de nove kilometeos para,_ cada l11clo d<t 
cxt.onsão bt11l das referidas linhas. 

A estrada de ferro dovm·;t ntiliz<tr ossos terrenos dentro d.o 
praz<J do cinJoBJ1tJ. :1nnos, a contae d<L data da concessiio, 
so1J pena de perdar o dircHo <tos quo não tiverem sido utili
zados. ao find<tr aqucllo prazo ; 

2°, dü•2ito -do dcs11proprlar, na fôrma. do decreto n. 816, de 
lO do julho do 1855, os terrenos de dominio pí1rticuhtr, predios 
o bomfcitorias quo forem prec'isos para o leito da estrada., 
ost:1çõcs, arm11zons e outras dcpondcncin.s espec.ificad11s nos 
csl;udos definitivos ; 

:io, proferencia, em igu11ldade do circumst11ncias, para l11vra 
do minas na zona privilegiada, sendo expresso em contracto 
especial o numero de da.ta.s que o Governo julgar conveniente 
conceder, bem como <tS com! içõcs a quo deva tic11r :sn,jcita a. 
em preza. 
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X 

O capita.l garantiria, na fôrma da concessão feita pJlo deci'oto 
n. 10.432, de g de novcrnlJro do 1880, scr[t o que fOr neccs
sario para o cstalJolocimcnto, quer da linha. principal, quer 
dos ramacs indicados nas clausuli1s precedentes, ató o ma
ximo, que em caso algum poderá ser cxcr,dido, correspon
dento a 30:00:l$ (ouro) por kilomotm de extensão tota.l da 
mmlma estrada. 

XI 

Tem icrualmonte a Companlüa, Estr<1da de Fe1'ro S. Paulo
Rio Grande privilegio c mais favores de que gosa para todas 
as suas linhas, excepto garantia do juros, para o ramal quo 
construir de um pontó ele snEt linha, sul, fixado pm' estudos, 
entre a estação Teixeira Soares c a villa União da Víotorla, 
em dirccÇão ao littoral c <:t cichtdo de S. FI'<~ncisco, no I;;sta.do 
do Sn..nta Catharina, ou â ·vmn. do Gna.r.:~tulm, no PaNLn<~. 

XII 

A compa.nhi<t, orkmlisach do u.ccordo com ::ts leis o reguln,~ 
mantos om vigor, tcmt 1\:prosonta,nto ou domicilio legal lli1 
Ropublic<t dos Estados Unidos do Bt•azil. 

XI!! 

Os tmbalhos de con:1trncção nfl,o porlorão SOl' encot<tdos som 
pr·évia <1ntoriz~ção do Governo; pm'<t isso os projedos de todos 
esses tr.:tbalhos serão otganisados em duplicn,ta o submetticl.os 
ú appravação do mesmo Governo. 

Um dos exemplares será flovolvirlo, depois de rnhrlcado pelo 
d_irector goral do Obrtts e Vhtç?Lo, do :\IinisCcl'io fl<t Inrlustria., 
Viaç:ão e Obras Puhlicas, o o outt·o llcat'<i, archivarlo no mesmo 
Min'istorlo. 

XIV 

Os PI'ojoctos Cl. quo S3 rofet'G a clausnht precorlontc e (JlhJ 
constituü·iio os estudos definitivos, dovm·J:o SOl' aprosentctdos 
ao Governo em trechos ou secções nunca monoro.s do 100 kito· 
meti'Os, est.endondo·SB de um ponto obrigado a outro, ·ou de 
estação a e.stctç;ão projecti1da, s::tlvo si este ultimo for o ponto 
terminal de uma d<"S linhas da presente concossio. 

Par:t a canstrncção, porr!m, c eil"cito do dcpo:úto das quanti:ts 
de quo trata a clausula XLIH, o Govorn:J poderá reJuúe essa 
extensão até 50 kilomotros. 

Constarão t:te.;,; estudos dos s0.g1lintos documentos: 
1°, planta gertl.l drt linll:t c nm p·Grfll longiturlin:J.l com it1di· 

caç"ito dos popto~ olll'ig:tdos de passctgcm. 
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O tt':10ado será indicado por uma linha vm•melha e continua 
sobre a planta gm•al na escaht de 1 por 4.000, com indicação 
dos raios_ do curvatura e a configuração do terreno, ropresen~ 
tada por meio de curvas de nível eqnidistantes de- tres metros; 
e bem assim em um~t zona de 80 metros, pelo menos, para 
cada lado, os c<:tmpos, mattas, terronos pedregosos, e, sempre 
que for possível, as divisas das propriedades particulares, as 
tel'l'as dovoluta.s e <1S minas. 

Nessas pl<:tntas sm'ão indicalli'LS as distancias kilometricas 
contadas do ponto de .partida da estrada de ferro, a extensão 
dos alinhamentos rcctos e, bom assim, a origem, a ext1'emidado, 
o desenvolvimento, o r<1io, o angulo central ·e o sentido das 
curvas. 

O perm longitudinal será feito na escala. de l _por 400 pat'a 
ns alturas, e 1 por 4.000 para as distancias horisontaes, mos
trando respectivamente, por linhas pretas e vermelhas, o ter ... 
l'eno natural e as plat;:d'orm[l,S dos córtes e atorl:'OS. Indicará 
por meio de tl'OS linhas horisontaos traçadas abaixo do phtno 
de comparação: 

I, as distttncias kilometl'icas con·tachs a p<1rtir da, orfgem 
da estrada de ferro ; 

n, a extensão e indicaçfio (bs rampa.s e contra.-r0,mpas e a 
oxtensão dos patamí1rCs·; 

III, a extensão dos alinlHtmentos rectos o o desenvolvimento 
e raio dí1s curvas. 

No perfil longitudinal e n11s plantas scr{L indic<1da a posição 
das estações, parall.cts, obras de arte c vií1s de communicação 
transvcmaes ; 

2°, pm•fis transversaes na cscí1la do l por 200, m)l numero 
sufficiente para, o calculo de movimento de torr<1s; 

3°, pl'Ojecto de todas as obras do arte nece.ssctrias pa1'a o 
eSt<1bclecimento ela. est1'ada, suas estD.çõe.s e dcpendencias, e 
ab<1stecimento de agua ás locomotiv<1s, incluindo os typos geraes 
que forem adaptados. 

Estes projcctos compol'-sc-hão de projecções horisontaes e 
vertic"'cs e de secções transversa.es e longilimlinaes na esca.la 
do I por 200; 
. 4°, plantas do toclas as propriedades que for necessa.rio adqui

rir por meio de desn.propl'Ütções ; 
5°, relação elas pontes, Yií1dnctos, pontilhões c boeiros, com 

as principaes dimensões, posição na linha, syBtoma de con* 
strucç::ão e quantidade de obra; 

6°, tabella da qu<1ntidade dCt,S escavações necess~wias pa1'a 
·executar-se o projecto, com indicação !la clas~ificação provavel 
c bem assim a das distancias médias de transporte; 

7°, tabellil dos alinhamentos e dos seus desenvolvimentos, raio 
das curvas, inclinação e extensão das declivldados; 

8°, cadernetas a.uthenticadas das notas das opera,çõcs topogra,
phic<1s, geodesicas e "'stronomicas feitas no terreno ; 

9(}, trtbella dos pl'Cços compostos o elementares em que ba.
sear-se o orçamento ; 
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10°, Ol'Ç::tmento da despcza total do estabelocimentq da estradQ, 
dividido nas seguintes chtsses : 

I. estudos definitivos e locação da linha ; 
H, movimento de terras ; 
IH, obra,s de U:rto corre.ntes ; 
IV, obras de arte espociaes ; 
V, supersl;rnctura das pontes ; 
VI, via pornmncntc ; 
VII, estações e edificios, orçado cada, l;ypo separadamente 

com os accessorios nccessarios, otncinas, abrigos de machinas e 
de carros ; 

VIII, material rochtnte, · mencion<tndo-se e3pccificadamentc o 
numero de locomotivas c de vehiculos de todas as classes; 

IX, telegrapho electrico ; 
X, admlnistração, direcção o conducção dos Ü'abalhos de 

construcção ; 
XI, relataria geral e memol'ia descriptiva, não sômente pelos 

terrenos atravessados pelo traçado da, estrada, mas tambem 
da zona mais diroctamentc interessada. 
~ Neste relataria c mcmorlaidesCriptiva serão expostos com a 
possivol exactidão a este1tistica, da populaç-ão-e da protlucção, o 
trafego prova .. vel da estrada, o cs'tttdo e a fertilidade dos tCI1 ~ 
rcnos, sua aptidão para. as diversCLs culturas, as riquezas mine
racs c florestacs, os tenenos dovolntos, a possibilidade e conve~ 
niencia do est:tbelecimento de nucloos colonüws, os caminhos 
convergentes ;t esteada de ferro, ou os quo convier construir e 
os ponto:-: mais conynni.nni;e;~ para n.'Ji;<tçUcs. 

XV 

Procurar-so-ha, cim' <ts cnrvas o nulrim' raio possivel, sondo o 
raio minimo do 100 metros. 

As curvas dirigidas em sentido contrario deverão ser sepa~ 
radas por uma tangente ele 10 metros pelo menos. 

A declividade ma,ximn. scmt de 8 '% ( tres por conto). 
A estrada será dividida em secções de serviço de locomo

tivas procurando-se, em cada uma dellas uniformizar as condi· 
ções technicas, de modo a eiTeC"tuar-so o melhor aproveitamento 
da fm•ça dos motores. 

As rampas, con·~ra-rampas o patamares serã.o ligados por 
cnevas vecticacs de raios e do.sen volvimcnto convenientes. 

Torla a rampa seguida de uma contra-ramp<~. será soparad<~ 
desta por um patarüar ele 30 metros pelo monos ; nos tunneis 
e nas curvas do pequenos raios se ovitarct o mais possivel o 
emprego do fortes declives. 

Sobro as grandes pontes o vLtductos mctallicos, bom como â 
entr.:tda, dessas obras, se procuear:~ não empregar curvas do 
pequenos ra-t.os ou fortes declivüla,Ues, 

As paradas o estações serão sitt1adas sobrB porção da Iinlm 
em recta e de nivol. 
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XVI 

A estrada será de via singela, mas tora os desvios nocessarios 
e linhas auxilia.res prceisos para o desonvolvl!uento dos trens. 

A dist:tncia entre as útces internas dos trilhos será de nm 
motPo, a..ugmentacla dn. solJrcbrgura, nas curvas o da, folga 
nocess::tria pn,rn, o perfeito rolmncnto dos vchiculos. 

As dimensões do perfiL tra.nsvorsal sJri'io sujeitas á n,ppro
v~tçã-o do Governo. 

As vaJletas lon~üudina.es ·terão as dimensões c decli vos nc
ccssarios pcn'a, dm· promlll;o escoa.mento {~s aguas. 

A inclinação dos tJ.ludcs, dos cól'tes c aterTo.':\ scr<t fix:.-v1a em 
vista da altnr~L des~es e cLt n;.t"Gm'cza do torrcno. 

XVII 

A companhia exccutar{L todas as olJras de a.rto c · far<t todos 
os trabalhos nocessarios para que a estrarl<L n;'Lo cróc obstaculo 
algum ao escoame-nto das aguas o par<~ que a Uirocção das 
outras vias de communicaç:ão existentes não receba sinão modi
ficações indispensaveis c prececlidas dct n,pprov<tção do Governo. 

Os cruzameil~os com as ruas ou mtminlws publicas poderão 
ser supm·ioros, infceí.ores, on. qn.1.nrlo absolutamente n'ãn se possa 
fazer por olrtro modo, de uive!, construindo, püi'êm, a osl.iradct, 
a expensas suas, as obms quo os mos mos cruzamentos tormtrem 
necessarias, ficando tam bem a sen ca.rgo a.s rlospezas com os 
signacs e gnardcts qno forem procis,Js pam as c<tnccllas, durante 
o dia e a noitr" Terá no.'}SC caso a estrada o direito do alterar 
a direcção d<ts rnacl ou caminhos 1nhliéOs com o fim de me
lhoi·ar os cruzame:ttos ou diminuir o sou numero, prec0tlen(Io 
conhecimento do Governo, ·e, qucwdo for de direito, da Cama.ra 
Municipal, c sem que possa percobe1· quaJquer tax<t paL~t .pa~
s,tgcm nos pontos de intersecção. 

Executará. as ob1·as neccssarias a passagem das aguas uti
lizadas para almstecimcnto ou para os fins industriacs Ou agri
colas o pormittü·éL quo, com ldcnticos flns, taes obras se clfe~ 
ctuommu qualquer ternpo 7 desde que dollas não rcsuUe danl!lO· 
;;i, proprüt cs~rada. 

A ostrcula não podnr(~ impsdir a navegação dos rios ou canaes, 
c, nesse intuito, as pontes ou vlaductos terão a capacidade 
necessaria para que a navegação não seja embaraçada. 

Em todos os ct·uzamentos superiores ou inferiores com as 
vias de communicaçã.o ordinarias, o Govol'J1o iiOl'it o direito de 
marcar a alttu·a dos vãos dos vütductos 7 a lat•gura destes e a quo 
deverá haver onteo os pttl'êtpoitos em relação ás necessidades 
da, circuhw~~o da, vi<1 publicn, que fic;_u· in1Crior. 

Nos cruzamen~os de nive(, os trilhos SC\r-ão e-ollocctdo.s sem 
S<tlioncia nem depl'ess<io sobl'G o ni vel rl<.-t. VÜt do communic;_tç<io 
que oort<tl' <t estrada de l'm't'o 7 üe modo ct não embam\,'<tl' a 
circulação do ctt,l'l'OS e Ct-trt'O(;'<t,s, 
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O eixo da estrada do ferro não doYm';_t i'a.zor com o d<t via 
de communic,tçKo orclinarict um angulo menor de 45°. 

Os cruzamentos de niYcl terão cancellas ou barreiras para 
vedarem, dur<tnte a passagem rlo:~ Lrons, a, circulação da via 
ordinaria,, si ost<t for nas proximidades cbs povoações, ou tão 
fl•equentada que se ·Gorne uocessal'ia ostn precaução, a juizo do 
Governo, podendo este cxigü·, além disto, uma, casa. de guarda, 
sempre que reconhecer essa necossldaclc. 

XV!Il 

Nos ·tnnncis, como nos viaductos infel'loros, devcwci Jm.VCl' 
um lntervallo livre nunca, menor de 1m,50 de cada lado dos 
trilhos. 

Alêm dis8o, havcrct, de distancia em distancia, no interior 
elos tunneis, nichos do abl'igo. 

As aberturas dos lJOÇos de constrncção e ventilação dos 
tuuneis serão guarnecidas do um parapeito ele al-·;;:onaria ele 
dons metros de altura, e não poderão ser feitas nas vh'Ls de 
conuuunicação existentes. 

XIX 

A estrada de ferro empregará matol'iaos de boa qwdicltvte 
na execução do todas as obras; seguirá sempre as proscripçõos 
da. adc, de moela quo obtenha construcções porfo'itamo.ntc 
solidas. 

O systema c dimensões dn . .s íhndações elas obras do arte serüo 
·fixados por occasião ela execução, tendo óm attcnção a natureza 
do terreno o as pressões support1Hlas, do accordo on~re a com
panh-Ia e o Governo. 

A estrada será obrigada a. ministrar os apparelhos c pessoal 
nocessarios âs sonchtgens o fi.ncv,mcntos de cstacctS de en
saio, etc. 

Na supcrstrnctura das pontos, as viga.s de madcüa só po~ 
dcrão ser empregadas provi~oriamcntc, devendo ser substi~ 
tuid<LS por vig.:ts mctallicas, logo quo o Governo o exija. 

O emprego ele forro fundido em longcrõcs não sor<í tolerado. 
Antes de ent1·egues á circulação, todas a.s obras de arte sm·D:o 

experimentadas, f~tzcndo-se passai' c repassar solJre ellas com 
diversa. velocidade o depois estacionar alguma:-:; horas, um 
trem composto de locomotivas, ou, em falta destas, de carros 
de mercadorias, quanbo posslvcl ca..rregados. 1\.s dcspozas destas 
expcriencias.corrcr5:o por conta da c"strada. 

XX 

A estrada. de ferro con.':ltruir'á todo.;; os mlillclos o Llopcndencias 
necesBarlos pvxa que o t:ectfego se efl'octu0 regulu,J.'JIJ.entc 0 
sem. perigo P<U0 ;;~ ;)cgur~uw·.J, pnhüe[~, 
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As o3bçÕG:j conterã0 sala,s de espera., lJillwtcl'ia, accommo
dações pctra o agente, , aemázcns pa,ra mercadorias, caixas de 
agua, latl'iaas, midorios, rampas de ca.rregctmcnto c emlmrque 
de ctnimaes, balanç<.l/:1, rologlos, lampcõos, desvios, cruzamentos, 
chaves, signctes e cercas. 

As estctçõos o para.das terão mobilias apropriachts. 
Os ed.Uicios das cst<tções c IKtradas terão do lado dct linha 

uma p!a.t~tforma, colJcrtt:t, }Xtra embarque c dosomlmrquo de 
p<1ssageiros. 

As estaçõos c paradn,s terão dimensões, de <1ceordo com a smt 
importancia. O Governo pollel'á exigir que a estrada faça nas 
est<:tções o p<1rada.s o.~ augmentos rccimmtdos pelas necossichtdcs 
da. lavour<t, commcrcio c industri<L 

XXI 

O Governo reserva-se o direito do ützcr executai' pela. com~ 
panlli<t ou por cont<.t dclla, dm•a.n·Gc o pra.zo da conces~J";;t.o, 
~tl'tel'étçõcs, obms novas, cnj<1 nocessid<1de <1 cxporicncia hajct 
indic<tdo em relação <;i, sogur~tnç<.t publicct, policüt d<t cstrad<.t de 
ferro ou do tr<'tfogo. 

XXII 

O"kcm l10dctntc compor-so-h<l. ele locomotivas, alüncJrtctdorcs 
(tcnclers), carros do Ja o .~P· elasscs pat'ét passageiros, can·os 
Ci:lpcclctes parn. o serviço do correio, va.g·i'ícs de mercadorias, 
inelnsivc os de gado, l<1stro, fl'oio e, _tin<1lmonte. de ca.rros 
J:mra i;L conducção do ferro, madeira, etc., indicrvlos no orça• 
mento definhivo. 

Todo o mc'tterial será construillo com os melhoramentos c 
commo(lidados que o peogresso houver introduzido no seeviço de 
transporte 110r estradct de ferro e segundo o typo quo for 
adoptctdo de a.ccordo cnn o Gover·no, de morlo a poder circular 
indistinct·,uncnto em todas as linhas da comp~tnlün. c nctquellas_ 
com as quaos for cs~i1helccido o trafego mntuo de velliculos. 

A companltii1 dcvcr<í fornecer o tmm rodante proporcional
mente lL extensão do c<.vht Uill<t das secções em que se dividir 
a estrada o que, a juizo do Govemo, deva SOl' aborta. ao transito 
pulJlico; c si nest:1. secção o tec1.fego exigir maior numet·o de 
locomo-~ivc'ts, Ct'tl'l'OS do 11-1S3agoieos e V<tgões que }H'oporcio
n:.tlmcntc a ellas ccübam, a comv~nhict sm·<i obl'igacla, dentro 
de seis mezcs, depois ele reconheCida aquclla ncccssid<Hle por 
parte do Governo c della scientc, a augmentar o numero de 
locomotivas,· carros de pass;:1 gairos, vagões e mais material 
necessm·io, com tanto que tal augmento fique dentro dos limites 
estabelecidos 110 pl'imeim periodo desta clausula. 

A companhia il1corrm·à n<t muHtt do .?- a 5:000$ por me;.: de 
dcmot·<~, al(~])] de sei.s mozo.-1 rpw scl.o coHced.idos para. o angmento 
do trem l'Otl~,nto <J/'.[111<:~ refe1·i1lL1, 
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E si, passados sei:-:; mezes mais, alôa1 do flxtdo pctra o 
augmento, este não tiver sido feito, o GovBl'no fornccor<L o 
dito augmento de matcrbl por contct {Üt compctnhh. 

XX[][ 

'l'ochts n.s inliemnizctçÕc3 c dospc~zas ml~ivadct':l pela can .. 
strucção, conservação, tt•<tfcgo e ropa.ra(~lo dct c.3tt·ctda do fm'roJ 
correrão cxclusivmn::mi;c, e som cxcepção, po1' sn;_t cont;_t, 

XXIV 

A companlüCL S(;l'Ú ohriga~l<l a ctlll11H'ir <t3 duposlçõcs, <lo 
regulamen-to de 26 de <tbril do 1SS7 c, bom as3im,- quaeSC!llOl' 
outras da mesma natu1'eza quo fot·om decretadas p:1ra segu .. 
rança e policia d!is estradns de ferro, Ul11ét vez qne cts novas 
disposiçõo.:; não cont1·aricm as lH'cscn-tos clausulas. 

XXV 

A companhia será obdgad;_t a collsCI'Y:.u', com cuüladoj 
durante tocto o tempo d<t conce::;.:;ão, c a. m<.tn~cr om estado 
quo possam porfeiti1lllenb precnclwr o sou destino, tanto a 
cskadct de feno e sua.s dep::;wlencias, cu mo o Jllé~tcl'Üll rodanta, 
sob pena de multrt, suspensão de conco.:;sào, ou de ser a conser
vação feitct pelo Govm·no á custa da e:>Lracl<t. 

No ca,so de intcrrupyi\o do tea.l'l'.g,), r,x_cotlen'Gc de. tl'in:~a. dias 
con:;:ecul;ivos, por motivo não ,ju::;tíflcMlo, o Govcrn:J ter<i o 
diroito d3 impoe uma. mutt;t por dla do lnten·upção, ign<1l ü 
renda liquid<\ do dia antoe:ol' a olh~, e rcs~ctbelcccní o trafego, 
corremlo as despezas por conh da. comp:tnhüt. 

XXVI 

O Governo poclorá I'cctlir,al' em toda a ext msão (la cs!;r<.vla 
as construc'}·ücs nocessa.I'ias ao estabelecimento de uma linha. 
telegraphlca de sua propl'iedalle, us~~ndo ou não, como melhor 
lho p<trecor, dos me3mos postes das linhas tclcgr:_tpllicas quo <t 
companhiCL é obrigada. a con::>tnüe em torb a ox·Gonsão rla link~, 
rcspons:tbiUsD.ndo-se a mc.'-lma compttnl~i<t pela gn<1rda. <los fbs, 
postes e apparclhos electricos que pedcnccrcm tt.o Governo. 

Emquam·;o isto não se rcn.lizar, a cst"a.da 6 obrigaclct a oxpcdte 
tnlogl'amma.s do Uovceno, com 50 °/u (}c abatimento dct tari.f'a 
estabelecida p<u:a ,os tclegl'ammas p<:H'tieul:.trc:-:;. 

XXYII 

Dentro do p1'azo de cinco annou, a cont.ar da da';a do pre&cnto 
decreto, de consolid;:~çã.o da:·:: clausuli.ts cb conces:::ao, ó ::t com
pttnhia olJI•ig:.1.tla a tqWoscnta~· <L n}?Pl'OI'açãu do novorno os 
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ost_ndos definitivos do todas as linhag de sua concessão, podendo 
fazel~o por trechos ou SBcç:õcs, na, fórnm prescripta no p.:r;'imeiro 
periodo da cL:tus~lla XIV. O prazo acima ,moncionadq podor[t 
ser prorogado, a juizo do Governo, nm<t ·voz demonstrado pela 
companhia, o andruncnto regular dos trabalhos a quo se obriga, 
para os quacs o Governo concordo em dtLr prcferencia a.os de 
constrncção das linhas jü. estudadas. 

XXVIII 

Uma vez apresentados os estudos definitivos de um trechO 
ou sncção qu<1lquer da estrada, om confol'midado com os pro ... 
coitos ost.abolecidos em clausulas do presente decreto, o Go~ 
verno se pronunciará n, respeito, fixando, ti vista de taes cstudos9 
o dontPo do limite de 30:000$ (onm), por kilometro, o capital 
garantido correspondonte a essa secção ou trecho, afim de 
serem as obras com<':lçadas e concluidas nos prazos marcados, 

XXIX 

Durante o tempo d~ concos.;;ã.e>, o Goveeno não concoclorá 
outras estradas de forro dentro do nnu zonct de vinte kilo
meteos para cacb lado do eixo da ostr<:tda. 

O Governo I'os;;rvn.-se o dieoito do conceder outra.s cstmdas 
que, tendo o mesmo ponto do partida o dlrecçõos divcÍ'sas, 
pos3tt1l1 approximar:-S3 e até cruzar a linha·concedida, comtanto 
que, dcnteo dn. referida z0mt, não l'<~cobam generos ou passa· 
gCiPOS, 

XXX 

A fiscalização da cstra.dtt o do serviço será incllmbida a 
um engenheiro fisci1l e seus ajncli.tntcs, nomoaclos pelo GovernO 
e por olle pagos, a.os quacs compete velar pelo fieL cumpri
mento elas presentes condições. 

Para essa fiscalização a c~:r~rada do ferro c'Jncor'I'or<t annual
mente com a quantia de qua,torzc contos de l'éis (14:000$000), 
paga por semestre a vencer. 

O exame, hem como o n.ju.::to ele contas de I'occltéL o dospeza 
da estrada para o pagamento dos juros garantidos, serão feitos 
semestr<:tlmcntc, e segundo as instrucções cxpeLlidas pelo Go
verno. 

A liquidação, porém, dessas conta.s sm'ú. annuaL. 
E' livre ao Governo em todo tempo manda,r engenheiro de 

sna confiança acompanhar os estudos o os tra.balhos da con
strncção, afim de examin<tr si sõ.o executados com pro.flciencia 
methodo o precisa actividade. · · ' 

XXXI 

Si, dm'aP..te a execução ou aind<t. depois da terminação dos 
trabalhos, se veritica.r que qualquer o1Jrct não foi cxocutad~ 

Po(let' Executivo 11101 21 
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conforme as regraS da ;ute, o Governo poderá exigir Ua est1•ada 
a sua demolição ou reconstrucção total ou pa-rcial, ou faZel·a 
por administração, ;:t custa da mesma estrada,, 

XXXII 

Um anuo depois da terminação dos trabalhos, a companhht 
entregarâ ao Govm•no uma planta cadastml de toda a estrarla,, 
bem como uma relação das estações e obras de arte e um 
quadro demonstrativo do custo dct mesma estrada. 

De toda e qualquer 11lteração on acquisição anterior será 
taml:lem onviada, planta ao Govorno. 

XXXIII 

Os preços de transporte serão fixados em t<~.rifa.g approvada.s 
pelo Governo, não }Jodendo exccdee os dos meios ordinarioíl de 
conducção no tempo da organisação das mesmas tarifas. 

As ta,rifa,s serão revistn,s, pelo menos, todo.;; os tres ttnnos. 

XXXIV 

Pelos preços fixados nessas ta.rifots, a. estrada. serã. obriga(la. 
a transportar constantemente, com cuidado, exactidão e pres
teza, as mercitdorias de qun.hllter natNrcza, o.3 passageiros e 
suas bagagens, os animaes domestico;,: e outros, e os valores 
que lhe fol'em confi<tdos. 

XXXV 

A esti'ada poderá. fazer todos os tra.nsportos por preços 
inferiores aos das tarifa.s approvad<ts pelo Governo, mas do 
modo geral o som .excepção, quer em projtlizo, quer em favor 
de quem qum• que seja. Est<1 lmixa do pl·eço se faeú eifectiYa 
com consentimento elo Governo, sendo o publico avisado por 
meio de annuncios atnxados n<l.s est<tçõos o insertos nos jornaos. 
·si a estrada fizer tmnsportos por preços inferiores <1os das 
tarifas, sem aquello prévio consentimento, o Governo podm·t~ 
applica1• a mesma rerlucção a todos os transportes de igmtl 
categoria, isto é, pertencentes ú mesma cl<tsse de tarif<1S, e os 
preços, assim reduzidos, não torn<1riio a ser elevados, como no 
caso de prévio consentimento do Governo, sem <1Utorização ex
pressa deste, avisando-se o publico com um mez, pelo menos, 
de antecedencia. 

As reducções concedidas a indigentes nã.o poderão dar -logar 
á applicação deste artigo. 

XXXVI 

A estrada obriga-se a tr<tnsportar gratuitamente: 
1°, os colonos e immigrante.~, suas bagagens, fot'ramentas, 

utensilios o instrumentos aratorlos ; 
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2o, as sementes e us pla.nta.s envia.Uas pelo Governo ou pelos 
presidentes dos- Estados para serem grc:ttuitamente distribuidtts 
pelos la. vraUores ; 

3°, as ma.las do Correto e seus condnctores, o _pessoal encarw 
rcuado por parto do Governo do s3rviço da linha ~clegraphic::t 
e ~ respectivo matOl'ial, bom como quacsquer sommu.s de di~ 
nlwiro pertoncentos ao The::;ouro Federal ou estadual, sendo 
os transpoetcs effectuados em ccu·ro especialmente adaptado 
para esse fim. 

Serão transportados com o abatimento do 50 °/o (cincoonta 
por cento) sobre os preços das tarifas: 

I. As autorid<.tdes e escoltas policiaes o respectiva bagJ.gem, 
quando forem em dUigcncia ; 

II. 1viunição do guerra e qu<;~,lquer numero de soldados do 
Exercito e da Guarda Nacional ou d<t Policia, com seus officiaes 
o respectivas bagagens, (1llando manda.dos a serviço do Governo, 
a qmtlquer parto da. linha, dada ordem pm·a tal fim pelo mesmo 
Governo Federal ou estadni1l, ou outra~ autorida,des que para 
isso forem <tutorizad<ts ; 

IIf. Todos os ge:leros de qualquer natureza. que sejam pelo 
Governo Fodera.l ou esbdua.l onvhllos para attender aos soe
corroa publicas exigi1los nor secca, inundaçi'Lo, peste, guerra ou 
outra calamidade public<t. 

Todos os pa,ssageiro:J e c.:trgas do Governo Feder•a.l ou estadual, 
não cspccificctdos acima, sorã.o -l;ra.nsportados com abatimento 
do 15 °/o (quinze por conto). 

Terão tamOom abatimento de 13 °/o (quinze por conto)· os 
tr•ansportes de mrtteriaes crno so destinarem (L constrncção e 
custeio- dos rama.es c lH'Olongamentos da propria estrada, e os 
destinados a olwas dos municipios sorvidos pcl<t estrafla.. 

Sempre quo o Governo o exigir, em circnmstctnci<ts extJ'<t· 
ord.in~trias, a companhin, por;t (os suas OJ'rlcns todos o:; meios dn 
transporte do que dispnzer. 

Neste c<1so, o Govorno, si o pt•olerii·, _pagar:t, :_i, compo1nhia o 
que fot' convencionado p~:;lu 11so ch ostr:tda. o todo sou material, 
nito excedendo o vn.lol' d<t rondn. m(~düt de pot:~odo ülentico nos 
ultimo-: ·trc,o; n.nno~. 

XXXVII 

Logo que os dividendos oxccclerom a 12 °/n (dozo por conto), o 
Governo 'to~·ct o direito elo exigir a rcducç-'ão clag taril'<"ts do 
tP[Ll1Sportc. Estéts rcducçõos se c1fuctnarão principalmente em 
tarifas diffcrtmciacs p~tra os g·r::tndes pm·cm·sos c na.s ta.rifas 
dos- goneros clestinttdos á hwoura e <i exportação. 

xxxvm 

O Governo poder:.t ra.zJr, depois de onvidtt a companhia, con
cessão de I'amaos parn u;-:o particular, partindo da.s estações ou 
do qualquer :ponto da liulln. concodi.cl:.t, sem quo a. comprtnhüL 
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tenha direito a qualquer inclcmnizr1çã.o, salvo si houver au
gmento eventual ele despeza de conservação. 

Todas as obras definitivas ou Pl'D'í-'isol;hts, ne~essa.r.ias para 
obter nesse c.a.so a sogm'JJ1Çtt do ~raJ'Bgo, scrã.o feita.s sem on.ns 
para a cornpan Ida. 

XXXIX 

Na êpoca fixada para a terminação dçt concessão, a estrada 
de ferro e suas de})enclencias deverão acl1ar-se em bom estado 
do conservação. Si no ult:imo quinquonnio d<L concessão a con
sm~vaç·ã.o da. estrada for doscue<1da, o Governo ter(t o direito 
de confiscD,r a receita c empregaJ~a ní1qucJlo servi.ço. 

XL 

O Governo tcl'<t o dil'oito dl1 resgatar a estrada, a que se 
refere a peesento concessão, depois (ie docol'l'idos 30- annos .da, 
data do decreto n. 10.'138, do 9 U.e novembro do 1889. 

O preço do rosga.to será rogula.do, em ra.lta. do accordo, pelo 
termo mêillo do rendimento Uquid'J do nltinu quinquennio 
o tendo-se em consideNtção a. importctncia da.s olJl'.lS, material 
o dcponclencla.s~ no ~stado em quo estiverem antão, não sondo 
esse preço inferior ao capital garétntido, si o l'osga.to so 
cll8ctnar antes de expirar o pf'ivlloglo. 

Si o rcsga.to s~1 effoctuar depois de oxpü'itdo o pt·azo do pri· 
v:Uegio, o Governo só pag<tl'tl, ;1 estrada. o valor rlns obras o 
material, no estado Olll (lllG so <wha.t·em, comtcmto quo a 
somma quo tiver elo clcspond.or não exceda <10 quo se tiver 
effectivamonto empregado na. constrncção da. mesma estrada. 

A impOl't<wcia do rosga.to p:Jrlorri ser pa.ga. om tHulos da 
divida publica intol'Ua rle 6 °/o (cinco por cento), de juro 
annual. 

Fica entendido qne a presont:J clcmsnht só ê a.pphcavel aos 
casos ordinat'los e que não se alJroga o direito de dos<Lpro
priaçio por ntilichdo public~L qne tem o EstCLdo. 

XLI 

A comp;tnhht não porlor;t rtlion<tr a o.str<tcht ou parto desta, 
sem ln'úvi<t autorizaçã.o do Governo. 

XLII 

E' concedida â - Comprtnhia E:~trttd<t de Forro S. Paulo-Rio 
Grande, a ga.rttntia de 0 °/o (seis por conto) ao anno (ouro), 
sobre o crtpital que for :fixado o reconhecido pelo Governo como 
nccossario o sufficiente á construcção do tronco c ranmos de 
sua concessão, <:Lcqtüsiçã.o do rcspodivo mttteri<tl fixo o rochnto 
o outros, linha telogra.phictt, compea do tonenos, indemni-
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zaç:ão de bcnnfeitorias, quaosquer dcspez1S feitas antes e de
pois de começ~Uos os trabalhos de const.rucçâo Ua mesm<t 
estrada, a tê sua conclus5:o e <:Lecc:itaç;ão defiuitiva, c ser ella 
aberta <10 tra.fego publico, sendo fixarlo dellteo de 30:000$ 
(trinta contos ele róis)- ouro-por kilomotro, o capitctl gar;:m
tido corresp·ondentc ás-secções ou trechos quo forem sendo 
a pprovados. 

1.0 O capital fixo mcncionadt) nesta clausula será dotm'mi
n<tdo {t vislia elo orçrLmcnto funil.ado nos planos c mais desenhos 
de C<-tractJl' geral, documentos e requisitos neccss1.rios <:t 
execução do i;odos os tra.lmlllos, quer tligmn respeito ao leito ela 
estrada, quer ás sua.s obt'i.tS de arl;c o oditicios Uc c1mdquer n~t
turcza, ou se refh'éLlll ao ma.:tm·ial fixo c rodante do;;ta e á smt 
linha tclegrttphica, const01ntc~ dos estudos já approvados. 

Além dosse:-J pbnos e ma,is clm-mnhos de caracter ger~ü exi· 
gidos, <1 comp:1nhin. sujcit.<Lt'{t ;_L appt'DVi.'I.Çào do fi8ca[ pot• p<n·tí~ 
do Go'\'crno os detalll8s neccsscwios ú construcção da.s obras de 
arte, ta.es como pontos, vüvluctos, pontitllõc::s, boeiros, tunnois 
e os de qualq_uor ed'ificio dct. osGntd<1 do forro, um mez antes 
de dat•-se começo <~ obra; c, si, findo esse pr<tzo, a. estrada não 
tiver solução Llo fiscal, quer approvanüo-os, quer exigindo mo
dificilções, serão clles considerados approvadoi:l. 

No caso de serem exigidas mOditicaçõos polo fisca.l do Governo, 
a comp;_whb será oln·igad<.L a f<tzel-as, o si não et,s ilzor será 
dcduzidi1 do cct.pital g<wu .. Iüido <L summa g<tst<.L mt ubrr.L oxocn
tada sem <1 mocli.ficaç:Ko cxigüla. 

2. 0 Si algum;:~ aHera~~ã.o fur foi ta. em um ou met,ior numot'O 
elos ditos planos, desenhos, ducmncntos c Tequi::;itos jú ttppro .... 
vcLdO:') pelo Governo, sem consanUmonto dcs~c, a companhüt 
perderá o direito ú g<:U'<l..ntia_ do:':l juros sobre o capital quo se 
tiver despendido na. obrct exeemada,, segundo os planos, de.so
nhos, documentos o mais requisitos assim altGr;_tdos. 

Si, porém, a alteraçfi:o for feltct com approvctç·ão do Governo, 
já. pela revisã.o dos estudo.'Htpprovados, de onde resulte encul'ta~ 
mantos, já. 11<1 execuçã-o d<ts obras, de onde provenha economüt 
que possa climinU:ir o preço kilornctrlco do capit<tl gn.J'<t.ntido, a 
motacle da economia resultante do o.ncnrtamcnto da cxecuç·ão 
das obras SCl'á deduzida do capUal gM'anticlo. 

O Governo, porém, poclcrá. manter, a titulo provisorlo, a.té o 
<1justo final do contas, o capital jü, fixttdo, á. vlt3Üt dos estudos 
definitivos. 

XLIII 

A garantia de juros fhr-so-lw .. eiTccHva, livre do quacsquer 
impostos, em semestres vencitlo~ nos düts SO de junho o 31 do 
dezembro de cada et,nno, c pagos dentro do tm·coiro mcz, depois 
de findo o semestre, durante 30 annos, obscrvad~ts as seguintes 
prescrlpçõcs : 

la, a comp<mhü~, ante~ do procedm• A eonstl'llcção·- de cad,:t 
trecho de sua. cstr<:tda, 1lcD1 ohrig<l.da ~ dopositr~r o capital nc-
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coSS<Lrio aM o lha.x:imo do trinta contos flo rei:::, em oul'o, por 
kilomctro a constnüt•, com applicação da cl<tusula XXXV do 
decreto n. 10.432, de O do novembro de 1880, pela qual c<:tdu
carão o privilegio, a garantia e mais favores, si a construcção 
for intorrompid[L pm· mais de trcs mezcs, salvo caso de fOrça 
maior, jutgadcL tal sómcnte pelo Governo; 

2a, marcctdo o prazo para a construc(•ão de c<:tclct trecho, .. não 
pocleeá ser excedido sinão a .juizo do Governo, sob pena do 
suspensão de juros sobro as quantias depositadcts ; 

3'", os depositas só poderão sct• feitos mediante pedido dis
tincto, com ju~tificação da. ncccssid:ulo do capita.l que so honvce 
do depositar, c cujas retiradas sú sceão pormittiU<t<; por podidos, 
com antcc.cdencia de 00 dias, depois de. pt·ovada, a boa applica
çfi.o dcts sommas antcriol·mcni;c rctirarla.s. 

XLIV 

RnL1·eguo a cstl''-tda ou parto dcstct ao transito publico, os: 
,iuros relativos ao ruspoetivo capital serão' p<1gos om presença 
dos bahtnços e liquiçlação cb receita o dospoza. do custeio da 
estrada, exhibidos pelct. companhia o dovül;_~monto· examinados 
pelos <tgoni;os do Govorno. 

XLV 

As J.osiJczas só: sm·iio con,<:;itlm·ad<tS P<U'tt os eifeitos destc.~s 
disposições até a.o nmxlmo do C<Lpit<Ll garantido, correspondente 
<t :~0:000$ (tl'inh contos) out·o, 1)01' kilomotro, quo, em caso 
algum scr<:i. excedido ; ost:t ciL'CILrnstanda, porém, nã.o exime a 
eo.mp::mhia Ua obrigaçã-o que assumo do concluir as obrcts c os 
10rnccimonto.s ro!Ceentcs n ctuLL nm:t sccçào da estrctda, indc
pzndcntcmcntc do qualf!uCl' angmcnto de onus pt.Ll'<t o Estado. 

XLV! 

Fica expt'oS.-:I<.Wlon~c cntumlidn (flLO <.t ll3l'Ch de pl'ivllegio, 
g<.LL'<Wth do juros e mais tltYOl'CS do qtw tl'!1ta a presente con
ccssáo, nào serú applica.cht ao tl'echo ou tl'echos de~ estrada que 
se ttclutrcm concluidos no llm do pr;1zo estipulado para conclu
sao rias obras do todr1. a m5tt•cttht. 

Esta ub;ima. disposição s<i nã.o aprovoHctrct, na f0enm dá 
clausula VIII, ao trecho de Pirahy a. Itttrctt•ê, ca.so a comp~~nlüa 
não o constl'mt em todo ou em p<.~r~c. 

XLVJJ 

Si no pl'azo fix;1do não estiverem ooncluidos todos os tea-
b<dllos do·cons·:;rucç-ão dü; estrad<.L c csLa. alJcL·t;t ao trafego 
publico, a companhia lHg<tl'á uuu umlt.i.t de 1 a 2 °/o (um LL dous 
por cento) por moz rlo dcmol'a,, sobl'O a::; qu;_mtias dcspenclidas 
pelo Governo coru <.L g;_u·cmth aL6 e~s~t ll:xttt, 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 375 

E, si lm:.;s;_tdos doze mezcs <-dóm do pr;_tzo fix;_~do acim<~, não 
fic<trem concluidos to1los os tl'a b<tlhos <teima l'cf'ericlo.'l e não 
estiver a, cstrn,Ü<t aheet;t ao trMego publico. fimtrào ti1rnbem 
caducos o prlvllegio, i1 gi1l'l1ntia, e mais ü_wores já mencio
nados, salvo caso de força maior, só pelo Governo como t<:tl 
reconhecido. 

XLVIII 

As de.':lpczas de custeio dct esteacl<1 comprohcndem as que S{) 
fizerem com o trafego de pctss"'gcüos, de mermtdorhts, con1 
reparos c consm•vc_wão do materialrod<tntc, officinas, estações 
e tElllas as dcpendencüts cl<t vüt fenmt, t<:tos corno armazens, 
officimts, depositas de qualquer na.turezi1 do leito da estr<tdw e 
todas <1s olJras de arte a e lia pertencentes. 

XLIX 

A compu.nhü-1. obriga .. ~sc i1indct : 
1. 0 A cxhibir, sempre que lhe fot·em cxigldos, os liv1'os do 

receita e despeza de custeio e sou movimento ; prest<tr todos 
os esclarecimentos e inform<.tções que lhe forem reclamtLclos 
pelo Governo em relaçã.o ao trafego da meBm<t estrada, ou pelo 
Governo estadual, pelos fismtes por parte do mesmo Governo, 
ou por qnaesquer agentes deste, competentemente autorizados, 
e bem as~im a entregar semestralmente aos supradHos fiscaes 
ou ao Governo estadual umrelatorio circumstanciado do estad(} 
dos trabalhos em construcção e da estatistica do trafego, abran
gendo as despezas de custeio, convenientemente especificadas, 
c o peso, volume, natureza e qualidade das mermtdorias que 
transporta .. r com declaração das distancias médias por cllas perM 
corridas ; da receita de cada uma da':l secções e da estatística 
de pas~mgciros, scnllo estes clevidctmentc classificados, podendo o 
Governo, qu<1nclo entender conveniente, indicar modelos para as 
informações que a companhia tom de prestar· lhe regul<trmentc. 

2. 0 AcJcital' como definitivct e smn rccm·so a. decisão do (]o. 
VOl'llo sobre questões que se SU,jCitarcm rehdivamentc ao uso 
rocip1'oco das estradas de ferro que lhe pertcncm'em ou a 
ou';ra cmpeeza, ficandt) entendido que quctlqucr accOl'do quo 
celebrar não prejudic<w<i o dircit'J do Governo ao exame das 
cstiimlaçõos que eifectuar c á modifica.ç[to dcst;ts, sl entender 
que são oli'ensiv<~s aos in tcresses do Esbdo. 

:3. 0 A submettm' (~ a.pprovação do Governo, ani,es do começo 
do tl'afego, o (ltutdro dos :-:\Cus cmprcga,dos o a t<thella dos respe· 
ctivos vencimentos, dependendo igualmente qua-lquer alteração 
posteriot• do autorização o approya.çiio do mosmo Governao 

L 

Logo que os dividendos excederem <t S 0 /o (oito pm• cento) 
depois do rebaixarias as ta.ril'as, o excedente será repartido 
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igualmcnto entro o Governo e a companhia, coss<:tndo essa 
divis;=Lo_ logo que forem embolsados ao Bs-bado os jnros por esto 
IYa.gos ~ 

LI 

Para os trabalhos do construcção vigor.1râ a t<1bella do 
preços do unidades, quo (br appt•ovada. p::llo Govel'no, e parct o 
ma,terial importa.do, ou o que :ror adquirido no paiz, cpwr para 
a construcç>-ão, quer par;t o tr<Lfego, v.igorar;:i o preço das 1\iSpe
ctivas facturas. 

Lll 

No caso de de::;accordo onl;1·e o Governo c a estrada sobro 
tt in~clligencüt da.s present-es clan:-:ínla:-:;, c.4l;a. S<)l':t dodllidct por 
arbitras, nomeado.<:<, lJilllJClo GovOt'JIO e outro pela csLrada, 

Si oi::! arbitt·os nomeado.'! não cltcgarern <L accordo, cada 
nma da~ pa.ri"cs indicar<.L mu.is lllll nome e a sorte de.signará o 
do al'bitro, que scrvir~L de dcscmpa.bclor. 

LIII 

8i, tcrmim1,da a consl_;rllcção do uualquor trecho, a eompa
h1ti<1 não puder do promvto eJrcctnar novo deposito, por cir
cumst<weüts supcl'iores aos t::cus esforços, on pela situação pro
carüt do murc(tdo o nele ti vm-·em de ser lanç11dos os novos 
títulos, elo modo <-t nü,o ficar obl'igad_<-t lt accoit<.w cotaçào inl'c
rioi' ú que lhe é ncecsscu·ic~ p:u·ct o!Jtcnç:to ele rucurso:-:: com que 
poss<1 d;w fiel Gumprimoni;o ;L:-; dan:-;uL1.s de sua concessrro, o 
Governo lhe conccder;L permi:)São pat~a intc·nornpcr a constru
cção pelo tempo qüc enümder ser no:.;cs.'J<1l'io pa.r;.t a. remoção da 
difficuldade quo possa, de momento, 110r~m·b;w <:l.. marclm 1'0· 
guiar dos t:-almlhos que o, compa,nhb é ol>rigad<t -a exocut<tr. 

LIV 

. Uina voz approvados os estudos definitivos de todas as sn11s 
Unhas o flx<1.do o respectivo capitn.l, a companhia, dcpoi(j de 
detalhado estudo sobre a c<~pactdadc de trafego, difficulcbdes 
technica,s c de tmcç·ão das diversas z::mas a serem ail·avess<tdas 
por via forrcct, podceá cscolhcl', com pm'mÜiiJão do GovcL'J1o, 
para inicio da constl'ucç'i'ío, <~q nclla:-3 quo mcllwros condições 
o1fcrcç<tmj inclusive o ramal par<t o pOi'to do S. Francisco, que 
não gosa de garantia, do jul'os. 

LV 

A companhia 1úo poJ.ertL roeuscu-so a estabelecer, quando 
o GOVci'no ,julg<1l' convcntonto, traiCgo mutuo do passageiros 
e mercadorüts com u,s lin1uw furreas das .RcpulJlicas ArgenUna 
o do Pai'agmty logo que a OiY~rada a[cctncc a margem do rio 
Par'·anâ; c com as linhas fcl'l'e[ts naciorlD.cs, o tmtbgo mutno de 
passagoil'os, morea,dori<l~J e vchienlo8, 
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As lJasJs pr:tra este acCJl'clo s::;rão orgn.nisadas pelas com
pa.nhi<ts intere.:.:saclas o sujeitas á <:tpprovaç.ão do Governo. 

LVI 

Dnposit~1..do o cn,pital da comprmhia, em todo ou em parto, 
na Delegacia do Thcsom·o Federal em Lonch·cs, ott" em c.:ts<1 
do.,J agentes financcirmulo Brazil, n.:1.. mesma cidade, regulará, 
paPa toU:.ts <1..s oporaç:õc~.l da. companhia, o camhiu de 27 dinhei
ros por mil r0is. 

LVII 

Pela, inobsm·v~tnci;t üc qmdqucr da.'.l PI'e,r;cnte.s clausulas c 
]_.Hu!'a a qn<tl não se tcnlm cmunlinado pomt especial, poderá o 
Uovm·no impol' multas 1le 200.) (duzentos mil réis), até 5:-000.~ 
(cinco Cmtos de l'éis), o o dobt•o na roinc:idoncia. 

LVIII 

Decorridos os peaZoi; fixado;;:, sem motivo de fot•ça maio1', 
o Governo podceâ dechr~u· c·aduc:1 a conceSiJão. 

Ca.pibl Fedceal, 7 do nl<tl'ÇO do lOOl.- ,l'llfl·edo lllaia. 

DECRETO N. 3.918 -DE '7 DI~ l\IARC~O DE: Ig.Jl 

Apvrova o pt'ojccto e Ol'C:-o.mcnto de moclificac:,J:o Lla ponte sobre o rio 

At•:tcoy~liJa e do tmçado drt variante e1ü1'C uS cst[te<\S O e 01 + tS 
do rrunal de Canôa, ela Estt·acla de l'crro de Datudté. 

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil, 
a L tendendo ao que requereu o arrendat.ario da Estra'da de Ferro 
de Baturité e ao que informou o respectivo engenheiro fiscal, 
resolve approvar o projecto e orçamento de moditiéação da poilte 
sobre o rio Ara.çJyaba e do traçado da varianto entre as e:-;tacaS 
O o 61+18 do ramal de CanôJ, na mesma estrada, na importancia 
total de cento e dezesote contos duzentos e vinte e um mil tre
sentos e setenta c oito róis (117:22-l$378), os quaes com este 
L·aixam e vão rubrica,los pelo director geral de Obras e Viação 
da Secretari<t de Estado do Mini::,terio da Indut-itria, Viação e 
Obras Publicas, levando-se á conta do capital a despeZa ·cori·e;.. 
Epondente, de accordo com o disposto na clausula XIII, Jettra C, 
do contracto de arrendamento celebrado em 12 de abril de 1898, 

Capital Federal) 7 de março do 10.1, i3° da Republica .. 

1'1. FERRAZ DE CAI\IP03 SALLES. 

Alfredo Mai-:t. 
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DECRETO N. 3. 949 - DE 7 DE MARÇO DE 190 I 

Abre ao l\linisterio da Industda, Viac;.iro e Obt·as Publicas o credito 
especial de 46:800~ para pugar a Estevão Cunha a imp?rtancia 
das terras de sua propriedade, em que foram Io~alisarlos immi
grantes na ex-colonia Drusque, no Estado de Santa Catilarln;t, 

O Presidente da Reputlica dos E,tados Unidos do Brazil. 
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 753, de 
31 de dezembro ultimo, decreta: 

Art. 1.° Fica aberto ao Ministerio da Indllstria, Viacão c 
Obras Publicas o credito especial de 46:800.'$ para pagar. a 
Estevão Cunha a importanci'it das terras de sua propriedade em 
qu:J furam localisados immigrantes na ex·colonia Brusque, no 
Estado de Santa catharina, por ordem do Governo do Imperio 1 

de accordo com o qlle arbitrou a respectivaSccretar~ado Estado; 
fazendo· se as necessarias operações de credito. 

Art. 2 . .., Revogam-se as disposiçõeS em contrario. 
Capital Federal, 7 de março de 1901, u-;o da RepubHca. 

M. FERRAZ DE (l.A~fPOS SALLES. 

Jilf'redo 1.1Iaia, 

DECRETO N. 3.050- Dl~ 7 DE MARQO DÊ 1901 

..\u{ot·iza a in<'-lusão ela qnanlia dcspendid<t com dhel'Sas obras comp!e ... 
mcnLares do caes de Santos no capit:d (da Companhia Do'.'a'l de 
San[.os. 

O Presidente da Repuhlica dos ~stados UniJos do Brazil, rtlten. 
dendo a.o que requereu a Companhht Docas de Santos, decrch: 

Artigo unico. Fica autorizada a inclu:lã.o no capital da Com· 
panhia Docas de Santos das quantias de cento e cincoenta o 
quatro contos trezentos e trinta e oito mil oitocentos e noventa 
e oito rjis (154:338$898) o seiscento.:: c noventa e novo contos 
setecentos e noventa e oito mil cento c tt'inta e quatro réis 
(699:798$134), correspondente á construcção dos armazens de 
explosivos e inUa.mmu.veis e ca.sas do guarJa e de vigias, no 
sitio Ue Alla.moa ; dos aterros e enrocamentos, obras de arte e 
linhas de trilhos, para os citados armazens, de accortlo com os 
orçamentos e projectos que a e1t.e acompanham devid,1mente 
rubricados. · 

Capital Fe leml, 7 de março de !901, 13" da RepulJlica. 

M. FEIWAZ DE CAMPOS SALLEEI. 

Alfredo Maia e 
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DEC!\ETO N. 3.951- DE 7 DE >IARÇO DE 1901 

Aulóriza a inclusão da quantia despendida com diversas olJl'a"l com~ 
:rlemen~are'l elo caes de Santos no capital da Companhia Docas de 
Santos. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
a.ttendendo ao que requereu a Companhi11 Docas de Santos, 
decreta : 

Artigo unico. FiM autorizada a inclusão no capital da Com~ 
panhia Docas de Santos da quantia de sete mil e trinta e seis 
contos setecentos e dezenove mil oitocentos e vinte e cinco réis 
(7.l136:719$825), correspondente as obras de dragagem, do 
aterro geral, eorocamento, etc., relativas ao caes construitlo, 
desde a raiz da ponte nova da S. Paulo Railway a tê á cxtre~ 
midade da curva. de Paquetâ, de accordo com os orçamentos 
que a este aco:upanham, devidamente rubricados. 

Cnpit.l Federal, 7 de março de 1901, 13' da Repub!ica. 

M. FERitAZ DE CA}IPOS SALLES. 

DECRETO N. 3,(<52- DE u DE M'RÇO DE 1901 

r.rt>a uma brigada de infan\at"ia de Guardas Nucionaes na comarca de 
D11mlmby, Esto.do de i\Iinns Get·acs. 

O PI'esidente da Republica. dos Estados Uoillos do B1•azil, p<ll'a 
execução do decreto n. 431, de l4 de dezembro de 1806, 
decreta: 

Artigo unico._ Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
Bambuhy, no Estado de Minas Geraes, uma brigada de infctn
taria com a designução do 133\ a qual se constitu_irá de trdS 
batalhões do serviço actl v o, ns. 397, 398 e 309, e um do dare
serva, sob n·. 133, que so organisarão com os guardas qualificados 
nos districtos da. referida comaeca; revogadas as disposições 
em contrario. 

Capital Fe<lernl, 9 de março de !DOI, 13' da Jlopublica. 

M, F'ERRAZ DE CJ..l\IPOS SALLESe 

Epitaoio PessOa, 
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DECRETO N. 3.953- DE !2 DE MARÇO DE 1901 

Crea um Consulado em Cannes ( Fmnça) 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Usando ·da autorização que lhe e concedida pelo art. 3° da 

lei n. 322, de 8 de novembro de 1895, decreta : 
Artigo unico . Fica creado um Consulado em Cannes 

( França ). 
Capital Federal, 12 de março de 1001, 13° ela Republic<:L, 

l\I, F'ERRAZ DE CAMPOS SA(,I,ES. 

Olyntho de 'Magalluies. 

DECRETO N. 3.95,1-DE12DE}L\RÇO DE 1901 

Ahre ao i\linistedo da Industl'ia, Via:~fi:o c Obras Publicas o. CL'eiJlto de 
trinta contos seiscentos e sessenta mil reis {30:660$000), para 
occorrcr ao pag<4mento das diadas de !ranspoÍ:'tc dos engenheiros e 
conductores technicos da Inspclcção Gentl das Obras Publicas da 
CapHallj'ederal, l'elativas aos mezes ele janeiro a dezembro do 
exerci cio fmdo de i898, 

O Presidente da Republica. dos Estados Unido:s do Brazil, em 
execuÇão da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, art. 22, 
n. X VI, _decreta : 

Artigo unico._ Fica aberto ao Miuistorio da Industria, Viação 
e Obras Publicas o credito de trinta contos seiscentos e sessenta 
mil_rEüs (30:660$000), a.fim de occorrer ao pagamento das diarias 
de trat\sporte fixadas pelo decreto n. 364, de 26 de abril de 1890, 
aos e'n"genheiros e conductores technicos da Inspecç;'io Geral das 
Obras Publicas da Capital Federal, e relativas aos mezes de 
janeiro a dezembro do exercicio de 1898. 

Capital Federal, 12 de março <le 1901, 13' da Republica. 

M, FERHAZ DE CAMPOS SALLES, 

Alf1'edo lVIaia. 
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DECRETO No 3.955 - DE 12 DE MARÇO DE 1901 

Abre ao Ministel'io da Industria, Viação e Obras PublicM o credito 
lle 1:6'13)740, am ouro, para occoner ao pagamento da gl'ati.fieação 
devida ao escrip1urario da· Deleg:;tcia do Thesouro em Londres, 
Dario Caetano da Silva. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em 
..:ecução da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, art. 22, 
n. XXI, decreta: 

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas o credito de 1:542$740, em ouro, afim de 
occorrer ao pagam eu to da gratificação' devida ao ascriptumrio 
da Delegacia do Thesouro em Londres, Dario Caetano da Silva, 
pelo serviço Je tomada de contas ás companhias de estradas de 
ferro garantidas pela União e com séde naquella cidade. 

Capit::tl Felleral, 12 de março de 1901, 13° da Republica. 

M 1 Fl!lRRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo Maia. 

DECRETO No 3,936 - DE 12 DE MARÇ> DE 1901 

Abre ao :Minis·terio doR Negocios da Inclustria, Viaç:ão e Obras 
Publicas o m·edito de duzen~os contos de réis (200:000$) para. 
occorrer ás despezas de transporte dos retil'anlas cerwenses e a 
outras 1·elativas. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo 
n. 707, de 22 de outubro de 1900, decreta: 

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas o credito de duzentos contos de réis 
(200:000$) paPa occorrer ás dospezas de transporte dos re
tirantes cearenses, á internaçfio dos mesmos e a outras ne~ 
cessarias a esse serviço o 

Capital Federal, 12 de março do 1901, 13' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAl\IPOS SALLES:. 

Alfredo llfaia o 
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Sr. Presidente da Ropublica- Submettendo á vossa aprcM 
c1açao a inclusa demonstração da importancia a que se eleva 
a differença de vencimentos que perderam, em consequencia 
da desclassificação havida em seus salnrios, nos dias em que 
trabalharam durante o exercicio de 1898; os operarias extra
ordinarios dispensados do Arsenal de Marinha desb Capital, 
tenho a honra de propor-vos a abertura do credito especial de 
92:511$ deste Ministerio, para attender no pagamento de tal 
differença, de accordo com a autorização contida no aJ·t. 9'\ 
lettra h, da lei n. 746, de ;,g de dezembro de 1900. 

Capital Federal, 13 de março ele 1901.- JosJ Pinto da Luz. 

DECRETO N. 3.957- DE 13 DE 1!ARÇO DE 1901 

Abre ao Ministerio da Marinha o credito e_sperial de 92:511$ pal'a 
pagamento de di.fl'erença d.:> salarios, no exet•cicio de 1898, a operarios 
extrao1•dinarios dispensados do Arsenal de Mal'inha desta Capital. 

O Presidente da Republica. dos EstoHlos Unidos do Brazil, 
ustlndo da autorização conferida ao Poder Executivo pela lei 
n. 74G, de 20 de dezembro de 1900, no art. 9', lettra h, resolve 
abrir ao Ministerio da Marinha o credito especial de 92:511$ 
para attender ao pagamento da diil'et·ença de vencimentos que 
perde1•am, em consequenci:t da desclassificação havida em seus 
s(!larios, nos dias em que trabalharam, durante o t-xercicio de 
1893 1 os operarias extraordinarlos dispensados das olllcinas do 
Arsenal de Marinha desta CapitaL 

Capital FedeJ'al, !3demarço de 1901, 13" da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPUS SALLES • 

.Tosd Pinto da Lu-:;, 

DECn.ETO N. 3.958- DI<: 14 DE l\IARÇO DE 1901 

A)Jre ao ~lini:;,lerio da Industria, Via-;ão e OOt·as Publicas o crcdilo de 
tril\ta ~ontos de téis (:10:000$) para occOl'l'Ol' ao pagamentodcv ido 
6. viuva e ao filho do Dr. Annibal Falcão. 

O Presidente d• Repuulica dos Estados Unidos do Brazi!, 
dando execução ao- art. 22, n. XI, da lei n. 746, de 29 de 
dezembro de 1900, decreta : 

Art. 1.° Fica o.berto ao Ministerio Ua Industria., Viação e 
Obras Publicas o credito de 30:000$ afim de ser applicado ao 
pagamento devtuo 4 yiuva o ao filho do Dr. Annibal Falcão, em 
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remuneração dos serviços por elle prestados como arbitro do 
Governo Federal em Uiversas questões processadas per~.tnt~ o 
mesmo 1\linisterio. 

Art. 2. o· Para esse pagamento po Jerão ser feitas as operações 
d·.: credito necessarias. 

Capital Federal, 14 de março de 1901, 13" da Republica. 

M. FBlltRAZ DE CA\IIPOS SAT~LE.3. 

Alfredo J.lláia. 

Sr. Presidente da Herublica- O art. Iô, n. l, da lei n, 740, 
de 29 de dezembro de 1900, autoriza o Governo a abril• o credito 
necessal'io para pagamento dr:ts gratificações a que teem direito 
o mestre e contra-mestre da officina de alf:tiates do Arsenal de 
Guerra desta Capital Llurante o tempo em que esteve fechada, a 
mesma officina, na qual os se-rviç-os desses funccionm·ios foram 
aproveitados na Iote!1dencia Geral da Gur.rra. 

Em vista de tal dh;pJsição consullou-se o Tribunal de Contas, 
na fórma do preceituado no art. 2'\ § 2°, n .. 2, lettpa C, do 
decl'dto legislativo n. :i9~. de 8 de outubro de 189!l, sobre 
a abertura do ci·udito esp:>.cial da quantia de 4:300$ para 
occoner ao pagamento <1 .Joaquim José Lopes da Silva e João 
José T<.~vares, mestl'e e contra-mestre .da .. ollicina. em questão, ao· 
primeiro de 2:.SOO$ e ao segundo de 2:000.~, de gr·atiAcaçõ_es 
que deixara.m de re~eber em ·JR98 c 189J, em que esteve 
ella feclw,da, sendo os S\Wviços dos me3mos aprove!tados 
naquella lntendencia, e o mencionado Tribunal foi do pareceP 
que o credito Ue que se~trata. póde ser legalmente aberto. 

Nestas condições, submetto á vossa assignatura o decreto 
junto, quo abre este credito. 

Ctlpital FedeP.ll, 15 de mclrço de 1001.-J. N. de JJfedeil·os 
.JW<1llet, 

DECIU~TO N. 3.930 -DE 13 DE ~IARQO DE 1001 

Abt•e ao 1\Iiilistcl'io da G~·leL'l'a o credito especial da quantia de 4:800$ 
para occorret• ao pagamento de grati!lcaçõeB que deixou de receber 
em 1893 e 180') a mes~ranç:.a da officina de alf<J.iaLes do Arsenal de 
Guet•ra desta Capital. 

"O PreSidente da H.epublica dos Estados Unidos do BraziJ, tendo 
ouvrdo o Tribunal de Contas, na fórma do disposto no art. zo 1 
§ zo, n. 2, lettra C, do decreto legislativo n. 392, de 8 de ou· 
tubro de 1890, e ttsando da. autorização confei'ida pelo art. 16, 
n. 1, da loi n. 74G, de 20 de dezembro de HJOO, resolve abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito especial da qm1ntia de quat;•o 
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contos a oitocentos mil -1·óis ( 4: 800$) pal'<t oecorrer ao pa_gamento 
<t Joaquim_ José Lopes (1a Silva, mestre, e João José Tavares, 
contra-mestre da officina de alfiliate3 do /1 .. rsenal de Guerra 
desta Capital, no pl'imeiro de 2:800$ e ao segundo 2~000$, pro
veniente de grntiflcações que dcixa.ram de receber em 1898 e 
1899 em que esteve fechada a referida officina, sendo os serviços 
dos mesmos aproveitíLdos na Intemlencia Geral da Guerra. 

Capital FedeNI, 15 de março de 1901, )3' da Repub!ioa. 

J. N. de Jiedeiras J.lic~llet, 

DECRETO N. 3.900- rm 18 DE ~IAn.ço DE 1901 

Abre ao l\Húisterio da Fazenda o cre.]itl) de 9:000.), para occort'el' 
ao pagamenio de aluguel de m•nw'i\eils ao set•viço da Alfandega de 
Maceió, Estado_ das Aln.gõa.:. 

O Presidente dil.o RcpubUcct dos Esta,do . .:: Unidos do Dl'ctzil, 
nsa.n1lo dct autorização confoel!la <W Poder Executivo no art .. 29, 
n. 18, da. lei n. 746, do .29 do dozmnlJro do 190:-J, o tendo OtLvülo 
o Tribunal de Conbs, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, 
lettra C, do docrü~o legislativo n. ::392, do 8 de outubl'O de 181JG: 

Resolve abrir ao l\Unisterio da Famnda o Cl'erlito de novo 
contos de l'(~is (9: ('008), pam occol'.rar ao p::~gamonto do" alnguel; 
relativo ao por iodo de l do julho a 31 do dezembro de 189!}, de 
coxüts parct deposito do morcarlorhs ::::njoibs a diecitoH do 
consumo n1. Alf<-tnde~gn. do l\Ja.coió, Esbd.o das Alagôas. 

CapitaJ Fedem!, 18 do março do lDOl, 13[! dct Republica. 

M. FP.RRAZ DE CA":.'!IPOS SAT,T,ES, 

Joaquim Jlfto·tinlw. 

Sr•. Prosidente da Ropub!ica - Tendo a firma Eduardo 
Martins & Comp. proposto a este Ministorio receber com o 
abatimento de 28 1/8 °/o a _quantia· de 4G:L29$770, que a Fa ... 
zenda Federal foi condemnada- a ·pagar-lhe, por accordão do 
Supremo Tribunal Fe(leral 'de- 2~3 de agosto ele 1899,_ como in
demnização não só de 30 caixas -de armamenfo _.de caça, impor ... 
tadas.pela dita firnm, c de. que se apolerou o Goíre'r'lw -duf<1pte 
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a revolta de 1893, mas tambem das avarias em 15 ouh'as, com 
identica mercadoria, foi hwrado na Directoria do Contencioso do 
ThesoUro, em 2 do corrente mez, o competente termo de accordo, 
pelo qual se obrigou a mesma firma a dar a Fazenda Federal 
9,uit~2ão ... ~aquGlla .importaucia, mediante o recebimento da de 
3.3: hx)$7 J.J, 

Ouvido a respeito o Tribunal de Contas, e tendo sido este de 
parecer que póde se.r abei'to· o credito necessario para o paga
mento de qne se trata, nos tormos da lei n. 086, de lO de se
tembro ultimo, tenho a honra de submetter á vossa assignatura 
o incluso decreto. 

Capital Federal, 18 de março de 1901.- Joaquim lrfut·tinho. 

DEClU~TO N, 3. 931- DE 18 DE :'.IARÇO DE 1901 

Abre n.o 1finir;terio da Fazenda o credito de 33:135$773, para a Hqui
cbção da indemnização devida a Eduardo Martins & Comp., em 
vir~ude do accordão elo Supremo Tribunal Feder[l.l de 23 de agosto 
de 1899, 

O Presidente rh Repuhlica dos Estados Unidos do Br•azU, 
usCtndo rla autorizaçKo conferida <to Podei' Executivo na lei 
n. 686, de 10 do setom1Jl'O nltimo, o tendo ouvido o Tribunal de 
Contas, na conformidade do <trt. 2°, § 2o, n. 2, lottra C, do 
dOCi'cto legisl<l,tlvo n. ;)QZ, do 8 de outubeo de 1806: 

Resolve a.bl'Ü' ao 1Jinistorio da Fazenda o credito de .•• 
31: l55$77:i, para occorror ao pa_gamento devtdo a Eduardo 
1Tartins & Comp., nos termos do accordo firmado mt Directori<~. 
do Contencioso do Tlwsouro Fcdm'al, em 2 do corrente, mez, 
pelo qmü ficou rednzüla (tquella importancia. a de 4G: l29$i70, 
que ;_t Fazenda Fedcr<tl fOi comlomnada a pagar, por accordão 
rlo Supremo Tribuna.l Fede1'al, do 23 de <tgosto do 1899, como 
indomnização não s6 do valor de 30 caixtts com armamentos, 
importados por aquella firma., de quo se a.poderou o Governo 
d.umnte a revolta de 1893, ma.s ti1mbem d<1s av~trias de 15 
outra,s com identíca mcrcc~dorüt e existentes na Alfandeg(\ 
do Rio de Janeiro. 

Ca.pital Federal, 18 de março do I9Jl, 13° da Republica.. 

M, FERRAZ DE CA:\iPOS SALLES, 

"Poder Executivo 1901. 
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DECRETO N. 3,062- DE 2! DE MARÇO DE100! 

Appl'ova a ~ransfet•encia do contracto de arrendamento da Est1•ada 
de Ferro Centnll de Pe.~;namhuco {i. firma so!',i<1J A. de S. 
Pires Fel'l'ciJ'a & Comp. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi!, 
nttendendo ao que requereu, por intermedio do respectivo en~ 
genheiro fiscal Antonio do Sampaio Pires Ferreira, arrendata .. 
rio da Estrada de Ferro Central de Pernmnbuco, e it vista do que 
est;;t.belece a clausula XXV do contl•acto de 12 de abril de 1898, 
decreta, : 

Art. 1.° Fic8.. a,p:provada a transferencia do contracto de 
arrendamento da Estrada de Ferro Central de Pernambuco, nos 
termos da clausula citada, á sociedade constituida pelo referido 
a.rrendatario, por Joaquim Caetano Junior e Manoel Rodrigues 
Lages, sob a razão social-A. de S. Pires Ferreira & Comp. 

AI't. 2. 0 A dita sociedade Jica integralmente subrogada em 
todos os onus e gcwantias do contracto de l2 de abril de 1898, 
celebrado de conformidade com o decreto n. 2.850, ele 21 üe março 
do mesmo anno. 

Cnpita1 Feder~!, 21 de março de 1001, 13' do Republica, 

1L F.JintH.AZ D'E CAl\IPOS SALLE8, 

Alft·edo Jlfaia ~ 

DECRETO N. 3.064(')-DE 23 DE MARÇO DE 1001 

.1\.pprova o regulamc1~to para o Instituto Nacional de Sm•dos-Mudos 

O Presidente dn, Rcpuhlica dos Bstados Unlrlos do BI'azil, 
usando da antorizn,çlio cpw lhe d eonfcrida, pelo art. ;jo, n. 1, da, 
lei n. 746, do 2D de dezembro do HJOO, resolve approvar, }mra 
o In.stituto Nacional de S1rrdos-fdndos, o roguln,monto que a 
este acompanha, assignado pelo Ministi'o ele Es~ado da. Justiça o 
Negocias Intoriorcs. 

Capital Federal, 23 elo março do 190!, 13' da Rcpublica. 

1L FERRAZ DE CA?.IPOS SALLES. 

Epitacio Pcssôa. 

(~) Çom o n. 3903 n~o houve acto algum. 
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Regulamento ao Instituto Nacional ae Suraos-Muoos 

CAPITULO I 

DO FIM DO INSTITUTO E SUA ORGANISAÇÃ.O 

Art. I.' O Instituto Nacional de Surdos-Mudos tem por ft:n 
instruir e educa.r as crianças privadas da audição e dr:t palavra 
articulada, dando-lhes instrucção litteraria e ensino profif3Sional. 

Art. 2. 0 O Instituto será administrado por um directorsubor
dinado ao Ministerio da Justiça o Negocias Interiores, e que 
exercerá directamente a inspecção superior do e.stabelecimento. 

Art. 3." Além do director, o Instituto terà o seguinte pessoal: 
2 professores de linguagem escripta;. 
1 professor de linguagem articulada e leitura sobre os labias; 
1 professor de mathema.ticct~ geographü1.. e historiado Brazil ~ 
2 professores de desenho; 
4 repetidores ; 
I mestre de gymnastica; 
l metlico; 
I agente-thesoureiro; 
I escripturario-arcltivista; 
I despenseiro; 
I roupeiro-en.termeiro ; 
I porteiro; 
I cozinheiro ; 
Serventes. 

CAPITULO !I 

DO ENSINO 

Art. 4.() O ensino no Instituto será -littei•ario e profissional. 
Art. 5.() O ensino litterario comprehenderá as seguintes 

matarias: lingua portugueza. com o maior desenvolvimento 
possível; mathematica elementar com applicações praticas às 
necessidades da vida commum; bistoria e geographia do Brazil; 
lições de causas pelo methodo intuitivo. 

Art. 6.() O curso litterario será de seis annos. A distribuição 
das ma, terias, a ordem e o methodo que presidirão ao seu ensino, 
serão prescriptos em programmas OI'ganisados pelo directo1\ de 
accordo com os professores, e submettidos á approvação do 
Governo no começo de cada anno lectivo. 
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Art. 7. 0 O metbodo mixto ou combinado serão adaptado no 
ensino de todas as disciplinas. 

Art. 8. 0 O ensino da linguagem articulada e da. leitura sobre 
os Iabios será dado de prefcrencia aos alumnos que se mostrarem 
aptos para recebei-o. 

Art. 9. 0 O ensino profissional comprehcmderá o seguinte: 
arte typogra.phica, çfilcio do cncadcrnador, de dourador, do 
sapateiro, gymnastica. 

Art. 10. O dircctor distribuirá os alumnos pelas diversns 
officinas, de accord.o com as suas aptidões individuaes. 

Art. li. O Governo poderá crcar outras officinas, quando 
entender conveniente, e o director, mediante autorização do 1\Ii· 
nistro, poderá tambem organisar oficinas novas com os alumnos 
que conseguir habilitar, sem augmento de des_peza. O alumno 
que tiver revelado maior aproveitamento dil•igirâ neste caso os 
trabalhos da oillcina. 

Art. 12. Os nlumnos terão.<lirelto a uma porcentagem, nunca. 
superior a 50 °/o, sobre o prodncto da venda dos objectos por 
el!es fabricados ou sobre o preço do trabalho por elles feito nas 
otncinns, quando não destinados ao In:.,titüto. Essa porcentagem 
~erft calculada segundo o valor e merecimento de cada objecto 
fabricado ou traballlo feito. · 

A renda das ofncinns, deduzida essa porcentagam, :serc:t recolhida 
ao Thesouro. 

Paragrapho unico. As quantias pertencentes aos alumnos 
serão recolhidas á Caixa Economlca Federal em caJernetas indi
viJuaes, para lhes ferem entregues quando deixarem o lJ:;IStituto. 
As que pertencerem aos operarias de que trata u al't. 14, ser. 
lhes-hão entregues mensalmente, mediante recibo. 

Art. 13. Todos os alumnos são obrigado3 a aprender um officio 
ou arte, não devenOo, porém, trabalhar nas otficinas mais de 
quatro horas por dia. 

Art. 14. O director poderá emprPgar n"~S ofticinas, como 
operarias, alumnos que, tendo sido desligados por haverem fer· 
minado o curso, se mostrarem peritos na arte ou ofticio que 
houverem aprendido. Nenhuma officina, todavia, poderá ter 
mais de seis alumnos nestas condições. 

Art. 15. O anuo escolar começará no dia 2 da março e termi~ 
nará no-dia 25 de novembro. Durante este tempo-serão feriados 
os domingos, os dias de festa. ou luto nacional G o dia, anui-versaria 
da fundação do Im.tituto. 

Art. .16. O horario das aulas, nssim como a duração de cada 
uma, será· determinado- pelo director, de accordo com os pro· 
fessores e com approvação do Ministro. 

Art. 17. A entr<tda nas aulas, durante as horas de lição, será 
vedada ás po~~oas extra.nhas ao Instituto 1 salvo com licença do 
(lirectDI\ · 
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CAPITULO Ili 

DO DIRECTOR 

Art. 18. O director é a primeira autoriclude do Instituto; 
são-lhe subordinados todos os empregados, que delle receberão 
as instrucçõts e ordens necessarias para o bom desempenho de 
suas funcções. 

Art. 19. Compete ao director : 
1. o Distribuir e fiscalizar, de conformidade com este regula~ 

monto, todo o :2erviço dos diversos funccionarios ; 
2. o Inspeccionar as aulas e dar as orJens e instrucçõas necas~ 

sarias para regularidade e efficacia do ensino ; 
3. 0 Regular e fiscalizar a despez:t, de modo que esta se faça 

com a maior economia ; 
4. 0 Determinar e regularizar o serviço da escripturação ; 
5. 0 Nomear e demittir os empregado3 suba.lternos e todos 

os que forem da sua livre escolha ; 
6. 0 Rubricar os pedidos memaes pa.1'a as despezas do Instituto; 

ordenar a execução das autorizadas e assignar a& folhas dos 
emprego.dos que, mensalmente, são enviadas ao Thesouru e ao 
Ministro; 

7 .o Deliberar, sob sua responsabilidade, ácerca de qUalquer 
occurrencia não prevista neste regulamento, participando ao 
Ministro o que houver succedido ; 

8. 0 DarJicença aos empregados sem perda de seus ordenados, 
com tanto que a licença não exceda. de tres dias em um rnez, e 
de quinze em um anuo~ 

9. 0 Impôr penas aos alumnos e aos empregados, segundo a 
gravidade das faltas por elles comrílettidas, de accordo com o 
disposto neste regulamento. -

Art. 20. O director deve morar no esta.Uelecimento, mas terá 
economia separada. 

Art. 21. O director deverá apresentar ao 1-linistro, depois de 
terminados os trabalhos escohtres do anno e ató o dia 30 de 
janeiro, um relataria circllmstaiJCÜt:1o do estado do estabeleci
mento em relação ao pessoal e ao material, dando conta dos tra
balhos- do anno finch, mencionando as principaes occurrenciDS 
havidDs e o plano do ensino litter<wio e protissLDnal que de com~ 
binação com os professores e mestres tiver sido assentado, pro
pondo todas as medidas quo julgar necessarias ;_L boa marcha do 
esta.beleoimento e ao seu progressivo melhoramento. 

Art. 22. Com o relataria annual, ele que trata. o artigo pre.
cedente, deverá o director apeesenta.l' o balanço da receita e de3-
peza do anno findo e o orçamento da receita e despeza para o 
anno seguinte. 

Art. 23. O director deverá franquear o estabelecimento ás 
visitas do publico nos dias e horas para esse fim designados, mas 
de modo que não sejam perturbados os trabaJhos do Instituto. 
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Art. 24. O director será substituido em suas fc1.ltas ou impe~ 
dimentos pelo professor mais antigo qu0 eBti ver em exerci cio 
ou por quem o Governo determinar. 

CAPITULO IV 

DOS PROFESSORES 

Art. 25. 03 profeBsores serão nomeados mediante concurso. 
Art. 26. Aos professores cumpre : 
I. o Comparecer no Instituto .:t hora marcada pa.ra começar a 

aula e não se retirar antes de preenchido o tempo que deve 
durar cada lição ; · 

2. o Manter a disciplin<L na classe, observando e fazendo obser
var os preceitos da morc~I e da civilidade e os que mais concor
ram para a boa educação do:-j alumnos ; 

3,. o Tratar com igual desvelo todos os seus alumnos, louvando 
os que derem boa conta de si, admoestando os que forem 
negligentes-; 

4. 0 Lançar no competente livro as notas de liçãD e comportaR 
menta; 

5. 0 Dar ao Jirector todas as informações exigidas a bem do 
serviço, no que for de suas attrilmições ; 

6, 0 Propóe ao director as me·-lid:tS (j!Je julgar convenientes 
á boa marcha do ensino e á disciplina da. aula ; "' 

7. o Requisitar do director os mater.iaos neccssttrios ao ou sino 
da aula; 

8, 0 01•ga.nis:ar os pro.!5rammas de ensino de sua aula.; 
9. 0 Dar aos repetidorJs as iustrucçõas que devam obsérvar 

na repetição das 1 ições ; 
10. CompnreceJ' aos exames, distribuição de premias e actos 

solemnes do Instituto ; 
11. Impôr aos alumnos as penas q ne forem de su:1 attribuiçffo. 
Art. 27. No fim de Mda trimcstr0 os profossoi'es deverão 

apresentar ao director uma r0lação nominal dos seus alumnos, 
na-qual manifestarão seu juizo sob!'e o comportamento, appli· 
cação e aproveitamento de cada um. 

Art. 28. Os professores serão substituídos em seu~ impediR 
mantos pelos repetidore"s, e na. f<.tlta destes por quem o director 
designar, participando ao Ministro. 

CAPITULO V 

DOS REPETIDORDJS 

Art. 29. Os repetülores soPão 110meados dontee as pessoas 
que provarem estar habilitadas .nas ma terias 'da respectiva 
cadeira. Esta prova será feita ou por certificados de estudos ou 
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110r um exame prestado no Instituto perante uma commis3ãono. 
meada pelo director. 

Art. 30. Havet>á. um repetidol' para cada cadeira de lirt~ 
guagem escripta, um para a cadeira de-linguagem articulada 
e um para a de mathematica, histeria e geographia do BrazU. 

Art. 31. AÜs repetidores incumbe : 
1. 0 Assistit' e depois repetil• as lições, observando as instru4 

cções dadas pelo professor; 
2. 0 Acompanhar os alü.mnos até á sala da aula, à hora mar .. 

cada, e reconduzil-os ao recreio, depois de terminada a lição ; 
3.° Communicar ao director as faltas dos alumnos e ·só appli

car-lhes as penas que aquelle autorizar; 
4.° Corrigir e rubricar as lições qne os alumnos copiarem em 

seus cadernos ; 
5. o Pernoitar nos dormitarias dos alumnos em Jogar reser

vado, velando pela mor~1lidade, ordem e asseio, e informando 
immediatãmente o directo1' de qualquer falta qUe houver; 

6. o Presidir ás refeições, mantendo nellas toda a ordem e 
respeito ; 

7. 0 Acompanhar os alumnos rtas horas de recreio e nos 
passeios, nunca os deixando entregues a si mesmos, e procurar 
sempre entretel-os com objectos e actos que concorram para o 
seu desenvolvimento physico e iotellectual ; 

8. 0 Assistir ao serviço das-officinas para obrigar os alumnos a 
fazer o que lhes for determinado, evitando, porém, que sejam 
maltratados ou forçados a serviços superiores às suas forças ; 

9. 0 Empregar a maior vigilancia na policia do estabelecimento 
e não consentir, a pretext0 algum, que os alumnos se afastem 
do grupo elos companheiros; 

10. Substituir os respectivos professores em seus impedi~ 
mentos. 

Art. 32. Qnando. substituírem os professores em seus impe~ 
dimentos temporariPs, os repetidores terão direito á gratificação 
do professor substituído. 

Art. 33. No concurso ao Jogar de professor, o repetidot' s0rã 
preferido em igualdade de círcumstnncias ; e, si for nomeado 
professor, conbl'á para os effeitos cb jubilação e das gratifica~ 
çõ0s addiciomws o tempo de serviço como repGtidor. 

CAPITULO VI 

DAS OFFICINAS E DOS MESTRES 

Art. 34. Hav0rá. em cada officina. um mestre e os operario3 
e aprendizes que dentre os alumnos forem designados pelo di4 

rectoP. 
Art. 35, Os mestres das ofr1cim'J..s e o de gymnastica deverão apre .. 

sentar-se no estabelecimento nos dias e horas determinados em 
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borarios especiaes, organi~ados pelo director, e ahi permanecerão 
no exerci cio effectivo de suas funcções até a hora designada para 
a terminação dos trabalhos e lições. 

Art. 3G. Durante o exercicio de suas funcções na aula e 
officinas, incumbem aos mestres, no que lhes foi' applicave1, 
os mesmos deveres quo aos profesmres (art. 26). 

Art. 37. Os 111estres são directamente ~:ubordinados ao di· 
rector, de quem unicamente receberão ordens, e com quem se 
entenderão em relação a tudo quanto for concernente ao serviço 
e a disciplina das respectivas officinas e aula. 

Art. 38. Incumbe ao mestre de gymnttstica: 
1. 0 Attender com toda a solicitude ás observações e conselhos 

do director e do medico, relativamente aos exercicios gy 4 

mnasticos; 
2. 0 Dar parte ao director, para ser ouvido o medico, si reco~ 

nhecer que algum aluamo não póde supportar os exercícios. 
Art. 39. Incu!llbe aos mestres das officinas: 
]. 0 Dlstribuir os traba-lhos de 'accordo com as forças e apti 4 

dões dos alumnos, e velar para que estes não se distraiam nem 
estraguem os objectos de que se utilisarem ; , 

2. 0 Ter o maior cuidado em que os alumnos não se o:tfendam 
reciprocamente, nem sejam victimas de desastres ; 

3. 0 Não permittir que os alumnos se occupem na oillcina com 
trabalhos extranhos, nem que della retirem objecto algum ; 

4.0 Retirar da. officina e entregar ao repetidor· que estiver 
presente, para levar á presença do director, o alumno que não 
quizer trabalhar ou que lhe desobedecer; 

5.° Fazer em tempo oppat·tuno o petlldo dos objec~os neces
sarios ú ofiicina, de accordo com o disposto no nrt. 45; 

(}.0 Dar-.sahida aos ar•teDwtmJ com d.eciaraçilo eles seus valores 
e nomes dos proprietarios respectivos; 

7. 0 Velar peln. conservação dos utensilios das officinas e pedir 
no director o que for preciso para o aperfeiçoamento dos traba
lhos e economia dos dinheiros publicas. 

Art. 40. Os mestres ser-ão responsaveis pelos valores que exis
tirem na officina e sujeitos á multa de um a quatro dias de 
trabalho, pelas infracções deste regulamento. 

Art. 41. Nenhum trabalho se fará nas ofiicinas sem autoriza
ção do director e sem que seja escripturado. 

Art. 42. Aos artefactos dcls officinas, depois do promptos, os 
mestres darão um preço de conformidade com a tabella o r gani
sada pelo director, quo a poderá alterar quando julgar conve
niente aos in teressqs da fazenda publica.. 

Art. 43. Os a1•tefactos não sa,hirão úas offichHlS sem ~una 
nota, da qual conste o preço e o nome do alumno que os tiver 
feito. Esta nota será assignada pelo mestre e pelo alumno e 
archivada para c'onferencia no llm do mez. 

Art. 44. Os al'tefuctos que não forem reclamados dentro de 
doze mezes, serão vendidos para indemnização da ma teria prima 
e retribuição aos àlumnos que os houverem preparado. 
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Art. 45. A acquisição do m[tterial para o serviço das offi.cinas 
s1rá feita á viskt ele pedidos impl'CS30S oxtrahidos do_livro de 
tlEío, onde ficarão registrad:ts por extenso as qualidades e 
quantidades dos objectos. 

I. o Estes pedidos, assignados pelo mestre ela o fitei na, serão 
apresentados ao director pftra. autorizar a compra; 

2.° Comprados os objectos, o mestre da otllcina., depois de 
conferil-os, pasmrit. recibo :r..o verw da conta ou do peJido e 
assignará o talão donde tiver sido extr,.dlido o mesmo recibo; 

3. 0 A') contas ou pedidos dos objectos recebidos nas officinas 
serão lançados por extenso no livro de conta. cori'ente; 

·L o No fim do mez o rnestt e da officína, apresentara um 
brJancete da ma teria pr'ima que tiver sobrado. 

Art .• 46. Os mestres serão auxiliados pelos alumnos ope
rarias qus maior aproveitamento revelnrem. Dàutre estes, o 
que tiver mais idoneidade moral e profissional substituirá o 
mestr0 em S3U5 impedimentos tempora.rios, tendo direito á gra
tificação do emprego do quaeto dia em deante, si o impedi
mento exceder de tres dias consecutivos. 

N<t falta de nlumno nessas condições, o director nomeara 
pessoa idonea para substituir o mestre. 

Art. -17. Além dos materiaes necessarim, haverá em cada 
officina : 

I. Um livro de~ entrada e sahida ~em que serão men
cionados os tr'abalhós de que fvr encarregada a officina, o dia 
em que entrarem parct ella e aquelle em que forem entregues 
ao diecctor, 83pecificando·se nesse livro <t quantidade e qualidade 
dos trabalhos; 

2. Um livro de- iuvcntario- em quê serão mencionados 
especificadamente todos os materiaes pertencentes á oiTicina, taes 
como: mobilias, machinas, apparelhos, materia prima, etc., etc. 

Paragrapho unico. Estes livros serão rubricados pelo director 
·e escripturados pelos mestres, fóra. das horas de trabalho da 
officina .• 

Art. 48. Os mestres devem ensinar a. arte ou vfliGio a seu 
cargo em todos os seus detalhes, de modo que os alumnos fiquem 
habilitados a exercel·os n[o só no Instituto, como fóra delle. 

CAPITULO VII 

Dos Ar,UMNOS 

Art. 49. Osalumnos serãoiutel'llOS ou exter·nos. Os. primeiros 
não excederão de 50 e so dividirão em contribuintes e gra· 
tuitos. Os externos serão tautos quanto3 comportar o estabelo
cimeuto e nada pagarão. 

Art. 50. Os alumnos contribuintes pagarãO uma pensão an
nual de 600$ por semestres adeantados.e uma joia de 200$000. 
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Art. 51. Aos alumnos gratuitos o Instituto fornecerr.t ves. 
tuario e calçado, e, a todos, sustento, tratamento medico e os 
livros e instrumentos necessarios ao ensino. 

Art. 5'2. O Governo poderá mandar admittir como pensio· 
nist<~.s gratuitos até 35 alumnos· _provadamente pobres. Este 
favor serit concedido de Pl'eferencia: 1 o aos orph?Los de pae c 
mãe ; 2'_) aos or_r)hãos de pae ; 3° aos filhos de funccionarios fe
deraes, civis ou militares. 

Art. 53. Os alumnos mantidos pelos Estados serão conside
rados contribuíntes_e serão recebidos á vista de requisição elos 
respectivos Governos. 
~Art. 54. A adm-issão no Instituto dependerá de autorização do 

Ministt>o, mediante informação do director. 
Art. 55. O pretendente deverá jun~a,r no reque:rimento : 
1. Certidão ou justillcação de idade superior a 9 e inferior a 

14 annos; 
2. Attestado medico, do qual conste que a surdo-mudez não 

destruiu as faculdades mentaes; 
3. Attestado de vaccinação ou revaccinação; 
4. Attestado medico pelo qual prove não soffrer de molestia 

contagiosa. ou de molestia clJ!·onica e incuravel que o impos· 
sibilite para os trabalhos escolares. 

Em caso de duvida, o clirector poderâ ouvir o parecer do 
medico do Instituto acerca do estado de saude Uo pretendente á 
admissão. 

Pt.Lrc~grapho unico. Os candidatos á admissão gratuita deverão 
provar tambem as condiçõ:=s exaradas no art. 55. 

Art. 56. O surdo-mudo procedente dos Estados será reenviado á 
custa de quem o tiver rernettido pn.ra o Instituto, si se verificar 
que soffre mçllestia contagiosa e incura.vel ou que a surdo-mudez 
destruiu nelle as faculdades intellectuaes. 

Art. 57. Serão excluidos do In~tituto os alumnos que forem 
a'1ommettidos de aliena.ção mental, d.J imbecilidade ou de qual~ 
quer molestia transmissivei ou incuravel, bem com'o os incor
rigiveis. 

Art. 58. Entre os ttlumnos contribuintes e os gr·atuitos não 
haverá a menor distincção, gosando todos, d13ntro do-estabeleci .. 
menta, das mesmas vantagens e regalias. 

Art. 59. Os alumnos qui completarem seis a unos de estad'.l no 
Instituto serão excluidos, ainda qu0 não tenham terminado SUt1 
educação litteraria. 

O Governo, ouvido o director, poderá fazer excepção a esta 
regra, prorogando até dous anuas a estada no estabOlecimento: 

J.& P<wa os que estiverem nas condições de completar sua 
educação dentro da prorogação; 

2.1) Pam os contribuintes que o requererem ; 
3. 0 Pa,ra os que forem habeis na ofllcinl1 em que tmhalharJm. 
Nenhum alumno, porem, poderá permanecer no Instituto 

depois de haver complet<:Ldo 18 annos de idade. 
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Art. 60. O alu:nno admittido á matricuht, que não comparecer 
dentro de 60 dias contados da data do aviso, não será mais 
recebido. 

Art. 61. Os alumnos estão sujeitos ás penas seguintes: 
1. Admoestação ; 
2. Reprehensão; 
3. Privação de recreio ou de salüda, com ou sem tarefa; 
4. Reclusão; 
5. Expulsão do Instituto. 
§ 1. 0 Todas estas penas, excepto a ultima, poderâo ser im ... 

postas, por faltas commettidao; no estabeleciment.o e segundo a 
gravidude dellas, pelo clircctor e a juizo delle. 

§ 2. 0 Os professores poderão impôe aos alumnos, por faltas 
commettidas durante as lições ou exercicios, as duas primeiras 
penas, devendo levar ao conhecimento do director as faltas que 
reclamarem maior punição. 

§ 3. 0 A pena tle expul2ão será applicada pelo Ministro, me
diante requisição motivada do director. 

Art. 62. Aos alumnos gratuitos que tiverem terminado a 
educação e não forem aproveitados nas officinas o Governo dará 
o destino qne julgar mais conveniente. 

Os que não acceitarem o destino dado pelo Governo, ou os que 
não o tomarem pm• si ou po1' seus parentes ou protectores, serão 
obrigados tt deixai' o estabelecimento dentro dos quinze dias 
seguintes ao em que for julgada concluida. a sua educação. 

Art. 63. O clirector enviará com a antecedencia necessaria 
aos presidentes on governadores rlos Estados que tiverem 
alumnos no Instituto, umtt relação nominal dos que devem 
deixur o est'tbelecímento por terem concluido suct educação ou 
por qualquer outro motivo. 

Pa1•agrapho unico. Si os presidentes ou governadores não fi.· 
zerem retirar os alumnos dent!'o d.o prazo de tres mczes depois 
da corpmunicação que lhes tiver si('io feita, o Governo poderá 
dar aos m~tsmos alt.inmos o destino que julgar conveniente ou 
faze l-os regressar para os seus Estados á custa destes. 

Art. 64. Os almnnos só poderão recebel' visitas de· seus paes, 
ou da quem suas vezes fizer, ou de pessoas devid<.\mentc auto· 
rizadas, e com prévia licença do director. 

Paragrapho uoico. Estas visitas só te·rão logar nos domingos 
e dias feriados, nas horas de recreio e em sala destinada para 
locutorio. 

Art. 65. Durante as ferias e no~ dias feriados, poderão os 
alumnos, com licença do director, ir para as casas de seus paes, 
tutores, correspondentes ou protectores. 

Paragrapho unico. Esta licença só será concedida sob condição 
de ser o ::tlumno recebido <í porta do Instituto por pessott de con· 
:fiança que haj<t de con(luzil-o c se obrigue a reconduzil-o até 
as oito horas da manhã do primeiro dia utíl. Todo aqnellc 
quo não satisfizer esta disposição ficara privado de sahir nos 
dous mezes seguintes. 
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CAPITULO VIII 

DC S EXAUEB E PREl'rliOS 

Art. 66. No dia immediato ao do encerrnmento das aulas 
começarão os exames do 1° ao (io annos, successivamente. Estes 
exames sorão publicas e Ee farão segunc'o o processo adaptado. 
em instJ·ucçõcs especiaes, pelo director de accordo com os pro ... 
fessores. -

Art. 67. A qualificação do julgamento se farà do seguinte 
modo: 1 o, será considerado reprovado o alumno que não ti ver a 
maioria dos votos favoraveis; 2(', será approvado plenamente 
o que, tendo obtido unanimidade de votos fa.voraveis. obtiver 
igual -resultado em segunda 'votação, a que imdlediatamente se 
procederá ; 3°, será approvado com clistincção o que for proposto 
por algum dos membros da commis~ão julgadora e em nova 
votação alcançar todos os votos fayuraveis. Nos outros casos 
de julgamento, o aium.no terei a nota de approvado simples ... 
mente. Haver a na approvação simples os grdos de I a 5 e na 
plena os de 6 a 9, que servirão para indicar em escala ascendente 
o merecimento das provas. A' approvação com distincção cor
re.sponderà o grâo 10. A determinação do gráo será objecto de 
uma nova votação. 

Art. 68. Haverá quatro prflmios a distribuir pelos alumnos 
que mais se distinguirem : medalhas de ouro, de prata e de 
bronze, cunhadas de accordo com o desenho e descripção annexos a 
este regulamento; e livros apropriados, ricamente encadernados. 

Art. 69. Quando houver premias a conferir a distribuição 
será feita em sessào pubHca e solemne, que se realizar<i. sob a 
presidencia do Ministro, no dia e hora por ello designados. 

Art. 70. As ferias começarão depois dos exames e terminarão 
no ultimo dia de fevereiro. 

CAPITULO IX: 

DO SERVIÇO SANITARIO 

Art. 71. Haverá no Instituto um[~ enfermaria. que ficara. a 
cargo do medico do estabelecimento c sob sua immediata admi
nistração e fisculiza\ão. 

Art. 72. os medicamentos presc1•iptos pelo medico à~:~ pessoas 
que teem direito a tratamento no Instituto serão fornecidos pot• 
conta do estabelecimento. 

Art. 73. E' dever do nicdico : 
1. o Prestar os soccorros de sua profissão aos nlumnos e aos 

empregados internos ; 
2.° Comparecer todos os dias no estabelecimento, e todas as 

vezes que for chamado ; 
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3. 0 Examinar o estado de saude dos candidatos a admissão, 
sempre que esse exame lhe for requisitado pelo dire·:;tor; 

4. 0 Visitar todos os dias os doentes, e tantas vez;es em cada 
dia quantas o f?Xigir a gravidade da molestia; 

5.'-' Examinar, sempre que lhe for requisitado pelo diroctor, 
os gEmeros alimenticios forne'3idos ao Instituto, e dar a a na. opi
nião fundamentada so1Jr0 a qualidade delles; 

o.o Em caso d.e molestia grave, a visar ao directo1': para que 
este communique à familia do doente ou a quem suas vezes fizer; 

7. o Participar ao director qualquer indicio de molestia conta
giosa que se manifestar em individuo pertencente ao Instituto, 
indicando o meio de realizar-se immediata e efficazmente sua 
se pm•a ção ; 

8. 0 Dar parte ao director das falb.s que na enfermaria com
metterem os do~ntes, enfermeiro e serventes ; das que se 
derem no fornecimento e preparo dos medicamentos e das 
dietas ; assim como de todas as occurrencias que interessarem 
ao serviço medico e administrativo, propondo as medidas na
cessarias; 

g. o Fazer de seu proprio punho e assignar o recei tuario dos 
medic.·l.mentos que prescrever, o conslgnar em liVI'O especial o 
diagnostico dos casos occorridos no servlço, com descripçã.o da 
marcha da molestia, tratamento instituído, etc.; 

10. Apresentar ao director, no fim de cada anno, um relato
rio circumstanciado do serviço sanítario e um mappa estatistíco 
pathologico dos doentes tratados durante o anno ; 

li. Requisitar do director, sempre que julgar necessario, a 
convocação de outros facultativos para cvm elles conrerenciar 
sobre casos graves ou difficeis; 

12. Propôr ao director, em tempo de epidemia, as medidas 
que entender convenientes para pr0venir a sua propagação no 
estabelecimento ; 

13. Assistir ás aulas de gymnastica. 
Art. 74. Sl as fa.milias dos alumnos ou dos empregados 

doentes pt•eferirem que sejam elles tratados por outro faculta
tivo que não o do Instituto, corr0rão por sua conta as despezas 
do tratamento medico. 

Art. 75. O enfermeiro tem por obrigação : 
1, 0 Acompanhar o medico nas visitas díarias aos doentes; 
2. o Executar a-: preecri pçOes do medico, não só no que J.iz 

respeito aos meJ.icamentos e regimen alimentar dos doentes, 
como á llygiene e administração da entermaria; 

3. 0 Velar pelo asseio e boa ordem da enfermaria; 
4,° Fazer e assignar os pedidos de dietas e de todos os utensí

lios necessarios á enfe1•maria, pedidos que, depois de rubricados 
pelo medico, serão entregues ao director ; 

5.o Participar ao medico as faltas que houver, tanto da parte 
dos d_oentes como do que for relativo aos medicamentos e dietas, 
e bem assim todas as occurrencias que interessarem ao serviço 
cl.t1 enfermaria ; , 
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6. o Assistir todas as manhãs ao banho dos aJumnos, providen~ 
ciando sobre as roupas então utilizadas; 

7, o Conservar em ordem a pllarmacia e em perfeito estado de 
limpeza os instrumentos e o vnsilhame. 

Art. 76. O regimon alimentar dos doentes será regulado por 
uma tabella de dietas, organisadtt pelo medico e approvada pelo 
director. ~ 

CAPITULO X 

DO AGENTE-TI-IESOUREIRO E DEli\fAIS EMPREGADOS 

Art. 17. Ao agente-thesoureiro incumbe: 
I. o Receber do Thesom•o e dos particulares as quantias dostim 

nadas ao servjço e a impOl'tancia dos artefactos das officinas e 
recoJllel-as no mesmo dia á caiXa do Instituto; 

2.° Fazer acquisição dos generos necesEarios no consumo e 
serviço do Instituto, quando e como for ordenado -pelo director; 

3. 0 Pedir por escripto as quantias precisas para as despezas 
miudas do dia, pagar as contas que o director ordenar e no ultimo 
dia do mez os salarios dos mestres, operarios-alumuos e _ser~ 
ventes, á vista dos recibos rubricados pelo clirector ; 

4. 0 Apresentar ao directol', -todos os dias, (!, noite, uma nota 
das despezas feitas e do saldo existente em caixa; 

5. 0 Assignar os vales e documentos que tiverem de ser entre
gues aos fornecedores; 

6.° Fazer todo o serviço externo que lhe for ordenado pelo 
director. 

A1•t. 78. O agente-thesoureiro é respon~avel nãd só por 
todos os moveis e objectos pertencentes ao Instituto, como pela 
regularidade do serviço economico e pelo asseio de todo o estalJe .. 
lecimento. ~ 

A elle devem obediencia o cozinheiro e os serventes. 
Art. 79. Em suas faltas e impedimentos será o agente-the

soureiro substituido pelo escri pturario-archivista. 
Art. 8'J. O escripturario-archivista deverú comparecer ao Insti~ 

tuto, ·todos os dias uteis, ás 9 horas da manhã, e não se 
poderâ retirar antes das 3 horas da tarde, salvo em objecto 
de serviço, por ordem do director. 

Art. 81. Ao escripturario-a,rchivista compete: 
1.0 Ter em ordem e sempre em dia a escripturaçíio de todos os 

livros e o inventario dos objectos pertencentes ao archivo e á 
bibliotheca ; 

2. o Escrever e registrar a correspondencia; 
. 3. o Zelar a boa ordem e asseio do archivo e da bibliotheca; 
4. 0 Tomàr apontamentos das occurrencias que tiverem de ser 

mencionadas no re!atorio __ do director, e apresentai-os a este~ 
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quando lhe forem pedidos, ajuntando todos os esclarecimentos 
necessarios; 

5,o Escripturar, segundo as instrucções e modelos dados pelo 
director, todos os livros, mappas, folhas de pagamento e mais 
papeis relativos á contahiliclnde ; 

e.o Colligie e archivar todas as leis, decretos, regulamentos, 
instrucções o portarias relativas ao Instituto; 

7 .o Archivar e formar indice de toda a correspondencia recebida; 
8. 0 Arclüvar as minutas originaes do expediente. 
Art. 82. Ao roupeiro. incumbe: 
1. o Receber, arrecadar e conservar convenientemente as l'Oupas 

o calçado que lhe forem remettidos pela administração; 
z.o Fazet' lavar e ongommar toda a roupa de uso dos alumnos; 
3.° Fazer lavar toda a roupa quesahir dos dormitarias, refei~ 

torios, cozinha e enfermaria, devenilo ser esta lavada separa~ 
damente; 

4, 0 Escripturar o livro de- entrada e sabida- da I'Ouparia,; 
5. 0 Requisitar do director o pessoal e material precisos para 

os ~erviços a seu cargo ; 
6. 0 Arr~cadar e entregar ao agente-thesoureiro todos os ob~ 

,iectos de valor que os alum.nos trouxerem de suas casas, la· 
vrando disso um termo que entregara ao director. 

Art. 83. O porteiro terá por obrigação: 
1. o P..Jrma.necer em constante vigilancia. no seu posto, do 

onde só sahiri por ordem do director ou do agente-thesoureim; 
2. 0 Manter em completo asseio a portaria, o gabinete do di

reator e as salas das aulas ; 
3.u Attender promptamente ás reclamai:Des dos professores, 

Ievando~as, quando for preciso, ao conhecimento do director ou 
do agente-ttwsoureiro ; 

4. o Abrir e fechar as portas do estabelecimento ãs horas mar~ 
cadas no regimento interno ; 

5. 0 Desempenhar as incumbencias que lhe forem dadas pelo 
director ou pelo agente-thesoureiro, dentro e fóra do estabeleci, 
men to, preferindo para isso as horas em que as aulas não esti· 
verem funccionando ; 

6.o Rectber e distribuir a correspondencia. 
Art. 84. E' deVer do despenseiro: 
1.° Fazer e assignar, com a precisa antecedencia, os pedidos dos 

generos necessarios para o consumo, e apresentai-os ao director; 
2.-0 Receber e conferir nas balanças e medidas do Instituto os 

generos que vierem para a despensa, e dar recibo; 
3. 0 Entregar ao cozinheiro as quantidades necessarias para o 

consumo diario, consignando-o no llvro para isso destinado, do 
qual extrahirá uma nota diaria para ser presente ao director 
todas as noites; 

4, 0 Não receber genero algum que não seja de primeira quali
dade,"submettenclo á decisão do director qualquer duvida que a 
esse respeito se levante; 
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5, 0 Apresentar no fim do mez um balanço dos generos en-
trados e .sahidos da despens:l ; 

6. o Empregar totla. a vigilancia e zelo para que o serviço do 
refeitorio e da cozinha seja feito com toda a regularidade c 
asseio. 

CAPITULO X! 

DOS CONCUltSOS 

Art. 85. Quando houver de se proceder a concurso para o 
preenchimento do legar de professor ob.servar-sc-ha O seguinte: 

1. o o director mandará pu blimtr odital annunciando que na 
secretaria do Instituto se acha aberta a inscripção. pelo prazo 
de tres mezes, pm'a· o preenchimento da cadeirJ.. vaga e decla~ 
rando a natureza dns provas exigidas~ e as condições que pre
cisam possuir os candidatos; 

2.o Findo o prazo da inscrip1iKo, serão publicados pela imprensa 
os nomes dos candida.tos iuscriptos, e o dia, hora c legar em que 
deverá ter começo a primeira prova,. 

Art. 86. Para quo possa inscrever-se, deverá apresenta.r o 
c.:~.ndidato documento de ser cidadão brazileiro no goso de seus 
direitos civis e políticos e folha corrida do seu procedimento, 
passada por autoridade competente. 

Art. 87. Serão tres as provas do concurso 
1. o Prova escri pta ; 
2. 0 Prova or<:\1 ; 
3. 0 Prova pt>atict. 
Os pontos parit qualquer dessas provas serã.o tirado.s no acto. 
Art. 88. A comrnissão cxa,minadora se comporá de tres pro-

fessores, do estctbelecimento op. extra.nhos, nomeados pelo Go· 
verno e scrc1 presidida pelo dir.:;ctor, o qual entretanto não terá 
voto no julgamento. 

Art. 89. Os examinadores organisarão, no dia em que deverem 
começar as provas, os pontos em numem de 25, os quaes de· 
verão abranger toda a ma teria da cadeira em concurso. 

Art. 90,. No dia seguinte ao do enc~rramento da inscripçfio 
o director reunir<.'t. a commissão examinadora e marcará ditt para 
a Pl'imeira prova, que deverá ser a escripta. Dous dias depois 
desta terã começo a prova ornl, á qual Sfl seguirá., com dous 
dias de intervallo, a prova, pratica. Fi nUa esta, proceder·se-hn. 
à leitura da prova escripta. Esta leitura. será_ feita pelo proprio 
candidato, fiscalizada por outro na ordem da inscripção. Si 
houver um só candidato, um dos examinadore3 fiscalizará a 
leitura. 

Art. 91. Para a prova escripta o candidato terá. tres horas. 
Ella. será feita sobre ponto sorteado e em papel rubricado peJa· 

commissão examinadora e fornecido na occasião. Não será per~ 
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mittido ao camlidato consultar livros ou notas. Na sala em que 
se fizer a dit<t prova ·só estarão os candidatos, em mesas distin~ 
ctas, e a commissão. 

Art. 02. A prova oral consistirà numa exposição do ponto 
tirado á sorte, e numa, arguição feita pelos examinadores. A 
exposição doveri durar meia hora em cada materja da cadeira 
em concurso ; para a arguição cada examinador terá. vinte mi
nutos. O ponto tirado par<:t a provf1 escripta não entrará na. 
urna para a prova oraL 

Art. 93. O ponto dest<} prova será o mesmo para todos os 
candidatos, que a :prestarão segundo a ordem da inscripção. 
O primeiro inscripto tirara o ponto, que os outros só conhecerão 
na occasião opportuna. No caso de haver muitos candidatos e 
não podePem todos fazer a prova oral no mesmo dia, serão di vi~ 
didos em turmas; cada turma tirará um ponto. Esta prova será 
publica. 

Art. 9t1. A prova pratica se fará de accordo com o program~ 
ma especial organisado pela commissão eXaminadora. 

Art. 9:>. Terminadas as provas do concurso procGder-se-ha 
ao julgamento. A commissão votará deante das provas exhibidas, 
e classificara por ordem de met·ecimento os candidatos que re
unirem maioria absoluta de votos. Ess~t classificação sBPá apre· 
sentada pelo director ao Governo que nomewâ um dos candi~ 
datas classificados nos clous primeiros log;tres. Cada membro da 
commissão terá o direito de consignar n<1 prova escripta dos 
candidatos o seu juizo sobre o merito das provas e a c<tpacidade 
profissional do concurrente. 

Art. 96. Si o Governo entender que o concurso deve ser an
nullado por se terem preterido formalidades essenciaes, assim o 
decretará, dando os motivos. o prazo para~ a inscripção do 
novo concurso ser8. então de dous mezes. 

CAPITULO XII 

NDi'.mAÇÜES, VAN'l'AGENS, LICE:"'ÇAS 1 l''AL'l'AS E PENAS 

Art. 97. Serão nomeados por.decre-to do Govel'no o direct01• 
e os l?t'of'essores; e pl)r portariu, do 1Hnistro, os repetidores, o 
medico, o agcnte-thesoureiro, o escriptul'al'io e o mestre de 
gymnastica. 

Todos os outros empregados sm·ão de nomeação, do director ~ 
Art. 98. Ficará sem effeito a nomeação elo empregado qua 

Jer:.tro tle um mez não tiver tomado posse do seu cargo sem 
motivo justificado. 

Art. 90. 03 professores que houverem cumpPitlo os seus d(3-
veres de mor1o distincto terão direito ás gratificações addicio
naes estabelecidas no Corligo dos institutos oHiciaes de ensino~ 

Art. l 00. ·Nas substituições previstas neste regulamento o 
empregado vencerá sam11re o seu ordenado e a gratific~tção do 
que substituir. 

Podel' EX(;)cut\Yo 1'jQi 2ô 
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Aet. 101. Fóra do exercicio os professores só p~l'Jeberão seus 
vencimentos integraes nos seguintes casos: 

}, 0 De impedimento por serviço publico e obi•ig;.Ltorio por lei; 
2. o De desempenho de comrnissões scientificas; 
3. o Durante o periodo das ferias. 
Art. 102. As licenças. com ordenado por inteiro só serão cotJ~ 

codidas por motivo de molestia, não excedendo de seis mezes; 
por outro qualquer rnotiYo, as licenças poderão ser concedidas 
tambern por seis mezes, dentro de um anuo, mas com metado do 
ordenado e si o motivo for attendivel. 

Paragrapbo unico. Quando a)icença conccdi·Ja com o prazo 
de seis mezes e ordenado por inteiro não bastar, por prolongar.se 
a molestia., o Governo poderü. am plial-a por igual tempo com 
màtade do ordenado ; e depois de um anno, sem ordenado, não 
excedendo, pJrém, de dons annos a somma do tempo da pri:nitiva 
licença com o das prorogações. 

Art. 103. Os professores, repetidm•es e todos os outrcs empre .. 
gados do Instituto, que não estiverem no estabelecimento á hom. 
determinada, ou retirarem-se antes de findar o tempo de sou 
trabalho, incorrem em falta. 

Paragrapho unico. As faltas commeLtidas em um mez só po~ 
derão ser justificadas perante o director até o primeiro dia util 
do mez seguinte. 

Art. 104. Os professores, repe!idoees e todos os empregados 
do serviço administrativo e econonüco, que faltHrem ao:;; seus 
deveres ou commetterem actos contl'Hrios à disciplina do Insti· 
tu to, ficarão sujeitos ás seguintes penas : 

1 .·o Admoe!.tação ; 
2, 0 Reprebensão; 
3. o suspensão ; 
4. o Demissão. 
§ I. (I As duas primeiras penas se1•ão impostas pelo director. 
§ 2. 0 O director poderá impôe a peno, de suspensão de um.a 

oito dias, participando-o ao l\1inistro. Só este poder(~ applical-a 
por mais tempo. 

§ 3. 0 A pena de demissão scrâ imposta pelo Governo e, tratan
do-se de professores, só terá lagar : 

I .o No caso de condemnação {L prisVo com trabalho Otl por 
crime contra a moral e os Lons costumes; 
-2.o Quanrlo ·o professor por tres mezc..-.. seguidos deixar de com" 

parecer ao Instituto sem causa justificada; 
3. 0 Quando jà houver sido suspenso por tres vcws duntro do 

espaço de um anno ; 
4. o Quando fomentar immoralid.ade entro os a.lumnos. 
Ar·t. 105. Aos empregados de nomeação do dircctor poderão 

sel' applicaduí:l poP e;:;te todas a;> penac, iml.epeudeHtem&nte do 
participaçao ao GoveL·no. 
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CAPITULO XIII 

DA ESORIPTURAÇÃO E DA CAIXA 

Art. 106. Haverá na secretaria do Instituto os seguintes 
livros : 

1, 0 De- matricula.- em que será lançado o termo da matl'i~ 
cu la de cada alumno, com n. declaração de seu nome, idade, 
filiação, naturalidade e o nome e domicilio do pae, tutor, 
protector ou correspondente, devendo tambem ser registrados. 
nesse livro as penas impostas e o resultado dos exames finaes; 

2-. o De- receita e registl'O de contas- no qual se mencionará 
a quantia consignada na lei do orçamento para despezas do In
stituto, distribuida pelas Uitierentes consignações, e no fim de 
cada mez se registrarão as contas de fornecedores, cujas impor
tancias serão deduzidas gradualmente ; 

3. 0 DJ -lançamento das dospezas de prompto pagamento
cuja escripturaçi:to será feita e enc0rrada. todos os dias e discrimi .. 
nadamente pelas rubricas da lei do orçamento ; 

4. 0 De- termos- que mencionará o dia de posse dos empre~ 
gados, o registro de seus tltulos de nomeação, e as licenças 
obtidas; 

5. 0 De- attestado tle frequencia- elos empregados relacio· 
nados em folha. do Thesouro, do qual constará o nome e emprego 
de cada um c as faltas mensaes com causa justiticada ou não ; 

6. 0 De- ponto dos empregados. 
Paragl'apho uni co. Além destes livros ha verct mais na secre · 

taria ou em qualquer outra dependencia do estabelecimento os 
que o director julgar necessarios para a regularidade do serviço. 

Art. 107. Todas as quantias pertencentes ao Instituto serão 
recolhidas pelo agente-thesoureiro, no mesmo dia em quoJ as 
receber, ao cofre do estab8lecimento, que ficará sob sua guarda 
e exclusiva responsabilidade. 

Em um livro, que nesse cofre deve ser guardado, o escr-iptu~ 
rario fará o lançamento das quantias recolhidas, com decla
ração doa procJdencia, e das quantias que sahirem, com decla
ração dos seus destinos. 

Al't. 108. Nenhuma despeza. se fará sem preceUer pedido por 
escripto e autorização- do director e nenhuma conta será paga 
sem estar conferida e assignada pelo esc1•ipturario e pelo agente
thesoureiro e rubricada pelo director. 

O director prescreverá o modo pratico de se fazerem as pe~ 
quenas despezas eventu:HJS a que se não possa applicar esta 
regra. 

Art. 109. No ultimo dia do mez ::;e dar;i balanço á caixa na 
presença do director, depois do pagos os salarios dos mestres das 
officiuas, dos operarias, dos serventes e as despezas de prompto 
}Jagamento ; e no fim de cada tl'imestro se recolherá ao The
~ouro· a parte da renda que lhe pertencer e á Caixa Econorníca 
a parte que pertence1· ao~ alumrws. 
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CAPITULO XIV 

DAS CONTAS E ORÇAC\IEN'l'OS 

Art. 110. O director, no fim de cada mez, à vist<l dos recibos 
e das contas das despezas miudas e de IJrompto pagamento, da 
relação dos dias de trabv,lho do pes8oal subalterno e das contas 
dos fornecedores, f<.lrã orgctnisar: 

I. o A folha das despOzv.s miwlas o de prompto pagamento elo 
Instituto; 

2. 0 A folha das gratificações e sala1•ios do pessoal subalterno; 
3. o A folha ela irnport:1ncia elos fornecimentos feitos durcwte o 

rnez. 
Estas folhas, depois de assigno,das pelo director, serão remet

tidas ao Ministro para o devido po,ga.mento. 

CAPITULO XV 

DO PATRI:L\IONIO DO INSTI'l'UTO 

Art. 111. O patrimonio ào Im;tituto será constituido: 
1.° Com o fundo pateimonial que jú existe; 
2.° Com os rendimeutos e juros desse fundo ptürimonial já 

existentes e que se irã.o capita.li:-;ando ; ., 
3. ° Com os valores que fol'c:m doalios ou. legados ao Institll to 

por qualquer modo legal; 
4.° Com as joias de entrada e annuiaa.des pagas pelos alumnos 

contribuintes; 
5.° Com as sobras que se vcriG.cowem no fim do anuo nas 

diversas consignações do orçet.,mento das despezas do Instituto ; 
6.° Com as subvenções que forem votaUas pelo Congresso em 

beneficio do funclo patrimonial. 

Art. 112. O patrimonio do In8l.ituto continuará a ser adrniR 
nistrado por um conselbo, nú:o remunerado, composto de tres a 
cinco membros, dos quae::J uni rn·esidente, um thesoureiro e um 
secretario. 

Art. 113. O fundo patrimonial do Instilu.~o ·;;::erà convel'titlo 
em apolices geraes da divit1a publica, funUad<.t ou em quaesquer 
outros titulas da divida puhlica, que melhores garantias afie~ 
recerem. Todavia o Instituto podera possuir om ·bens de raiz 
uma parte do seu patrimonio, à qual será determinada pelo 
Governo. 

Art. 114~ Nenhuma quantia serú disti'abida elo fundo patl'i-· 
monial ou dos juros e mais reudimenlo~. em quanto não for elle 
sufficionte para occorrer a toda>:J ns despeza~ do instituto com os 
nove decimos ele seu,S jm'O::i' e l'endimentm·3 auuuue.s. 
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Art. 115. Logo que o pn.trímonio attingir essa somma 
empregar~se-hão os nove decimos dos rendimentos nas despezas: 
do-Instituto, nos seus melhol'<tmentos 0 progeessivo desenvolvi
mento, e então nn,da mais com elle dispenderá a União. 

Art. 116. No caso do artigo antecedente serão a-pplicados ao 
augmento do fundo pa.trimonial toclos os sahlos que se verifi~ 
carem, assim como todas as doações, legados e subvenções que 
dessa época em deante se fizerem em beneficio do Instituto. 

Art. 117. O Governo, ouvindo o conselho adminis,trativo, ex
pedirá instrucções especiaes que regulem o modo pl'iÜico ma.is 
effl.caí:: e conveniente de aJministrar o patrimonio, 

CAPITULO XVI 

DISPOSIÇÕES GERA1~S 

Art. 118. O director, os repetidores, o roupeiro? o enfermeirO 
e o porteiro residirão no Instituto. 

Art. 119. Nenhum funccionario interno do Instituto ou que 
nelle residir poderã ausentar~se do esta .. belecimento sem licença 
do director. 

Art. 120. E' expressarnonteprohibida a residencia no cstabe~ 
lecimento de família que não sej<"t a elo director, nem serâ 
permittida a admissão de criados para o serviço particular dos 
empregados. 

Art. 121. Nenhum empregado, qne não tiver economia no 
estabelecimento, terá diroito t"t alimentação. 

Art. 122. A qualidade e quantidade dos alimentos para as 
rofeiçõ8S diarias, assim nos rofeitorios, como fóra delles, serão 
reguladas por tabollas, quo o director organisará, attendendo <Ls_ 
regras hygienicas e á necessaria economia. 

Paragrapho unico. Estas tabellas serão feitas de maneira que 
possam ser collocadas nos refeitorios e lidas por todos que hou
verem ·de velar nu, sua execução ou llesejarem consultal·as. 

Art. 123. O director expedirá instrucções especiaes que re~ 
guiem o serviço interno ::~Uministrati v o e economico do Instituto. 

Art. 124. Os vencimentos dos empregados do Instituto serão 
os constantes da tabella annexa a este regulamento. 

Art. 125. Rovogejm-se as disposições em contrario. 

DISPOSIÇÃO TRANSITORIA 

Emquanto não forem augmentadas as co·nsignações sob as 
rubricas -Repetidores, alimentação, comhustivel, calçado e 
roupa, etc., do ot·çamento do Instituto, o numero de repetidores 
continuará a ser de tres e o de alumnos não poderá exceder 
de 35. 

Capital Federal, 23 de :março de l\JOl ,- Epifr,u;io .Pess6q,. 
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TalJell~ dos vençimentos dos empregados do Instituto Nacional 
dos Surdos-Mudos 

CARO OS ORDENADO GRATIFICAÇÃO TOTAL 

Director.,, ...•....... 3:000$000 1:800$000 5:400$000 
2 Pt•ofessol'es de lingna-

?-:400$000 1:200$000 7:200$1)00 gem escl'ipta ...... ,. 
i Professo t' de língua-

gem articulada .•... 2:400$000 1:200$000 3:600$000 
1 Professor de mathema-

tica 1 geog~aphia e 
historia do Drazil . -. 2:400)000 1:200:)000 3:600!000 

2 Profeswres de desenho. 1:600~000 800$000 4:800<!000 
4 Repetidores . , .. , . , ... - 1:2008000 4:8008000 
1 Mes~re de gymnastica. - 600.'3000 600$000 
:1 !dedico,.,, .. , ... ,,.,. - 000-$0 lO 600.)000 
i Agente-thesoureiro.,. 
1 E:;cripturario - arclü-

1:333:)332 Güô$Gô8 ~:000$000 

visla, ... ,,., .• , . , .•. 1 :ooo.sooo 800$000 2:400$000 

Pessoal de nomeao;:ão do 
director 

1 Pot•teiro. , •..... , , .... , - ôOO~OOO 600!000 
1 Dcspenseiro . , .. , . , ... - G00$000 ô00$000 
1 Rollpeiro-enfcrmoiro .. - 720)000 720;BOOLI 
1 Cozinheiro .. ,., ... ,.,. - 1 :2oo.sooo '1:200-'5000 
1 l\lestre sapateiro ...... - 2:000~000 2:000$000 
1 l\Iestrc cncaclerno.clor., - 2:5i'l5$000 2:555$000 
i Douretdor .. ,,, ........ - 2:·100$000 2:100$000 

45:075$000 

-
Capital Fedet·al, 23 de mrti'Ç'-O da HJO! .- Hpita-!!io Pessdt.-,, 
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Oescri~ção oas medalnas a ~ue se refere o ar!, oH 

As merla lhas conferichs como peemios aos alumnos do Insti
tuto sito de ouro, (le prrt,ta, e do lJeonze, com 25 millimetros do 
dimnctt'o c dons millimctl'o8 do espessm·a no rolJOrclo. 

Em uma das face$ serão impressas as al'lll<LS da Republica 
circmndada.s pelo clistico - «Instituto Nacional do Surdos
Mudos»-; llil, ontr<t, um livro alJet'to <1,teavossarlo por uma, penna 
e em cnjns paginas lo1·-sc-lllo as pctlavr<ts: Rop. dos E. U. 
do Drazil. Em tol'llO do livro a phm,;)O latina,: Sapüm-Ua ~:peruit 
os mutonmz. 

Desenho das medaUws a que sa re(eY(l iJ ct1't, 68 

C.::tpital Fcdercd, 23 llo março do 1901.- Epitacio PessOa. 
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DECRETO N. 3.065- DE 23 DE :'IAR('O DE 1901 

Dá instrucções para o servis;o da clinica psychiatrica e de molestia\:1 
nervosas da Faculdn.de ele Medicina do Rio de Janeiro. 

O Presidente da Rcpublica. r dos Estados Unidos do Dr11zil, 
ust1ndo da a.ttribuição que lho _confere o <Wt. 48, n. l, da, Con
stituição Federal, resolve que, pa.ra execução do disposto no 
a1•t. 7°, n. 3, do regulamento approvado pelo dccrJto n. 3_.9ü2, 
do 12 de janeiro do cOl'rontc anno, se observem, no se.rvlço da 
clinica, psychia tdca e do mole:Stias nervosa:1 ela F;_tculdado de 
1Jedici.na do Rio rlc .hmoiro, n,s instrucçõos que a este acomp~
nllam, assignachs pelo 1ünistro de Esktdo ela .Justiça e Negocias 
Intm·iorcs. 

Capital Fedorn.l, ,"23 de ma,rço de 1001, l3°_da Ropublica. 

M, FEitR-AZ DE CAl\IPOS SALLESo 

Epitacio Pcssôa. 

lns!rucções a ~ue se refere o decreto n, a,~ôil1 desta data 
APi;, 1. 0 No p:tvU!til,o flo obSül'Vaç5,o do IIosplcio :0ia.cion::tl 

do Alicn<td.os pmloeào sce recebidos, ah'm llos individuas sus~ 
]Jeitos de !l.!ion:t.ç;To ntcni,nl cnvirtdos pnbus tm~ot•id;tdes c.ivis, 
ó.s docnto,q de mo!n::;(;ia::; llOl'VOi:i118 quo tonltmn rle SCL'Yit' pm'a 
estntlo o in"\tl'ucr.i'í..o dinica. dos <tlnmnos llr!, Facutrbde do Me~ 
dicina do Rio do ·~ri1neiro. 

A obsorvaçã.o dos donmis indi.vidnos suspeitos do alienação 
mental, êtprcsont<.vlos ao dircctor do lwspiclo o não compro~ 
hondidos nct disposição deste <:tl'tlgo, m farei no pl'ül)l'iO esta~ 
bolccimento o de modo que nenhum contacto tonlmm com os 
doentes jti. matriculados. 

Art. 2. 0 Na admissão dos primeiros se obsorv;_tr<1 o dispos-to 
no mtpitulo XI do regulamento dêt As.':Üstencht a Alienados 
a.pprovado pelo. decreto n. 3.2"14, do ;z do março de 1899. 

Os segundos só poüorão ser recobirlos tom1Jorariamente c 
isto mesmo si, pelo oxmnc realizado por occasü'io da consulta 
externa, a complexülade symptom<ttica ou qualquol' cnriof:lid<:trle 
pctthologica indicar a convonioncia do uma obscr';ra,ção mais 
dilatod<t. 

Art. 3. 0 Haverá. no hoSlJicio um ambul<1tol'io, onde se e:ffo
ctuar<t gratuitamcnw n. consulkt externa. O lento do clinica 
psychiatrlcn. o do motestias nervosas darà as consulbs medi~ 
cas, nos dias rlcsigm~clos n:J pmgrmnma cht roferid.:t Fa.enldade, 
aos doentes do rnolcstlas nonosas quo ahi compa,I·ccerem, 
fazendo u.s ;_qJplicaçõos eloctrotüerapicas o tt imlicn.çilo do tru~ 
tamento plHtl'lU<J,coutico, 
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As consnlta,s se ro::tlizn.riio na, pl'osonça dos alumnos . nos 
di<:ts flcsigmtdos pa.ra a.s a.ulas -praticas. Ao interrogalorw. o 
exctmc o lento arlclita.rá a.s considm·aç\íes que o c<.tso saggcrn•. 

Art. 4. 0 Os doentes de molcstias nervosn.s serilo removidos 
com snn. annucnci::t ou fle quem os ropL'csen t.e lcg<tlmonto, p::m:t 
os Jwspitaes communs, si dissJ houYol' mistor, rcquislti<:twlo-sc 
elo chefe do policia, as orrlons convonionte.s, ou "tm•::to iÜtn. logo 
que cessctram os motivos que dotorminctl\tnl n intmnação. 

Art. 5. 0 Quando se tratar de <tlicmctdos, vot'ific<tda a cxis
toncia da. afi'ocção mental o doente será rometiiüo a,o dieector 
dJ hospicio. No C<M:!o negativo, serâ posto immecliatamontc 
om lilJerclade. 

Art. 6. 0 Alüm dos enfoPmos recolhidos ao pavil1ülo e que 
servieão do olJiecto V/J ensino clinico, o lento poderá. rJquisitn.r 
do clircctoe do 'twspicio os doentes remeitidos polas autoridades 
civis c jü. matl'iculados naquelle cstctbelecimento: 

1", quando entro os enfermos do paviUúo não houver typos 
clinicas que despertem intcr0s3o scientiiico, por já tcrm~ sülo 
olJjccto de estudo ou por .ser· em oxtl'Cmo bana,l a, aff~cr;a.o ; 

2°, qun.ndo houver mister do clcmonslira.e as <l.nalogLn.s sym
ptomaticas em typo.':l clinicas diversos ou as dissmuclhançn.s, 
dependentes de condiÇ,:õos inllividna.os em typos da mesma 
especie nosologica. 

Nestes casos, a. permanencin. no })<tvillu'í.o linütahSc-ha ao 
tempo coneQ(liclo p<tT'a a.s aulas pe<tticc:t:i on ao tempo preciso 
p::tl'<t fJW'. se possr1. ohscr\'ar e.t mn.t'ch:1 rl<l. molosticl, o o.'! ofl'citos 
do tt•;-t.tameui;o Omprcgwlo, fX'.gtm(lo as eonvcnicnchs do ensino. 

llm·ante o ~empo em quo pormanccoJ'Orn no pa:vilhào _9S 
alienarlod matl'icnl<l.dos no !lospici:J, nenhum contac;;o tomo 
com olles os indivülno~ om observaçào. 

A1·t. 7. o As o 1JserVi1(•Õos ele que trata o art. ::\6, n. 3, do 
regulameni;o das Faculchdos (le ~Iodicint\ sce'io cnYiadas em re
sumo n.o diroctot· elo hospicio, quanclo se reforieem a, alienados. 

Ar~. 8. 0 Rcvog:1m-so as disposições em contra.l'io. 
Capite.tl Focloral, :zJ de março (b 1901.-l!..'pitacio Pes:::í)a. 

St•. Presitlento ela RcpnlJlica-A continnnç-ã.o do apparccimcnto 
de casos do peste Lubonictt nos mczes rlc on~uLro. novembro c 
rlczcmbl'O, c t•, neccs::údmlc ele m<tntcr-se p;wto elo pe.-ssoal tc
clmico qne J'õra nomondo p<na o srn·v-iyo de po!ici0. sn,nitari<t e 
todo o lJu:sso<l.l de clesinfcctn,cloros e serventes c ocupados, (lllCl' 
no scrvko m·lJano, quer no th BstL'acla- ele Ferro Central elo 
Brazil, 1Jcm como-t\S despezas com o m;1,tcl'ia.l, rgw são scmpc·e 
avulta.clas; o CLlstcio do La·~ctrcto dil. Ilha Gr<1nclo o c1o I-Iospita.l 
Paula Candülo, o aindtl. <1 'instr:tllaçiio de g<l.Z corrente par<t os 
tealJalho.3 do Instituto Sorothor<tp:.eo, dctcrmina.rmn novos 
gastos, que excederam üs 1wcvü_;ões do CL'eclito a,nterioe, no qwtl 
aliás sómente so incluiu a d.espoz't a fazer com, o serviço ex-
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trnol'dinario aüí fim do outubro. Accro.sco quo em nJgnn.c:: dos 
estabelecimentos sanitarios llonYe rlomol\1 o <ttl'<1,ZO na confe
rencia e lcgn.lização ilc contas n.ntigD.s, qnc foram objccto do 
rcclamaçõe~ por falta. do couformühde, elo modo que. não pndo
ra.m ollas entear ntt a-raliaçi\o ibquelle crmHto c corwtitnmn 
agora divida roconhocid<l., quo do v e ser sa.hladCL. 

ConYom notar qno, tendo-se verificado, nos mozos referidos, o 
appal'Ocünento do casos rJc posto, saltc;J,clamcnto C-)lll pontos lli
ver.sos da cidade, tornou-se indispcnsí1vel multiplicc~r as dt's
infecçõcs e estcndel-as a grande nnmero de casas contiguas âs 
infeccionadas, resultando dahi _uot.a.vcl clospcz<t em desinfect<tn
tcs e o matorial respectivo. 

Existindo, aponas, elo crodib snpplomontar de 550:000.~, 
aberto pelo deereto n. 3.823, do 10 de novombeo elo r1nno pf1s~ 
sado, {~ v.erba-Socconos pnlJlicos-do excrcicio do 1900, o saldo 
do 12:775$•179, conformo consta dct demonstração junta sob n. 1, 
e tendo-se do attcnder ao pagamento de dospezas já feitas, na, 
importancia ele 2.2D: 1313$79-!, como so Yorifica, da, relação sob 
n. 2., torna-se preciso quo, do accorllo com o (lisposto no a1·t. 44 
d1.~ lei n. GG.2, de 2:1 (lo noYcmbr·o de .l8DO, o j:t tendo sido ouvido 
o Tl'ilmnal do Contas, nos termos do a1·t. 70, :3? G'J, do r<•gula"
mcnto rtppr·ovadu pelo dccl'ct.o n. ,2.409, df!·intlc(lcr,Qmbeo de 
l89t!, iLHtorizeis a abnJ'tm·:.t de noYo Cl'Cdil;o (tr.!2](i;::l(iJ$:·il3, snp
IJlOmC\nta.l' :1. nwncion:vla vr!'lxt. 

Cíl.pti;;_tl FerlPl'<11, 2:: do m<wço do WOl,-Epitar-io Pcs.-dJa. 

DECR~~TO N. 3.9Gfi --DE :23 rm :.1IATI.ÇO DF. 1901 

Abro ao Ministorio da .Tnsti<::t e Negoc·l0.<;: In~01'iorc.o: novo credito Aup

plementar de 2Jô:30·1$~Hí :t vel"hrt-SoccOt"l"OS publicos-do exercício 
de 1900. 

O Presillcnto fla Rcpnhlica dos EsLadoR Unidos do nrazil. 
a,t,i;en(lendo ao quo oxpo?. o .i\ünislieo (l;t .Tnstiç.a o .\l"egocios Intc
l'ioros c tendo ouvido prov.i:1.mcnto o Tribnn:tl dq Umrt<18, nos 
termos do a.rt. 70, §5o, do l'i\Q.'Hhmcnto appl'ovado pelo decreto 
n. 2.400, elo 23 de dozontbl'ü (lo 180íJ, re~olvo ahrir, rlo accol'flo 
com o disposto no art. 44 d<t lei n. G52, de 23 de novcmiJro de 
1899, novo cmrlito supiJlemontaP (lo 2lG:3ô18::l15, á voPhét-Soc
corros publicos-d.o OXOl'cicio elo 1900, IJ<tl'ét pa,gamonto do llC's~ 
poza8 feitas com o serviço sanita.rio. 

Cél.pl.tal Fed.oml, 12::.: do mrn'co do 1901, 13'' 11!1 Roi)UllUca. 

EpU11cio Pcssôa, 
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N. 1 

DEl\IONSTRA~:Ão DAS DESPE/.AS PAGA. . .J POR 00;:\!TA DO CRIWITO 
SUPPLE~mNTAH. AHETtTO PI;:LO DECP,ETO N. :-l ,82'1 DE lO DF, 
NOYE~II:lRO llE 190:), 

Follias 

Da tripulação do vapor Paula Candido, 
de setembro D, dezembro........... 8:930.~400 

Do interprete da Dlrectoria Gera.l de 
Sauda Publica, de setemlJro a, de· 
zomlJro........................... 200$000 

Do servente do Labora·torio B:wterio-
logico, de so·tembt'o a de~;emhl'o.... 4008000 

Dos dons serventes dcstctca,dos no I-Ios-
pital Paula. C0.nclido, de setembro a, 
dezembl'O .. :...................... 280:)000 

Da tripulação da.s l0.nchas em serviço 
qum·enten;wio, de sotembl'O '-\ no-
vembro ....... , ....... ;............ 4:5ti$0or) 

Do pessoal extl'<\Ol'tlinn.rio do HoSl)it;tl 
P;m[a, ~anclido, de setemln'o a de-
zembro ........................ ,.. 7:4858882 

Dn. l;Pipulação da lancha Esquirof., de 
a.gosto <t dezcmbt·o................ 4:3-t5:).200 

Dos gtmPdas oxteam1mm'arios em t:m'-
viço ele dei::infecções nas prisões da 
Casa de Detenção, em setembt'O.... 1:~58000 

Do pGsso:tl (lH. Inspcctoria do Serviqo 
de Isolamento e Desinfecção, incln
sivo o dostac:J.do na esta.çtLo da, Es
tt·atl.a .. do Fereo CcnLe:J.l do Beazil, de 
sc~embro a novembro............. 6?:51.·-1$9-17 

Do pesson.l do Hospit<.tl do S. Sclmstião 
empregado no serviço do obsorv;lr 
c.~ã.o i'lt\llital'Üt, de setemb1•o a no-
vembro ... , .... , ..•............. ,. 5:713$1·44 

Do pessoal do Institnto Sorothm'apico 
Federal, de setembro n. dezembro... 14.:280,)000 

Dos commissa.rios de hyglene, de se-
tembro a novembro ... , ..... .- .. ·, .. 21 :01!1~350 

Quantia mandada. cntr0gar ao almo
xarifc do Lrtzareto da, Ilh<t Grande. 
potra occoncr ao pagamento (lo pcS· 
soa.l jornaleiro, nos mczos dn :'JO-

t.en~br'lJ a. clt~.z.embl'o,,. 1 ,.,~.l'''·• i2G:780$9fH 
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Fornecimentos feitos aos segnin~ 
tos estabelecimentos : 

Ao Lazaroto d11 Ilha Gmndo) de abril 
[L dCZOllll)I'O.,, •• ,,.,,, •••. ,,,,.,., 

A' Dirootorin Geral de Sandc, do ja
neieo a, outnbro .......•........... 

Ao LalJoratorio Bacteriologico, do jn~ 
lho a, outubro ..•..•.....•..•••... , 

A' Inspcctoria, do Serviço de Isola
mento, do ma;io <L outu1Jl'O,,.p,, .. 

Ao Hospita.l doS. Sebastião, do junho a, 
sotoinbro .•..••...••.•....•.•.•...• 

Ao Hospital Pmlla Candido, rlo julho 
a outnbl'O ..•....•......•......•..• 

Ao Instituto Serothera.pico FBderal, do 

57: 0:33$0GO 

9:10:1$910 

107:675$835 

20:297$980 

77:055$890 

junho a outnbeo ...•..••..••.•. , ..• 12:3338050 303:341867:i 
Passagens dada,s pela Companhia, 

Lloyd Brazileiro .•.•.••••.....•..• 
Obr<ts sa.nitarias urgcnte'3, inclnsivc o 

fornecimento do nmtertaes, em cst<L
bolecimentos dependentes deste ?di-
nisterio ...................•...... o 

Indcmnizaçiio ao Dr. Nu no de Andrit
de, do pagamento feito, em 17 rlo 
st~temhro, ao Dr. Cmnillo Tcrni ..•. 

Aclcn,nt<tmonto feito ao ongonlieü·u 
Henrique José Alvares d:t Fonsecft, 
pam o pagamento de feri:t.s ;t op~~
rario.-.J r.m sorviço ele obra.s srwüct .. 
rias a sou cargo ..........••..... o 

Creditas 

A' Delegacia do Thosouro no ParJ., 
para occorrm• d. dcspczi1 com os 
conccrCos dêt li:mclm Bon-ifacio ele 

"''"'''''" 

Abn" ...... ........... ,............ 4:173$000 
A' Delegacia do Tho.::wm·o mt .Uahia, 

p<tr<t occorrm· ao pagamento do mmt 
caldeüa dcstina.da á lanclHt Ftecha.. 5::l\JO,S3Gl 

A' Delegaeia do Thosom•o em S. Paulo, 
para pagamento do serviço semapho
rico da barra de Saniios, do otüulJro 
~ rlezcm bro.. • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 2: 040$000 

A' Delegacia em Londres par::1.. indom~ 
nização ele telegramma,s dirigidos a 
esto Ministerio pelos ministros bra~ 

34$230 

49: 148$6\JO 

10:000$000 

5:0008000 

ziloiros em Londres e Assnmpção... 7788DG7 1.2:493$:128 

SoiUlllí1,,,.,,,,,,,,,.,,.,, ••,, •• 538;545$805 
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Saldo que cxistí<J. do credito supple~ 
mcntat' abort-o polo docre~o n. :_1.GS3. 319;)9313 

CroLlito supplemsnhM' n,IJorto p:Jlo de~ 
ereto n. 3.823, de 10 de novcmln·o 
do U)QO ..........••............•.• 550:000$000 550::-H0$936 

Quttntü~ ma.ndadct a.imnllm· por a riso 
n. 5M, de 2 deuHU'Ç'o conentc ....• 

SC~,ldo ne.;.;ta dttt~1, .•...•....••. 

ll :7i4$!3! 

l :00!$348 

!2:775$479 

Pl'i.moíra. Sucç;\o d<-~ Di.l·nct.ol'in. GüL'<tl de ConGa.bilidaclc, O do 
m~u·ço do lUOl.-F/o;·cs Jim-iw, 2" oHicü~L- Visto- Rodrigues 
Barúosa, dirodor lb socç?to. - V.tsto - J. Bwdini d iroctor 
geral, 

N.·2 

REI,AÇ'-ÃO DAS ])ESPEhAS liElT.\S E I'Oll I',\G.\R Cü:.\I O SEüVl(:O 
SANlTAIUO 

Follm de um sm•vcnto oxtmunmoea
rio do scnriço de isolamento c des-
infecção, em novemhl'o............ 150$000 

Vlom dos comnüs::::<1rio.s (lo lL~'gicne, 
em dezembro..................... "i:ooosooo 

Idem do- pcssoa.l extmoedinario da 
Inspect.oria do S01·viço de Isola-
mento e Desinfecção, om dcz:om
bl'o............................... 8:5!2$895 

Idem, idom, do serviço sa.nltario 
dosta.cado nn, Estrada, de Feno 
Cerrtrctl elo Braúl, em dczcmln·o... 2:·113,1851,1 

Idem, idem, do srwviqo- de o1Jscevc~c,:Ko 
sctnitaria do Hospibl deS.Sebastü1o, 
em üozmnhro........ ... . . • . . . . . . . . 938$5.2:3 

lllmu da, tl'ipulc~ç~'fo rla.s lnnchas em 
Sül''i'Í~·o uudumo, 0111 d8zcmhro.... 1 :5lG,SOOO 

IdcHJ de dons ·ue::;infcc.tadol'üd e um 
macltlnlstct que estivoeam tw S~)l'Viço 
do La.zn,l'et.J do Tctm<11Hhtr0, de j<t~ 
neieo a dezem1Jl•o................. 87l.SGGO 

Fornecimentos cxtraordinal'ios feitos 
<:i Directorüt Gcrctl rle Saudê Pu~ 
IJlica, lle !1lH'il a dezembro, i!Jcht
sive int}Jl'eS~Õü.--5, ptU'ct . o ::;orviço 
saniüwio, na Imprensa, N<J.c:iou:..d.... 10:608$081 
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Fornecimentos extraordlnm·ios ao La.-
zaL'eto da Ill.ta Gra.ndc, de -a.bril a 
dezembro......................... 6.3:515$6:30 

Irloin, idem, {~ Iospcctoria do ServiÇo 
de Isolamento e Desinfecçã-o, de julho 
a <lozcmb!'o.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . GS: 172$830 

Idem, idem, ao Hospital de S. Sebas-
tião, de setembro <t dczemlJro.... .. 1:.~:,122$850 

Idem, idem, <1o In.-3tituto Serothm•a-
pico, de outubro a dezembro...... 2:74;-::;,~360 

Idem, idem, ao IIospital Pa.ula Candülo, 
do novembro a dezembro. . • . • • . . . . 1:1: :125$4'10 

Despcza com a insta.Uação do ga.z no 
Instituto Serotherapico. . . . . . . . . . . . 13: G:37i)Ol0 

Para pag,tmento do combustiYel e 
lubri!lcctute à Inspectorüt ·tio :Jo di:;;-
tt·ictu s<.l..nitltl'io mal'itimo........ .. 6:830$000 

!ndemnizttção [1.0 Dr. ~uno de Ancle;1,1le, 
dircctor gcr<1l díJ suudc publica,, 
pelo pttg:11ncnto 1Bito ao St· . .Jos·é de 
13at'eos Fra.nco, mt qualidade de 
procurador de D. 1\'Ial'ict l\Icndm:~ Pi· 
mcntel e de seu Jllho Di'. Fri1nciscu 
lVlendes Pimentel, propdetario da 
ca,sa elo mol'ro do. Valo11go n. :3, 
intcrdicta pelas a.utoridctde:'l S<l,nit;~
ricts, em viroudc do terem se dado 
C<lSOS ÜO poste ... :. . . . . . . . . . . . . . . . 40U$0QQ 

Despc-~;as com olJr"bs sruüt<1rias nv. re-
partição lla policü>................ !G:QIS)OOJ 220: l3G.,;?Dl 

A deduzir: 

Saldo oxist:Jnte n<t vorho, ~ Socconos 
publi.cos-do exCl'cicio de HJOO ....• 

Ct•edito proci::;o ............... . 

12:77õ$479 

Pl'imcil'<t Scc<;ã.o (la Dieectoria tlo ConCtdJilübdc da SccPctn.ria 
da .Justiça c Negocias Intel'ioros, íJ do 111<11\~0 de HJOl.~Cm·~ 
valho e Sou.~ a, lu ollleial. - V isto-Rodrig1ws Barbosa, dirc· 
ctor da, 6'GCÇà.o.-VisGo-J. !Jonlini, dü·ector geral. 
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DECRETO N. 3.967- DE 23 DE Ilp,_rtc:o DE 1001 

Crea uma Lrigada de ird'anL!J.l'ia c uma de cavallada Lle Guardas Nacio ... 
nacs na conwrca de Xiririca, no Estado ·de S. Paulo. 

O Presidente dtt He:publica dos Estados Unidos do Brazil, 
p~ra execnção do dec~reto 11. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta : 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comar~ 
ca de Xirii"icn, no Estado de S. Paulo, uma brigada de infan
taria e uma de cavallmia, aquella com a denominação de 62\ 
que se constituirã de tres batalhões do ,s-erviço activo, ns. 184, 
I t:5 e l8t3, e um da reserva, sob n. 02, e esta com a de 19~, que 
se constituirá de dous regimentos, ns. 37 o 3.:~, os quaes se orga~ 
nisarão com os guardas qualificados nos districtos da referida 
comarca ; rerogadas as dist~osições em contrario. 

Capital Federal, Z~ Ue março Ue lOJl, 13° da Ropublica. 

M .~FERHAZ DE CAl\If'OS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

DECRETO N. 3. OG8 - DE 23 Dl<~ MARÇO DF. l uo l 

Crca tttuabt·igrld~t do inCanLaria e uma do c;tvallarü. do (3uaL'Llns Nado• 
naes na comarca de Bat'l'dtos, no Es~ado de S. Paulo. 

O Presidente da RopulJlica dos Estados Unidos elo B1'a;, il, 
para execução do decreto n. '13l, de 14 de dezembro de lSüG, 
decreta. : 

Artigo unico. Ficam crcadns na Guarda Nacional dà comar· 
ca de Barretos, nJ Estudo do S. Paulo, urna brigad<l, de infan
taria e uma de cavallaria, aquella com a designação de G3a, que 
se constituir(~ de tres batalhões do serviço nctivo, ns. 187, 188 
o 189, e uma do da reserva, sob n. 63, c esta com a de 20\ que se 
constituirit de dons regimentos, ns. 3D e 40, os quaes se orga.ni
sarão com os guar.ias qualiticados nos distl'ictos d<1 refcrída. 
comarca; revogadas ns diáposições em contl'ario. 

Ca.pital Federal, 23 do Ill<tl'~~o de 1001, 1~-l·' da Republica. 

M. F.EmRAZ nE CA:IIPOS SALLES, 
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DECRETO N. 3.U09- DE 23m~ ~IAnco DE 1901 

CrUa rrw.is uma brigada de infantaria de Guadas ?\acionctc~ na com<tl'Ca 

de hbélticabal, no E·L·ado de S. Paulo, 

O Presidente da. Republica Uos EstaLlos Unidos do Brazil, partl, 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 18%, decreta: 

Artigo unico. Fica Cl'Ead::t na Guarda NJcional da comarca 
de Jaboticabal, no Estado do S. Paulo, mais uma brigad<t ele 
infantaria, com a designação !lo 61", a qual se constituirá de tros 
batalhões do serviço activo, ns. 100, I9l e 102, o um do dn. 
l'eserva, sob n. 64, que SG organisarão ciJm os gnardCI,S quali
ficados nos dh:itrictos dn. referida comarca ; revogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 23 de março de 1901, 13° da Republic:c. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLBS. 

Epitacio Pessôa. 

Sr. Pr~sidento da.RepulJlica- A 1oin. 652,dez:; de novembro 
de 1809, al';. L7, § 10- Material- conc8don p~ra a comi· 
gnação n. 34- TranspOI'te de tl'opas. etc.- do ex~~rcicio de 
1900, o crerlito Ja quantia de 1.000:000$000, quando da. inclusa 
demonstração, organisada na Direcção Geral de Contabilidade 
da Guerra, se verifica quo a despeza será de 1 .154:030$119. 

Tendo import<:vlo em 4.529:807$782 a despeza e1Toctuada 
nos exercicios de 1806 a 1899, a média annual de l. 168:451$945 
não foi attendida no exercicio de 1900, sondo qne de 189G a 
·1898 não foi a verba onerada com a quantia de 40:000$5000 
annuaes para material dcstimtdo a transportes terrestres. ·· 

A insufficiencia do credito ó de 154:030$110 e seria do 
122:746$11D si a importancia do 21 :28118, provonionto de 
descontos mensncs de pussagens de favor concedühJ.s aolliciaes, 
não deixasse de ser annulhula com as leis de fazenda para 
escripturar-se como ronda do Estado. 

Ouvldo o Tribunal de Contas, de conformidarle com o rlí~· 
posto no decrf:tO legislativo n. 392, de 8 de outulJro de 1896, 
art. 2-', § zu, n. 2, leltra C, solJre a <tbet·tnra a este l'dinisLerio 
do credito da quantia de 154:030$110, supplemcntal' á verba 
IG- Material - consigll3ção n. 34 - trnnsporte de tropM, 
etc·. -do art. 17 da citada lei, om vista, da autorizaçfi.o con
tida no at·t. 44, n. I, tnbella B desta loí, t1i o mPsmo Tribunal 
de parecer quo Q rofef'i(lo credito }Jódo Eer logalmento aberto. 

Nestas comliçõo8; submetto á vossn. assignatum o decreto 
junto. 

Capital Fedel'<~l, 26 de março de 1901.-J. N. de Jlledei-ros 
JYiallet. 
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D!lCRE fO N, 3.970 -DE 26 DE MARÇO DC !90! 

AbPe ao Minis todo da Guerra o credi~o d<t quantia de 154:030$119, 
supplemon~at· it -ver'ba :1Ga - l\Irderial - consignação n. 34 
Transporte de ~t·opas) etc., do arb~ 17 da lei n. 652, de 23 de 
noyembro de 1899. 

O Presidente da Republica Jos Estados Unidos do Brazil, 
tendo onvido o Tribunal de Contas, de conformidade com o dis
posto no art. 2", § 2°, n. 2, Iettra O, do decreto legislativo 
n. 302, de 8 de outubro de 1806, e usando da autorir.ação conferida 
pelo art. 44, n. 1, tabella B, da lei n. GS2, da 23 de novembro 
de_.l800, resolve abrir ao ~inisterio da Guerr<t o credito da quan
Lia :de 15!:0::!0$119, supplementar á verba 16a- r.Iaterlal
consignação n. 34- Transporte de tropas, etc.- do art. 17 
da ci tadv, lei. 

Capital Federal, 26 de março de !901, 13' da Repub!iea. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N. d'e llfedeiros Mallet. 

DEClU~TO N, 3.071- DE 27 DB lUARÇO DE 1901 

AppL'ova, com accrescimo de ·tt·es clauslllas, os esbatutos da Com.o~ 

panhia ele seguro3 lerrestl'e, maritimo, sobre vida e commercial -
Americct. 

O Prcsillonte cln. J~cpllhlic~ do8 Rstados Unidos do Brazil; 
attonclend.o ao f1UC requereram Angelo de Bittoncourt, Sor·;_t
phim ?\Jadins Vich\t, .lo5.o Antonio Lopes de Cctstro Torre~. Joã,o 
üos Scurto.~ Pinto c .TosG Jo<Mptim d.o Olivoil\t Lim<t, l'CSolve 
n,ppeovar us e.:ltcttuT;os que a, c~Lc acompanh<1m dtt Compa.nlli<L 
de scgm·o::: terrecltre, m<trititno, sobt'O vicht e commorcütl
AmCl'icct, <l.Ccroclccntn.,ndo-sc, porém, em logo:tr conveniente êtS 
seguintes dUpo:3içõcs: 

a) a comp:_tnhl<J. só podcrâ esta,bclccer n.gcncias dentro ou 
fór;_t do paiz, mcdi<:t.ntG autorização do Governo ; 

O) nã.o _podel'á pmtic<tr operação alguma rgw não sejct dircCta..; 
monte relativa a seus finS principaes, sob pena de ser cassada 
innnedütittmente a autorização pctra funccionar ; 

c) 6 tn,mbem cxprcssamento vedado á companhia rescgurar 
os seucl sGgliros em companhias e.stnwgeiras, dentro ou 'fóra 
do pn.iz. 

C;_tlJHal Fcdeta1, :':~7 Ue' março do 1901, l~io da Repu"blica. 

M. FERR-AZ DE CAMPOS .SALLES. 

JoatJ.uhn il-lz~rlin1to. 
Po·Uer ExecuUvo HlO~ 2'i' 
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tslatutos aa Com~annia ae seguros terrestre, maritimo, 
soore viaa e commercial « America » 

CAPITULO I 

DA CONS1'ITUIÇÃO DA COl\IPANIIIA 

Art. 1. 0 E' eshbelccüb na. CctpltoJ Fcclm•.:ti, onde ter<i sua. 
sédc e fàr>o jueülico, uma companhia. de scgUL'<JS mu~uo.3 com a 
denomin::tção de« AmBl'iC.'t » c se regcr{t por c3t83 e.~tabtos e 
pela legislr:tção re3pectivLt. 

P<1r.1gr<1plto unlco. E3hbeleccrá snccm·srvJs c agcncLts nos 
Estr1dos d~t União c no estrangeiro, ·si convier aos intBrcssos da. 
COI1ll)i1llhÜt, a juizo dc'1 ÜÜ'JCtoL'i;t. 

Art. 2. o Serii de 50 <-wnos o pri1ZO dct rlueaçã.o tb compa.nhLt; 
este pi'<:tzo poclcrá SÔl' p1·oroga,do pJl' ddibo:<tção dct asscmbléét 
geral. 

Pae<tgL'aplw luüco. Duean te o p1•a.zo c.:;Gctbêlecido, a comp:whi<t 
só podcr;L ser dh.:mlYülct dado algum dos ca:-:;os prevL;tos nc~ le
gi.:;la,çã.o em vigol'. 

CAPITULO 11 

DOS FIXS DA COMPANUIA 

Ar~. 3. 0 A companhia predicará as seguinte:) opm•ctçõe:::, que 
constituem seu,:; fins : 

1°, garantir aos seu::; as3ocütdo3 dc1.. secção de seguros contra 
fogo, sobre as clausulas ou condições estctbclccidas nos pro
sente,':\ estatutos, tocla e qu::Llqucr propriml::Lcb movei ou im
movei, urbana, suburbana ou rut·al, contca fogo accldcntaJ, 
as;üm como contra os damnos en,uSél.'los pJl<ts medidas provcn~ 
tivas ompecgadas pol"' autol'idatlo competente p:H'êt irnp::::ílir 
o .1 atalhar o incendio ; 

2°, sogm'<tr merci1doricts emb:u>ci1cbs, por m<tL' ou tm'L'<1, em 
vi<:Ls fenei1s, par<1.. gu<Llquor ponto do prüz ou do cs~rangclt·o, '" 
juizo dct diractori<L, as quaes serão ga.1·antidas dos riscos do 
inccndio, nauf't•agio ou de3cLStr<J casual ; 

:3°, fa.wr conü·-rwto::; de suguros de vid<t por mulo de coub·ibtli· 
çõe.:J, ncw concliqõos ou clausulas o;:;biJolecidas nestes estatLttos; 

4°, f~zer sagueos de crcdit:J o garD.ntia commercial tambmu 
nas clausulas ou condições estabclocídas nestes estatutos ; 

5°, comprar, vender ou passar ostabelecllnentos commor
ci<:Los, efi'octum~ cobrança!':\ ou liquidD..çõos, por cont.:t pt'OJ)l'ht ou 
de terceiros, c com este~ trttn;::Ügie, [~ jLlizo du. directoria. 
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CjJ'!TULO 111 

DA Dil'tECTOlUA g SUAS ATTRIBUI~:iJES 

.\.r L 4. o A companhü~ sm·á dieigida e tvlministt·u..lla. pJl' :-::ua 
direJtoria, composta de cinco membros eleitos em a,sscmbléa 
geral, dcsígna,do dJ e a ~re es ;es o JWesident::~. 

P;wagt'aJJho uni co. Esta, clircc~oria cxcreorã o ma.nd<tto pm• 
cinco annos, pOllonlio ser rc.cleita,. (Art;;. ~i3 u 71.) 

ArL 5.0 A dircctori(l. l) compJtcnto pctt'<t gerir toclos os ne· 
gocios Un. comp<tnhüt c rc:tlizn,r todas :v; opJe<:tçúes do que trct· 
t(trcm estes esta, tu to.::, delibera,ndo todos os seus ac3os por 
maiorüt de voto~~ em reurlião. 

§ 1. 0 A Uirectoria será o repeesentn,nto lcg<Ll Ua, companhi<L, em 
juizo ou fôrct dolto,podcndo p:1ssar procut'(l,ção para l'8J)rcsontal-a. 

§ 2. o Os dieectorcs serão snlJstituirlos, no caso ele falta ou 
impedimento de ::1lgum dollo.~. pelos outros dieectores. 

Art. 6. 0 A directOl'üt -bdt os seguintes auxillarJs: um agcntO 
geral, um inspactor do inc~mdios e outros accidontes, c os 
mais auxilütres que furem necessarios ; tJdo:J nomeados e de· 
mittidos pela dircctorü~, tcntlo em vista, o.3 interesse.:: da. 
comp<tnhia, marcanclo-lhm os vcnc.imontos ou purconta,gons. 

Pi.Lra.gra.pho unico. São ompt'eg;_~dos os quo mostl'<H'Olll no· 
mcaçào, com as fil'lW1S dos dirccto.L'0:-5 reconhecidas por taUol
!Eío. (Art. 42.) 

Art. 7, 0 Havor;:t um conselho Jls:::ml da. comp::-mhia, composto 
de trcs mcml)ros, eleitos anmmlmontc, o exercer{~ as fnncçõcs 
indica,cltts ncs~cs estatutos c n<.ts leis das so~icd:1dcs anonymas. 

Art. 8. o Comp~tc ospc;;iaJmentc á diroctoria : 
1°, convocar a, assembléa geral ordlnaria ou extraordinaria., 

q1mndo exigirem os interesses da comp::tnhi<L ; 
2°, assignai' a<> apJlices de seguros, dom dos directores; 
3°, assignar todos os tHulo.s c do0muento3 da, companhiêt, a 

correspondoncia, officbl o o bctlanço annultl ; 
4°, nomoa.1' os agentes comp3tentcmcnte ltalJiliütrlos; 
5°, org<l.tlisa.e os lJctbncotcl':l mcn:)ctcs tlo movimento da .. 

conwanhh ; 
6'1, examinar e Jl~ca.lizn,r a dirJC\,ÚO c boa ordem elo cscripto· 

rio, a corruspondonch oliir.üal e sua exp~Jtliç:ão ; 
7°, propor em sessão todas as medicl::1s necessarias <l..O bom 

andamento dos negocias ela companhia ; 
8'J, dar toclas ·<1s oxplicaçõos neccG3cwias, ter pleno conheci~ 

monto dos negocios internos e externos da conl}ntnhia. e crc<1r 
agvnci<1s no interior e extorior ; 

tJo, tct' sob suct ab.~oluta responsc~hilidc~ilO o guardtl, "todos os 
h;_~ veres cht comp:~nllia e promover o deposito em conta corrente, 
no bcmco escolhido de commum ::tccord.o entre si, desüo que 
haja em ccüxtt quantia superior :1 3:000~000; 

lO, não despender qu:.wtia algum<l. sem ctutol"izi:tção cxpre:::sa, 
em reunião; 
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11, apmsentar tüda,s as coiüas quo tenllam de ser pagas pelos 
cofres da compíl.nhia, para SCI'Clll vi:-:;aUa~j; 

1:2, aprcscn't<.n· mens<:dmcnto a caixa, 11ara ser cx~minada 
pelos dircctoros. 

CAPITULO IV 

DO CONSELHO FlSCAL 

Art. 9. 0 São attrlbui~~ões do conselho fiscal: 
1", cxttminar os Lalanços o r·ohtorios que a. diecctol'ht tenha 

de apresontctr <'t assombléct geral; 
2", propm·, de accorJo (~Om '-"" clil'Getorl<-t, as altor<:tçÕe3 de quo. 

precisctrcm estes cstatutml, no quo nwlhol' possa interessar aos 
intuitos financeiros o economicos Ü<l comp;:mhia; 

3°, nomo<1r ele entre si o seu p1·esülcnto o secrohrio. 

CAPITULO V 

DA ASSEl\IBLlilA GERAL 

Art. 10. A as:-::embléa geral de as3oci<1tlos ê <t rcuni.io destes, 
convoúadtt de conformidade eom estes osüttntos, o smts sessões 
serão prosülilbs por um sacio ~wúlamwJo, que convidará dons 
ontro~ pn,ra secretarias. , 

J-..:et. 11. Aehn.ndo-se IJresontes socio.s quo l'O})l'OSJntcm a 
quini;a parte, pelo mono~, do soei os f-\Cgut'<t'los em V<tlorcs nunca 
infol'ioros a 5:000~, cstCLt'(L consti tuidn <t aSBemblé<-t geral. 

P<leagr<tpho müco. Não se podendo c!fectua.r a reunifí.o, por 
faJtarem socios segurados, scr[t feitn, mna convoc<1ção pelos 
jornaes de m<üor elrculaçfio clcstD, Cctpit<ü; si ainda desta vez 
não se rea.liz<1r, far-so-ha tmcoira c nltim<-L convocação, e com 
o numero de socios segurados, quo comparecerem, tcr-se-lut por 
constituida a asscmbldr1 geral, excepto noi'S seguintes casos: 

l 0 , quando se ti·cttar d<t roform:_t dos ostQ;tutos; 
2°, quando se ~ratar da liqnitl<tçlio volunt.al'ia da companhia; 

nestes dons casos será preciso, pelO monos, <L qna1·ta parto do 
capital rc<1lizado c rcpr·cscntaclo, podonrlo o comparecimento dos 
sacio;:; segurados sor feito pcsso<-ümonto ou mediante autol'iz<1ção 
por escripto o firma rcconllccfd<1 por tctbCllliã.o. 

Art. 12. A assemblôa gcrfll rounir~sc-ha, oi'dinari.ctmentc, 
uma vez por anno, a 15 de <1bril, e logo depois que o, commissão 
de Cotr~us tiver dado o seu p<-Ll'CCCl'. 

Art. 13. A' assembléa gorcLl Ol'dirl<U'Üt compete: 
lu, ex<1minar o approv;.u· <~:;; cont::ts annncwf:l; 
2°, eleger b conselho Iisc:.tl, lU<ll'C<.W seu honol'arlo c o·cla .. di~ 

recto1·ia ; 
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3°, resolver n, liqnidn,ção du.. comp::mhia, no cn,so previsto no 
art-. 2", p<:tl'agTaplw nnico, nomea-ndo em acto continuo uma 
commissiio de tres membros, quo acompanllad~ os aetos ela 
dii·oCtoria. -

Art. U. Sô pa.ra resolver a liq_nitlaçã,o ela companhia poderão 
os empregados dclla votar e ser votado3 nas CLSsombléas. goraes~ 

§ 1. 0 Nenhum sacio segurado terá mais quo um voto na- a~
somhléa geral, soj<t cpml for a import:J..nci<:t do sou seguro. 

§ 2-. 0 Na. as.:mmblén, geral cxtraordim:trüt_, sô se tl•atarCL do 
a.ssnmpto p<tl'H, que houver c1l<1 sic~o convoco,da,, 

CAPITULO VI 

J?OS- PREMIOS, DIVIDENDOS, FUNDO DE gESBRVA E RATEIO 

Art. 15. Torlo.s os promios obtidos, dos differentes seguros 
feitos, transacções commercütcs, emprchondimontos e de qmws
quer outras fontes de rendimentos, serão depositados om um 
banco do, conHança d<1- dirodoria, a juros em conta corrente. 

Pa,ragrapho unico. Os dinheiros dopositados sô serão sacados, 
no todo ou por parte, mocl.iani;e cheque assigm\do por dou,') dos 
di rectores. 

Art. lG. Dos lucros, rendimentos e jnros vencidos, obtidos da 
secçiio de seguros roD .. lir.ados contra fogo, abaí;or-sc-ltão no dirt 
:il do dezembro do- ca.cb anuo totlos os gastos com pa.gamcnto 
do sinistt'os torrcstros o mais d.cspez<1s, liquiiladas o Vencidas 
11U; osso dia.. 

Pamgraplw unico. Bo S!tldo restante tiear-sc-ha. <"!. torç·a 
p<.trt3 para Fundo de reseJ•·va c chs outras dmts pt~.rtesjfar-s8-h<:t 
o dividendo poe todos o::s assocütdos na proporçilo elos peemios 
quo houvm·em pctgo, crcd-itando-se-llw.s este saldo nas suas 
contas ospeciaes, afim de quo, ou vençam cllos na fOrma do 
seus segurOs ou lhes poss~t ser applicada a cUsposição do art. 18; 
a outra sómen·t;e com a quota quC lhes coulJer pel<1 condição dos 
mesmos seguros contra fogo. 

Art. 17. Entendor-:::.c-lm por despez:::ts da companllia: 
1°, os honora1·ios e commissã.o d<t direetorüt ; 
2'\ os vencimentos do cOn;;;olho üscal o empregados <tnxiliares; 
3°, o aluguel o gastos eventmws do os~riptorio; 
4°, as impressócs, a fa~tura do clHtpas emblematlcas da comM 

panhia, custas judiciaes, ajuda do cnsto do viagons dos empre
gados em soeviço dct compctnhia, a seu mandado, e om geral 
todas c qu;wsqncr outras clospoz<J.s que BC i'açmn om prol dos .in
teresses da compcwhia . 

.Art. 18. Os associadOs da, soeção do seguros contrct fogo, que 
cahirem em commisso ou se retirarem ela compa.nhüt sem quo 
tenham renovado. o. seu sr.gm'o, pcrdorli.o_ o direito <.to divülondo 
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que lhes tiver pertencido até ao a,nno social :Mtoriol' ao ent que 
se retirou, revertendo o seu quinhão em beneficio do ['undo de 
reser~a. (Art. lô _paragrapho unico.) 

Paragrapho unico. Todos os annos, após o balanço e pol' 
meio de annuncios, publicados nos jornaes de maior circulação, 
far-se-ha o annuncio do p<1gamento dos dividendos aos associa
do@, .quo até o dia 31 de dezembro do anno correspondente ao 
baümço es-~iverem quites com a companhia. 

Art. 19. Ficam f<:Lzondo _pa,rto do fundo de reserva os divi
dendos, que dentro do pr<1zo.de um anno, a contar da respectiva 
liquidação, não forem rechtmados. 

§ 1. o O fundo de reserv11 é applica vol tão só mente <ts perdas 
do capital social ou ao seu reforço o sul)stituição. 

§ 2. 0 Este fundo de reserva, deverá ser representado por 
apolices da divida publica, geral ou dos Estados, ga1•antidas 
pelo Governo Federal, por bilhetes do Thesouro, letras hyp·o
thecarias dos bancos .de credito real garantidos, hypothecas e 
letras de associados, que offm•cçam a g(trantia precisa, a juizo 
da. directoria,. 

§ 3. o Os dividendos serão pagos nos mezcs de julho ele cada 
anno, depois elo primeiro quinquonnio, não havendo distribuição 
dos mesmos, sL o capital ti ver sido desfalcado, emqnanto não 
for este integralmente rest!11Jelecido. 

Art. 20. O fundo de roservct compor-se-1m: 
1°, da terça. pa.rte da importancia do salU.o a dividir annuaJ

me-nte, nos termos do art. 16, paragraplw uni co; 
2°, dos juros que for vencendo o quo devem ser capitaliza!los, 

conformo o disposto nestes estatutos; 
3<~, dos dividendos comprohendidos na disposição do art. 18. 
Art. 21. Cessará a constituição do fundo do reserva logo 

que attinja ello â quantia elo 500:0003;, sondo applica!la.s ao 
dividendo todas as pa,rcellas quo serviam: p(tra constituil-o. 

Art. 22. A divisão do fundo de reserva só poderâ ter lagar 
em qualquer das seguintes hypotheses: 

P·, findo o pr<tzo da duração (la companhia; 
2a., ent1•ando olla em liquirlação ; 
3rt., quando duas terças p<tetcs do caplt~tl representado dissc

mina.r em f<.t vor elos assocütdos então exiHtentes. 

CAPITULO VII 

DO SEGUIW CONTRA FOGO E SUAS CO~DIÇÕES 

Art. 23. A Comprmhi{l, «Amm•ica», Segundo os fins especifi~ 
cados nos diversos pn.ragmphos do a,rt. 3° destes estatuto~, 
srgm•a pl'C(lios do domicilio, c::-d;a,lmlos, cocheieas, officinas que 
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não tenham ou não estejam ligadas a machinismos a vapor, 
etc., a juizo da dircctori:1. 

§ 1.0 Os segurados ou segnra.dorcs podem deix(),r de ter suas 
propriedades ou cst<.l,belccimentos seguros quando lhes aprouve·,·, 
e para esse firn pQ,rticipa,rão, por escripto, 30 dias antes do 
vencimento do seu cuntl'actu c, qu<tndo não o façam, serão con~ 
siderados segurados no ano o s0guinte. 

§ 2. 0 A comp<tnhüt poderá recusar qualqum' seguro, sem dar 
o motivo pül' (lUC o fhz e poder{~ tctmbom denuncü1r .a cessação 
de qualquer seguro existente com antecipação de tres mezcs da 
data <la denuncie~. 

Art. 2,1, Os riscos começarão do meio-dia em que forem feitos 
os contractos de seguros, nos termos do art. 23 e terminarão 
tw meio-di<.t em que se findo.,r o prazo de sua duração. 

§ Lo Acceita <t minuta, que dcvent ser assignada pelo segu
l'(tClo c conter tod<.ts as dcclarnçõcs, a, bem dêt vaJidade do con
tr(),c"to, será pn_g;_-., ;:t vista a importancüt do seguro, sello, apo
lice, chapa e porte de remessa, si css;_-., importc1ncia não exceder 
ele 200$ ; exccrlcmlo, (tCceitari o scgnr<tdo uma letra a pr<1zo de 
tres mczos, pela importancia do seguro, o (1ue sómente se pra
tica,nt na Capital Felleral. 

§ 2. o A ütlta de pagamento rlessas letras, no seu venci
monto, exime a companhia do toda e qualquer responsabili~ 
dade, no caso de sinistro, dos objectos sogurados pelas apolices 
relativas ás ditas letras. 

§ 3." Cessam os etfeitos do seguro: 
1°, pelo dcsapparecimcnto dos objcctos segurados; 
2°, pela tcrminaçfio do periodo fixado na <J.police. 
§ ,1. o Potlem ser reduzidos os c:1pit<1eS segurados o os premlos 

anmmes, si no decurso do seguro diminuir a importancia deste, 
o que o segurado p:1rticip11Wi, em Ucvido tempo, á directoria, 
remettendo-lhc <.1 respectiva <tpolicc, <1,fim üe ser-lhe feita a 
difTcrença no premio correlativo e da v<~.1itlade do seguro. 

§ 5. o O segurado deve declarar, quando as,:;ignar a minuta, 
em que caracter o fa.z: si de propriotario, creclor, usofructuario 
ou arrendatario dos bens garantidos. 

§ G. o O silencio ou fa,lsidade do segurado, que tenha de di· 
minnir a damnificação do risco, ou trocar a natureza ou 
objecto della, retiram do mesmo segura(lo o direito de, em mtso 
do sü;üstro, receber qualquer imlemnisação, ainda mesmo que, 
sobre a perda ou damno soffrido, em nada tenha influido esse 
silencio ou falsidade. 

ArG. 2:5. No caso de se faZOL'Om construcçõos que augmentom 
o risco designado na apolice em vigor do seguro dos objectos, 
nos termos do art. 2:3; de se estabelecer nos edificios segurados 
outros contiguos, fab1•icas a vapor, industrias ou outros obje
ctos que augmentam o prejuizo do incendio ; (le serem removi
dos p<1r01 outro logar objectos ou rcmcttidos a seguro ou 
passa,rcm a ser propricdadr. de outecm, cumpre ao segurado 
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garantir ou decl<trar jct ter gawmtido por ontrab com}nmhiJ.s, 
no acto de assigna.r <L minuh, os objoctos sobre que recahü· o 
seguro e, finalmente, não_ cumpl'Ü' o qnc se acha estatuido no 
a1•t. 24 e seus paragraphos, ccssarú a obrigaç\io Llestn, compa
nhia atê que o segurado possuidor, com}Jrctdor, usofeuctuarío, 
herdeiro, credor ou n;rrendatario, informe por o.scripto <i, dire
ctoria e esta declare entrar novamente em suas obrjgações: 
p<1ra com· quem sejmn cllas rehtiva,s ou desisMr da. respon
salJilidade. 

§ 1. 0 O segurado, ou alguom por ollo autorizado, ú o1Jl'Í
gado a. participar· ti autoridade com}Jctente o a um dos di
rectores na. Cctpital Federal, e aos agentes nos suburbios e 
inkn·ior, denteo du.s primeira.s setenta horas utois, o ca:c;o do 
sinistro. 

§ 2. o A ninguem é licito tirar va.ntagcm do seguro, quo não 
seja a compensação do projuizo soffrido, de sorte que a- com
panlüa. não ê rcspons<'L vol sinão pelo valor real e- commnm, 
q~w os objectos tinham, antes de serem da.mnificados. 

§ 3, 0 A companhia não i1cceita, por fórma, algum<1, l)rinefi~ 
cios illicitos, nem entra em qn<1lqum' outra. condição que não 
seja a do seguro. 

§ 4. 0 No caso dcsini::.;tro ê liclto [~ companhüt pratlca.r toda 
a sorte do investigações p<tl'a escla.rocimon·Go da veedade do 
facto o cxigil' do segm·;vlo to(bs as dochtraçõt1S que forem jul
gadas necossttl'ias. 

§ 5. o Dado o sinistt>o, não · (\ licito ao seg·nrado almnrlonar 
totctl ou pí1.l'eiaJmento o8 objecto:i sngnr<:l(los, o::nojam on 
nií.o avc_tUados, so1J pena do lW-t'dtl do rliT'ciLo a ctnalrlHOl' in· 
demnihar,ão. · 

§ 0.'1 A valla.do por pot>itos, o va..lor do d.amno e;tnsa,rlo, rlcpois 
dos nccessai'ios exames-, decidido por n.rlJltt·os, caso -nfto sn con~ 
siga a a.valüLçtl.o por a.ecol.'do dn..s pal'lios, SOl'(~ seu vrdm• pa,go, 
sendo lidto ú. compa,nhüt optai' -por ClU<.Ü(lUCI' rlos seguintes 
meios do indernnizaç:ão: 

1 o, rosta,belecor o objocto segU.l'ado ao sou· estado· anterior ao 
sinistro; 

2°, pagar a dinheiro ou em letras a peazo do sei8 mezos, a 
iinportancüt do d;1,nmo arbitrado, a aprn,zimonto do segurado, 
deduzindo-se o valot' d<t parto ou pagamento dos ol)je.ctos ou 
dos materlaes salvos . 
. § 7, 0 Opta.ndo a companhül pel<L primeira hy})Qtheso, si- o ob
Jec"to a, resta.belecor for algum predio, inrlomniz<trú. ao segurado 
dos alugueis que o prcdio produzüt, autos do- sini.s!·;ro, deixando 
do ter logcw es1i:l indcmnização logo ClllO termine a rocon~ 
strucção o na segunda llypothesc,_ por0J11, o::: nJngneis SJrão 
pago~ ~tê o· vencimento do prazo nú-rcado pelos perl tos par·a, 
conciusao das o1m:ts, tudo n. juizo da dil·ectorict. 

§ 8. o A import<:tncüt arbi-tradct p<1ra pag'étmonto do soo·m·o só 
será. paga ao associado depois ele reconlJOcido o sintsG~o pelo 
conselho fisca,.l, 
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Art. 2G. Soffrenllo o segurf1tlo projutzo que um só paga.mento 
i11JsorvcL o fiuulo de rcscrv(~ m·rliruu'io, ou cs~c 11Iio sejf1 sufficiento 
para complctcu• a imparta.neh dos danmo;:;, n. diredol'i<L rccorH 
rcrii, a.o fH;ulo rlc 1'CSCi'lY! e;i:lnwrdinw·1·o, OLl OJÜl'Og·r~wi él/J ::::ogll· 
rildo letras da .. qm_'l.ntü <ubi~l'ad;~ on reconhecida, ou que f<tltar 
para completalHa e mais os juros (L l'<tzã.o de G 0/ 0 ao anno, pagos 
nu,s (:poc<_ts marc<tdas pdo conselho fiscal, a::~ quaes não exce~ 
dcrão de doze mezes. 

Art. 27". Na dupla qualidarle de segur<tdo c segurador todo o 
aswciaclo é rcsponsa.vol pêlos cla.mnos,_ quo possrt.m soffl'cr os dc-
1111Ü:3 a.c.tsociados do.-;ta. socç:ão, na ntz?to tla qn<11l'U<t scguracli1 ou 
coneordancüt com o ri~co qno sofrrom os olJjDctos scgmados. 

§ 1. 0 Os bom.; moveis ou immovels s0gurctclos respondem 
pelos pagamentos do Pl'Omio do :-:;ogm'o, bem como pcl<ts quotas 
a. que os sogurctdo3 são olJrigadoB, no.:; eo,sos de sini~tro, nofl 
tormos do cu·t. 27. 

§ 2. o C[d)e o direito Ct companhi<t, no caso de paga.mento do 
sinistro, qualqnor qua seja a sua, importa.nci11:, rescindir on re~ 
nov<H' o contrado, paganclo o sogurctdo novo premio 8 mclis des
peza,s com a apolice. 

AL't. 28. A nommvJ~o dos m·lJii;ros o pm·itos sorCt J'nita a ítpra
zimcnto (lrtH pttrtcs ; não clwg;<Lnclo olltt;:,• a um acc:ortlo, nomearei 
cada. uma o sem p;;ri•;o o estes o terccil'O dcscmpatíl.dol'. 
(Art. 25§CY~.) 

§ 1. 0 Si JlliÜ8 do Ulll SJg!ll'<l!lO roL' illtet'0-~8Ctdo na, questão, 
combinn.r-so-hã.o mt escolha. do pOL·ito c, si n?i,o accordn,mm, es
colhcl'ã.o á sorte cnire os ]Wopustos. 

8:2. 0 Ncnlmm l'0c:m·.--;o h::t.YCl'<L dn. rlecis:i.o (loB <trl)HroB; soh 
pontt riu ponh íln mdn.dc do vrdm· rio olljccto. cpwst.ionado, eJTJ. 
ttvor d.o {wnlo de rcscTva. 

§ ::l. 0 Osarbltros no et~r<tck.r do ,iulz-.,s julgrteã.o ele rlJ.rci-Lo 
pcLt verdade su.bicla o confonne <1:-j condiçiJ.:;s d<t (l,polico, in(_le
pcmdcnte do formultts o pl'ttzoH do pt·oeessn,ponrlo fim á quesLKo 
o seu lrmUo irrcvoga.vol. 

§ 4. 0 E' Ua. obr·iga.ção dos sogm·a.clO;:; o pa.g<1monto da,s dos
pozas com os pol'Los. 

Art. 29. No caso de sinistro, o segurado obriga~se a tl'::tnsfo~ 
rll' (L companhi<t todo o direito o acçã.o que lhe posstt competir 
conÜ'í1 quem ;_l_c direito for, constHnindo-ft, para isso, pl'oc:nnt
dor!1 em causa proprüt. 

Par;_tgmpho unico.. Sem que so faça osta. ca.uç:ã.o do d.i"reUo, 
qmmclo exigida lhe for, não podot't't o sr.gm:ado reclamar in~ 
Llcmniza.ção alguma. do sini:-:;teo. 

Aet. 30. No caso do inccnilio mn construcç:õos feitas em ter
renos alheios, as quJ o segurat1o üah mt qu;:~lülado de inqui
lino ou arrcn(lcttal'io o quo o_:;tcjtnn scgur;w, a inclcmnizaç~ão 
que poss11 COl'l'OSpr.mdm· n.o llamno, ;::,•egundo a.s clau.~ulas da ctpoM 
lice, a!fcctar(L wrkamcntc rL roparaç:à.o ou l'econ:;_;tnwçâo no 
mesmo terreno elo cditlcto incendiado. 

Pal'agr2.pho nnico. Dadu. esta ltypothc.=::o, a companhia pn.g<::trá 
os projuiw.-j <::tté (~ rtmw.ti<t quo rol' accordada, <l peoporç:ão quu 
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se for veriJicando a reparação ou réconstrucção e t1 vista das 
contas devidamente proceFisadas. 

Art. 31. A companhia fica obr1gada tão sómente, por estes 
estatutos, espccütlmonte- pelas clausulas goraes e especiaes, 
impressas e ma.nuscriptas na apolice, de modo que para a in· 
terprctação das ditas clausulil,S nã.o so attenflorâ sinão â.s forças 
de sua propria letra eom refcJ'Cncüt ft compan]li;_t e desta em 
suas rclaçõe~ pn.1'"' com outras pessoas. 

CAPITULO VIII 

DAS YAKTAGENS DOS SEGUROS 

Art. 32. Todos os omp1'ogados ela companhüt, para onti'arem 
no exorcicio de seus cargos, precisam segm'ar-se no valor de 
5:000$, para cima, conforme os seus Jogares ; prestarão :fiança 
idonea e serão individualmente responsa.veis pelos abusos que 
commetterem no exercicio de suas occupações. 

Art. ::n. As alterações de que precis<:trem estes estatutos sô 
poderão ser feitas por deliberação da assemblê<1 geral o appro~ 
v<tção do Governo, <t cxcepção do art. "1", p(trageapho unico, e 
art. 71, mediante propost<L <Lpl'csent<Ld<L em uma. reunião extra
ordinaria e approvada em outi'<t. 

Art. 34. O mutuado segurado ou associado nesta comp<tnhia 
gosará das seguintes vant:t.gcns: 

P, ser-lhe pago pontualmente, no caso de sinistro, projuizo 
ou avaria occasionada pelo fogo, ou qualquer dos outros acci
dontos a que estejam sujeitos os seguros, nas condições ou 
clausulas mencionadas nestes estn.tutos~; 

23
, rocebor annualmento um dividendo relativo ao capital 

realizado, nas mesmas condições da primeir<l parte deste artigo. 

CAPITULO IX 

CONDIÇÕES DO SEGURO ~IARITHviO 

Art. 35. A Companhia« America», segundo os Jins cspccHl
cados no art. 3° c seus paragraplws destes estatutos, segura 
a risco maritimo, nas cond.iç.õotS on clausulas seguintes, a. juizo 
da directoria: 

F", a compa.nhi(l. toma a- sou c<Lrgo todos os riscos, perdas 
e damnos, que sol)rovierem aos objcetos segurados, quer por 
tempestade, naufragio, val'ações, abordagem fortuita, mn
dançv. forçada do deri'ota de viagem do navio, quer por 
alijamento, fogo e geralmente tod_os c qnaosqucr riscos à.e mar, 
proveniente de força matar ; 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

2a, são exceptuadps todos os riscos de rebeldia ou barataria 
do capitão c eqnipagem, prosas, detenções do quaesquel' 
povos ou potoncias, guerra, hostilidades, pilhagem, pirataria, 
reprcsalias, não sendo estes riscos especialmente admittidos na 
subscripção do contracto; 

3a, ficam expl'ossamento exeluidos todos os riscos de presas 
ou confiscos resultantes de contrabrmdo ou commercio illicito; 

4a, os riscos sobro mcrcadorüts começam desde que são 
entregues no cáes do porto da carga e terminam qua.ndo 
desembai'cadas no porto de destino, não excedendo a sua 
estada a bordo, depois dc:t chegada, a mais de 30 dias, findos os 
quacs cessa a respon~alJilidade da companhia; 

5", nos seguros quo tiverem prazo determinado sobre. carga 
em certos mares c costas, entende-se que a companhia nao 
se oln·iga a indemntzação alguma de mercadorias seguras, 
cuja reclamação seja feita depois de expir<-tdo o prazo de 
um anno, a contar do dia em que se deu o sinistro, tendo 
este acontecido em qu_alquer porto ou lagar situ<1do no 
Atlantico, 1Ia.l' <lo Nort9 e Mcditerraneo; em dezoito mezcs em 
outra qu<Llqucr parte do globo; nom das avarias ctue não forem 
verificadas na Alfandega, ou no3 trapiches antes d11 s11hid<1 da 
mercadoria ; 

6", no Ci1SO de sinistl'o ou a.v<1rias, o segurado ou quem legiti
mamente o teprescmÜLI', apl'cscntarci c_t conta de sua recl<L
ID<1Qão competentemente rogubda e authentlcad<1, com os 
documentos legaes, os quaes, estLLndo em devid<1 fôrma, a 
companhia determinará o embolso das quantias que houver do 
pagar, deduzindo, no caso de sinistro, o va.lor dos salvados, 
si o~ houver ; 

7a, salvo o caso de naufragio, si'í,o llvl'es do aval'Üts: o sal, as 
frutas, queijos, perfumarias, tabacos, cll.<1rutos, ipemwuanh<t o 
quaesquer drogas, papel, madeira, couro salgado, crina, in
strumentos de musica, de optica, physico. e mathema,tica, re
logios, louça de qualquer espccie, alca.trão,_ pixe, metaos e em 
geral todos os objcctos por stm natm'OZ<1 sujeitos a quebra ou 
ferrugem; 

S(l., a companhia não responde por <1vu.rias c<1usu.d<1s po1' de
feito proprio e inhomntes <1os object.os segurados, nem por 
escoamento ou derramamento de liquides e má embalagem 
das mcrcador>i<1S, ainJa que provenha do força maior; 

9(l., os generos aqui não especificados serão considerados do 
mesmo modo quo aqucllcs com os qu<1cs tiverem maior an<1-
logia, quanto á sua susceptibilidade de <tvarias ; 

10a, nos casos de nauf1•agio, percla. total ou parcial dos obje
ctos segurados, a companhiu. pagará ao segurado ou u.o por
tador do contracto, sem que para osso fim possa exigir outra 
qualquer ordem ou procuração, além do competente endosso 
no p1'azo de um mez, depois de provada a perda ou regulada a 
avaria, ou depois do devicl<t.mentc e!fectuado o alJanclono, a 
q uanti"' ou quantius seguradas ; 

lIa, 3i o scgnro 101· feito por scrios on lJOl' valol' de cad<1 
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objcato dcclíwrulo no eontr:wto, o <thn.ndono (lo uma S0Pic ou 
üm olljOcLo, nào impOl'tlt o ab:t.ndono dos domais, sem em· 
bargo do qne (lispõc o art. 75:> do CmUgo Commor·t~i<ü ; 

12"', og _premios clm! seguros serho pagos ~~ vi.:rGa. pelo so
gnntdo, no acto da. ontt·c~·a, elo contT'i.wto ; 

13'\ a comp<.mhia. não responde, em caso algum, por maior 
qua.ntia do quo etqucllc~ subscript;1, sendo-lhe pcrmiLtiU.o abJ.ll· 
danar ·os sal·vados, quctndo a.s clospezas de sua arrcctulaçilo, 
guarda c consel'Vaçfto, cxcoõcrom <to son va1or ; 

}Lia, <~ transferoncüt dos contractos do seguro marítimo, som 
prévio aocordo com a companhia,, oa faJb do pagamento do 
premio, exonera <L companhia ele toda. c r1mtlqnor ros_pon:s<tbi
lidadc ; 

l5a, os sogu.rados não podcln toma,r va.loros de outrem pa.ra 
inclui-l-os no sou contracto, sa.lvo ordem do seus committcntcs, 
sob pena de nnllirlado do seguro ; 

IGa, nos casos nã.o previstos nostr~s disposições, segujr-sc-ha 
o disposto no Codigo Commotci<tl. d.est.<L Ropublir;a; 

17a, a companhia ütrü o pa,ga,mmlto rle sua.~ letra. a seis mczes 
1lc- 1wazo, sem condiçã.o algumn on ;_i vista. som desconto, 
deduzimlo sempre os s:_tlvarlos, si os houver. (Condição Ga..) 

CAPITULO X 

DO SEGURO DE vm,\ ron CLASSES 

Al't. 80. A Companhin « Ameriea » pPa.tiea.r;_t, nos tel'mos elo 
art. :io o srm:J pa.ra.gT<tphos, o seguro do vida pm· clit:-3so.'j, dcstns 
ostn.t ntos. 

§ I. o Chamar-se-h a. RUl):)Cl'iptor assocüvlo a. posso<l. qne rea
lizar o sogueo e f:lognraJo a, llOSSo<t a favo e rio unem ú feito o 
seguro,, podcnrlo ser iCi·to a üwm' tlo proprio suhiCPiptor aS!iO· 
c.iado. 

§ 2. o Duranto o prazo do contra,cto o ,'Wg'itrado nã.o. poclcrâ 
ser substitui do. 

Art. 37. As ohrigações <l')~umülas ·pJlo sub.:·>eriptor as:mcütcLo 
e pela companhia const::triro de um contracto as.'Jignado pelo 
subscri_ptor o peüt dieectoria, no qual i:lO mcncion<1l'<t : 

1°, o nome d-o snbscriptor associo.clo o sua residcncia; 
2r., o nomo, übcle o natm'<tlidadc do sogurudo; 
3°, o vrdm·, fó1·ma. chts contribntções c r3poca.s em que devem 

ser to<:!.lizada.s ; 
4°, duraçiío do conti•acto o clc.tSSG a quo pnrtcmce ; 
5°, numero om que se acha regi:::teallo na companhia c 1Jem 

assim o numero do contracto. 
Art. 38. As 11policc.::: só terão v;_Llülallo sendo cscriptas no 

registro da companhia e çontendo as clammlas mcnciomtd::ts no 
art. 37 e seus numm·os. 
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Par<:Lgeaplw nnico. Em caso (lo perda. ju::;tificada, poderú o 
assocü~do I'ecla.mar outea. apolico, que llto ~erá exDodlda., <LS
signando no oscriptorio d<L companhia um:t decbraçã.o o cor
r·endo <:L~ despez"Js por su.::t contct ; ficando ·el:ltas novas apolices 
registe<:t(hts em livros especiaes, para es.-;e fim destinados. 

;\ l't. 80. Dentro do pr;•,zo J.o um anno, n"' contcu' da da. tJ. dtt. 
:tssigmüur.:\ do contracto, o associado é obrigado a aprc:o;onta,r 
certidão ::tutlwnticéL da ül<Ltle do scgur:.:.do, que ficará archjvada 
na comprmhiCL atll a torminaçiio do contracto. 

Art. 40. Nct üüt<t de cumprimento do disposto no art. 39, o 
assocüvlo sujeita--se a SOL' classificcdo na cl<tsso que menos risco 
oil'crece. 

Art. 41. Si as infot'mações e llecl;:u·<lJ)ÕGs fol'aecidas {t com
pctnhia. ou fixaç·ã:o das idades .forem inoxactas, fazendo assim 
alterar <tS coadi~~ões elo contra.ctc>, em )_)t'oju:i.zo dos m;:ds asso
ciados, p::mlerá o ctssociado tmlos os lucros quo lha pertencer 
mt époc:1.r dct liquidação o só l'llceberá o c<tpital com qnc tiver 
ontr<Lüo, si ll8SS::L occasifto for vivo o sogueado, Cétducanclo o re
spectivo contracto. {Art. 52, p::t.t'agt'apho unico.) 

Art. 42. As contl'ilmiçõos serão lJ<tgas á vista., no oscrlptorío 
da compr:mlüa ou a seus empregados legalmente hct'bilitados por 
nomo<tção, mediante recibo assignaclo pol<t diroctorüt, n:ts·époccts 
detcrnünadas na. apolico o no contrctcto. (Art. 6(), p<W<.tgmpho 
müco.) 

Para.grapho nnico. A f;.tltct do quo preceitua o art. 42 im~ 
pol' tct em nullidcLtle do contr::tcto. . 

.Art. 43. O seguro dlv.ldc-s~3 em cla.sse.s segundo a idade, hn
pol"&ancüt d<ts subscripçlies e épocas em qne lbrnm offectuaclos 
os cont.l'<tcl;·~s. 

Pamgm,pho unico. F'c.tt·~i,l) p:i,L'I;c tln uma. cl<.t-;:"l~ todos o;; con
tt'i.l .. etos, cujct époc:·~ (lo lillttlil:i,~·~i.n nJ .. o oxigit'elll combinações 
dUrorontos. 

ArG. 44. Pelcts tcthcll:.~s !lu mcn·tcJ..lir.l.<t•.le de D:c:p;Heicux serão 
calculatlos os ri~cos de modo 1J:1t'<L os segundos na. Equicbçilo cbs 
lucros quo lhe corrc.;;;pondor. 

Art. 45. o~ suhseriptores aS)CCÜtdo:::; ]JOdom optar por qualo 
quo.L' das i'órm:ts de seguros seguintes :· 

F', ponlcmln o cc:tpibl o luel.'O~, no cétso de morte do scgur;:v1o, 
podendo Hquidar do cinco em cinco ~tu nos ; 

;.za, ·pcrdondo unicamente os litel'.)S, som pcrcb do c<tpital 
imposto, om caso dD IW>etc do segurado liquillu.nto, da mesma 
fórma, do primoiro ; · 

sa, perdendo o capit<.tl o lucros, por morte do scgnr<1do, com a 
üwuU<tdc do liqui~hr todos os annos, depois do primeiro quin
quennio ; 

.ta, sem plmla do cctpit<tl nem lueros, em caso <.tlgmn, mesmo 
poe moL'te do segura .. do, com a üe1lld.ttdo d.o li1gücbr cada anuo, 
depois cloS'}Jrlmcil'OS cinco ;wnos. 

Ai't. 40. Os con(;r;w~os 1lo segnt'O mui; no vig-oecu'âo d<·; dnco a 
vinte c cinco ann~Js, 1::t01vlo oB qnitF1nentüo.':' cumplotos l)<.U\1, a.s 
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rc3poctlvcts licJ.nÜlctções, comcnndo em 1 do .jcmoil·u seguinte ao 
<Wno em qu3 SG flzer o prinicieo IX1g<uncnto, iL excepção do 
primoüo. (Art. 47.) 

§ l. o As conüibuiçõJs rec.ebübs, no decurso de qmtlqnee 
anno, até a ll-th fix;_d~t no cu·t. 46, vencerão os jm·os de 6°/o 
até o tli<L 31 de dczcmbi'O <1 fctVOl' do cts::;oci:tdo. 

§ 2. 0 As contribuiçõe~S serão annnctes ou uma, só vez, <t minima 
contrilmiçãa annuaJ só poJeni soe do :25:) e as do muu. só ver. 
do 50$'100. · 

Art. 47, Os subs0l'iptoros que quizel·em C~.dquüir direitos á 
pctrtilhct dos lucros da, chtssc re.::psctiva, no mcslllo anno em qnc 
so ioscrcvcrcm, sem sujeição ao que tlctermina. o <trt. 4ü, devem 
p;_tgar 1 °/o sobro a. contrilmição unica. ou <:Lnnual quo fizerem 
pol' cadc:L mez, mesmo incompleto, que tiver decorrido de 1 de 
jctneieo desse ctnno. 

AeL 48. Para <ts liquidações volun~::n-ins da,~ classes descri
pt ts no aeG, ·15 o snbsceiptor associitdo deverei <l,Visa,r a dire
ctorüt tres mezes antes de expll'Cl.l' o quinrtuennio ou anuo em 
que quizer liLtuülar; não lw,venclo ctviso, o fundo liquithmtc pas· 
sarei ao quinquennio seguinte. 

Paragectpho uni co. Os a visas só S3rão validos qu:1ndo forem 
feitos por esci'ipto e v,ccus~tdos por um recibo da dircctoria. 

Art. 40. Doix:arão de cxid~ir os compromissos determina.dos 
nos contrttctos p::tra o subscriptoc associado c para a campa· 
nhia, nos s:Jguintes casos: 

lo, por morte do segurado, p;::rtenconte cllc ;t primcÜ'(t, se
gun!ltt ou tm·c3ira, classes doscr'iptas no art. 45; 

2°, por yenc8r o pr<-tzo do seguro ou pJb conclusilo volunta.· 
ria, como faculta o a,rt. 48, preonchirlo o dever imposto no 
art. 47; no primeiru caso, o subscriptor associado por annui~ 
dacles fica livra dos pagamentos posteriores <'L morte do se
guradJ ; no segundo caso, o sogLlrado entL'Ct ·a receber o resnl· 
tado da liquidação que houver escolhido. 

Art. 50. O assooi<1do da -<Ja class:), doscripta no art. 45, póde 
prolongar a liquidação' do sogueo depois dc1 morto do segurado 
até conclusi\odo termo que houver escolhido. 

Paragrapho unico. Os contractos d,(l, 4"- classe, cspeciücados 
no a,rt. 45, não caduc::tm em ca.so algum c as liquirl<1çõ_cs se 
·fhrã'J segundo a import<1L1LÜ<-L das contribuiç~õcs c tempo dct im-
pJsição da companltüt. . 

A1·t. 51. No brmo dct liquülctçào dttS divo;'8ClS clas::;cs de 
s?gLH'o se procmlot'á <1 liquidctçfio no l)rindpio do <.tnno so~ 
guin~:; c devei'<~ c;tctl' concluicht <:L ~~O do janlw dc:::se anno, 
ützondo~se ne.·Ba (hth üi,tl'ibuiç<"i.o do.3 ca}Jibes e lucros na 
mc.snn c.s-pcd.:> em quo ·uvcrcm :-;i1lo convcdirhts t~s contci
bltiçõGs o lucros, recchon(lo dc.;;sc1 fôrma m subs:criptorc.::: 

1°, os capitae,-; impostos e·l'i}<-l.liZMlos; 
2°, os juros compo.-:itos que tenham obtitlo até principiar o 

dividendo; 
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:-=;o, os ea.pita,c.:; do.;; scgut'Mlos mortos ante8 da, é_pocc~ d<L liqui~ 
dação; 

4°, os juros acetrmubrlo.:::, do.;; mesmos capitaes; 
5", os c<:tpit<t8S e ,juro . .:; pl'ocluzUos p~los contractos consi~ 

dct'aüos nullos. 
P<wagt'ctpho nnico. As distribuições serão feihs segundo <L 

cla.s:;r~ a que p:::rtencer o contmc-&o. 
j.rt. 5·2. Os sogumclos ou FJCLt.-5 hOl'deiros, qne não rccla~ 

nHL'Blll o.:; C<11Jibc.s e lucros licgtirla-do.) no:-:; doze mozos so
·guintcs <L épocc1 ID1L'C<Lda, lHl'i:L tL terminação das .liquida.ções, 
ont:md,}·SC tel' opinado pelo deposito, por sua conta c risco, 
dos mesmos calJit~LJS e lucl'os. (Al'L 41.) 

Pn,l'<Lgmpho unico. Par;_1 recebimento do dividentlo devem set' 
cxltibidos os documon tos seguinte :i: 

lo, certidão a.nthonMcr1 da vitla do S3gurado ; 
2°, cel'tid5,:; do ohito do segmwJo qu3 PL'OYC quo o me3mo 

vivia aind<1 n<L ÚlCÜL-noito Uo 31 do tlozcntln·o do <tnno em que 
t','.J'llÜll'M' o contL'<Lcto; 

3°, deverão a.pmscntal' ign<:Los documentos todos os que 
tenham pc:~rto na lil_luill_açào; alrHl<t mesmo qlle não queiram 
lic1 Ltid.<Jl', sob pena. de set\éllll cJnsidero1dos incurso.s no art. 41, 
sem direito a, l'eelmnação alguma,; 

4", os assocüvb~J da, t1<~ clas.m silo dispcnsc:tdos dêt a}Jresontaçào 
desses documentos. · 

Art. 53. K da obl'igaç,ão do a.ssoúaclo rcmcttor ;_~ comp;tnhia 
totlos os documentos pcrfcit<Lmcnto Icg;1lizados e livrJs de 
dc:SpJza.s, no prazo de sois mezes, cobr;mdo Ullll'Ccibo a.ssignado 
vota dirccturüt. 

Art. 54. O prazo fixado p<Lr<t jnstiiicJ,ção dos direitos do3 
assod<:Ldo.s é psremptorlo e produz, par<:L os quo não incorrerem 
em commi.sso, em favor d<1 classe respectiva, sem quo haj<1 
nec3ssldaüe ele notificação prévi<L. 

Art. 55. Por fallGcimento do segurado, SJUS herdeiros ou os 
que. devem ser nos beneficios do rcspect.ivo contracto, que se 
mostrt:trem legalmente hc:tlJilltaLlos, elevem fctzoe~se ropt·esent<:Lr 
por um. unico procnra.!lor p<H'i1 todos os actJS o ~ra.mit9s <L 
}Jl'<.Ltic;:u·-se com a compt:thhia. 

Art. 5G. A companhia percebm'â dqs subscl'iptorm uma. com
mü:U[o de 5 °/ 0 sobre <1 impol'tancüt to~nl dos capitaes snbscri
pt~)S c mais 2$ p:n· c::td<t apolico elo contraet;;, além do sello 
curre3pollllente · o pot•tc do reme.':Ua, qLtO sení cobrv.do no acto 
da assignatm'<t do contrcteto. 

§ 1.0 A com missão, se!! o, apolicc e port'2, _do remessa., que 
todo o associ<Ltlo é obr.igado <t pr_tgi.tr no ;wto üe inscr·evor~sJ na 
cornp;_tnhüt,·ser<lo por elle pJl'didos si nio re<Lliz::tr o contr<:Lcto 
na fürma da inscl'ipt;ão. 

§ :8, o A impo1·tancüt coln·<:Lda, a titulo do commissão scní lc
V.:tlb metade ;:L conta do lucros c1<.1 compi1nllic_t e a outra metade 
dividida pela directori<L. 

Art. 57. O presente capitulo será transcripto no verso da% 
apüliC3S, 
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C.\PJTULO XI 

DO SEGUltO liJ~ VlTl.\. POR QUOTAS OCCASlONA.t:;S 

j.rt. 58. Além d~~ fó1·ma do sogum de viela, ,ici descripto nestes 
c:3Liltutos, fcu·-sc-llct mal~ o da, ·LaJx:ül;t U.a~ let'iras on sm·ios A, 
B, C, D. 

§ l. o Esb seguro llo vidct con:->iste ncL ~Ollllil<l ·total da::; qnota;; 
occasionacs ;_1, quo pCL'tencer o socio t:Jllocido o a hnpol'taucia 
que SQr(L cntl'oguo J.o ltordAt·o. ou hm·deü·u;:; closigna,dos na 
rosprctivet apolico. 

§ 2. o As ou'tr<ts occasion;:~,cs ,c..:ft.o cobi'adas com antccipaçio c 
a smt impor bnch total dclJOSit.Hla o:n um lJ~mco da confiança 
dct lliredorin,, ajuros em conh- corrente, ficando dcstn. fól'IH<t 
g,cLranUdo o hel'deiro ou lwl'd'Úl'OS, ou oxcBlJção immcdja:;a do 
~cguro feito a favor do s:;gurado. 

Art. 59. I-Iavord. quatro cspecics elo seguros dcslgoudos por 
f cries A, B, C, D, em um<.\ tLtholla a!lncxcL, tendo cada scrio 
1mmero illimib,do de socios div.ldidos em grupo;:) de dons mil 
socios ca.da. scri3. 

§ I. o E' ÜLcultrLdo <1 torlo o sacio a, suJ.. inscripção em mais do 
um gmpo, form<tdo d<1 mr:snn on ele divor.ns so1·lc.~. 

§ 2. 0 E:-:!Ütndo completo o pl'imeiro grupo de dous mil soC'-ios, 
em qualquer da'l scrics, os JJO\ro.~ socio.3, que nollas :-:\e ino)CI'B· 
verem, ficarJ..o subordinados ú..~ out;•;r,s sol'ios a·Gü r1uc as mesmas 
tlqlWlll eomplet:ts. 

/u·t. 60. Cornplct.o ou nfi,J -o gl'upo, a. CJW3 pcdt~qcoe o segu
rado, a companhia i~Ó g:: l'DSpon~aiJiliza pelas qnota.~~ occ~L::::iunaci:l 
<tf't'oca.dcLd<t~ até a. cbt;t do frt.!lcdmnni.o do so;..;m·;_LJo. 

Pa.1·agcaplw unico. J\-enhum sm~io contr·ibuit'<-L com quotn,s 
occasionac.~, sin;'to llara. üdlJdmunto:=;, (ji!U ~m c1m·cm no seu' 
gt·upo. 

Art. (Jl. A dücd.orb por :-:;i., ou ouvir1u o conselho fiscal, 
resolvcr;L como melhor c.~nvonlla ;:ws intcrQSSC~-~ da eompanhi<-L 
o rio sc:gma.clo, S'Jbrc o pa,gcLmonto rJa'l <Jpolices dcvirlcLs llül' 
üdlcciuwnto.s, cmqua.nto o· mesmo gnrpo, <L (lHO pcetcnc.Cl' o 
scgmado, n1o o.üiver completo. 

Art. 62. A CJmpan!lüt p:tganJ. com a maxima pontu;_tlidadll <L 
import.n,neia da.~-:! apolic:es vencida~, l"litt'tl. o que o hortlelro deverá. 
apresentar certidão do obHo d:J sou instltuidrJl'l '}Wovar a sua 
quitaqão. (Art. G5.) 

Pctragr·a]_:llw unir.:o. Os hm'tloit'OJ_ marv:m::.:s SJt'iJ.J, nCls-to acto, 
reprosent<tdo.-3 por s;m.':l p~t''S, tuLorc3 on ou!;l'Os re.sponsavois 
le-gaos, rJ;:~, mc.'!>Ula fónnu. que ptl.ri'a ;:~ in,-;cl'i}Jção co_mo sPgurarlo. 

Al'~. ô:i. Nonlwm<L apoUeo :-:;or·<L pag<t, no caSÇl ele suicidio 
oceon·ülo dentro do;:: pt•ütwit·Q..~ cill'.jO anno;; ela dcd-:a d·_,, admis.,~io 
ou na hypotheso do nrt. J tot· sir.lo satisreikt a quÇJt<t occasional 
a que o SDgnm .. rlo ú· obl'igatlo, Cilt<tndo so dr;t• cdgmn .[~dloeimonto 
no gt·upo i.L tiLW p,n·t~ncor. (.U·L G3.) 
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Paragr•apho nnico. Em ambos os casos a sua importancia 
rever•torá em beneficio do fundo de rese1·va dosh secção. 

Art. 64. As apJlices sorão intransCeriveis, podendo, entre-
tanto, ser alter::tdas a herdeiro ou herdeiros. .-. 

P<LraO"r<:Lpho unico. No ca::~o de extravio da apolice, dovida~ 
mente :Provado, a companhi<t e:drnhirâ duplici1ta, pagando o 
segumdo noV<L apolic:J, i:!Cllo e pol'te de remes.::a.. 

Art. 65. b:m qualquer da.s sories A, B, C, D, o segurado deve 
ter semlH'O tre.'l quotas oc,;asionae.:: em depo.sito no.3 cofres da 
cornpanhht, -·visto o me::smo sowrr<:tdo nã,o entrar• com maid 
quota <:tlguma, sinão qu;wdo S'J dor algum f<ülecüuonto no 
grupo da seria a que perfiencm't para o quo só ontrar<i com lll11<1 
quot<t. (Arts. 62 o 53.) 

§ 1. 0 No caso de fallocimtmto, a diractoria participará por 
o.-;cripto nos intcn·essados, asüm como a.nnunci<trá o dito f~tlleci
mento pelojor•n<:Ll indicado na <tpolicc, mt qunJ irá tan;tbem tran
scripto es-te capitnlo. 

§ 2, 0 As quotas o.:ca-;iomvJ.~ o joias consl;ctr~o do uma t<thol!a 
annoxa a cdtes ost;Ltutos. 

CAPITULO XII 

DO SEGUIW DE CH.EDITO 001B1ERCIAI, 

Art. 66. A CompanhiJ. «Amorica», alêmdooutm.s disposiçÕC.i 
do art. 3° c seus p<:tragraplw.3, praticará m<.ds o seguro do cre
dito commercial .deste·a estatutos, a juizo da diroctoria. 

Art. 07. O seguro do CI'edito commerci<:Ll tem por fim pre
venir a f'allencia e elfectuar-se-lla sob as seguintes condições : 

P, o segurado, no acto do assignar a suapropostadcsegurode 
credito commercial, deve!'<i declarar em que caracter o faz : si de 
unico I'osponsavel por sua casa commercial, com sua firma, ou 
si em collectividado soliliaria, ou commandita,ria e não occultar 
o estado de seu negocio, sob pena, de nullidade do contracto ; 

2a, o segurado pa,gartí, a.nnua.lmento o pl'emio que for osti · 
pulado e o contrn,cto durará, no maximo, cinco annos, a contar 
dadat<t om quo for omittirla a l.tpolice c pago o primeiro premio, 
apolicc, sello e porte de remes:31.1. ; 

3a., estando o segurado em condições de embaraço com seus 
negocias conunerciaes e que por isso mereça moi'lttm•ia, a com
panhia, ohrígar-so-h1.1., de ac•;ordo com os credores, ao pagamento 
do passivo, ficando o associado segurado ob1•igado a este paga
mento; 

4u, si o segurado se achm•, porêm, em estado de'insolvcncia, 
a companhüL obriga-se ao pagamcn-~o da proposta que fizer aos 
credores e for por estes I.Lcceita ; 

5a, em um e outro caso, o segurado dará aviso por escl'ipto á. 
directoria da companhüt, a qual convocará lmmediatamente_ Q 

f'odet· Executivo ~00! ~f? 
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conselho fiscal, afim de deliboPar ~ respeito c vol'i-fictw o estado 
da cns<1 c:ni1ll1Crcii1l do Sf'gm·ado ; 

6'\ .si os erhdor·es rio sogm·;_ulo n"ho aceoHarmn a, propost<t d:_t 
cornpan11kt., o ~egnrru1o lhe pa.-:s<Ll'<~ proc:m·ação bnsbtnte, :·ü isso 
for de sun.. vont.-vlo c convcnienei<l, qno ,-~, comp<tnhi;t o (lofondrt 
mn Juizo, independente rtc cpti.teSrluer dospoza,s, G<~so seja <tlmetn, 
a í'allencüt do segurado ; 

7r:., acceiÜL a proposta da companhin, pelos credores do so
gm•culo, es-t<tbcl;:)cerá clla em ürvor do mesmo uma pensKo men
sal, quo lho será fornecitla, dura.nte o prazo da.liquiclnção; 

8()., si fol' abel"C<t a falicnci<t do sogurado, a compan1lia ll).G 
fornecerá igualmente uma pensiio mensal dur·a.nte o poriodo da 
liq uiLlaçõ.o ; 

9"-, o scgur<1do tem ainda i1 v<-mtagcm de poder ntilisD..r-so Ü<-t 
compmülin., com omprc~timos p<trn dc:o:cnvolvimcnto do seu ne
gocio, d;~nrlo at-: g<1l'_antias qne as partes· e;;;tipul:Hcnt. 

CAPITULO XIII 

DO SEG-URO DE GARAN'l'IA DE CREDITO COMil'IBRCIAL 

A1•t. GS. A Compa,nld<l: « America »,com o fim rlo -<.l..nxil'ictl' o::: 
crnpregados do commet•cio, do moela quo o -m;_tis moclc.sto 
llos seus auxHütrcs pos~m habilibr-~o nu fim do einco annos 
e a.s:üm cren.r um futum lX•Ios sou.:.;- e:,di.n·ços e pda .. hono;:;
tidado da, sua comlucta socütl, l'esolvéu m·c:u' a socç'i"io de 
seguro de gar<Lntüt do credito commercLal, Bob :.w seguintes 
condições: 

P, cada sacio scguraclo P:.>SSUÜ'<Í <L apolice de garu,ntia 
entregue no-n.cto do paga.mmlto rla joü~ ; 

20., o segur<:vlo oln•igar-se-hc~ a pag;_w mensalmente a qun.ntüL 
de 3$, por espaço !lo cinco a.nnos a eonta,r d<t da,ta d<t apoUco; 

3"-, o pagammrto !las mcnstüidadcs deve 801' feito com re .. 
gul<tr pontualidade, pm·dcndo o soeio se.gnrado o direito á 
refcricht apolico, si não re<tlizc:tr as mensalidades dmüt•o do 

_trimestre vencido; obrigando-se a não I'ecla.mar as que tenha, 
realizado ; 

4()., o sacio segurado, incur.;;o na ultima p~trtc das dispo3ições 
da clausula 3()., poder<'L revaJid~tr o seu direito á.s quantias por 
ella pagas, si pedi e uma nova a.police do garcmha, com <1 con
dição de pagar nova joüt c as menmlirbclc::: <Ül'az<vla.s, quo, em 
nenhuma hypothose, dovcrà exceder ele seis mezos, pr~tzo ma
ximo pa.r<1 renovação ilo seu seguro ; 

5'\ tod0 o seguraclb, (1UG tcnlm cnmp.l'iU.o as condições ospe
clficadas n",s clausulns 1"', 20., 3(• e rP, ÍOL'<.t direito <-t um ceeclito 
até 10:000$ 1mra so ostabolccer com qu:1lqucr genoro de ne
gocio no fim do referido prazo ; 
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6a, este credito sm'á aberto pcüt companhia no estabeleci
monto escolhido por a.ccortlo com o sacio segura,do, cctbcndo {~ 
compa.nhia. o direito exp1·osso o itTavog<l;vel de o:;.;:igir a. boa e 
eeonornie<1 gcrenci;:t do n:JgocirJ, :'lem a. isto ltn,ver embargo da1 

pa.rte do t:!Ocio g<trantido; 
7::.,, dous ou m;üs socios sogur11do.s poderão associrtr-sr, p<1ra 

em commum e.stctbelccor-se em qualquer ramo de negocio, nãq 
scnUo permittido es:m, associaçã~ cJm pessoils extranhas a -esta 
compa,nhüt; 

su., os pc1.gamentos do Cl'oclito aberto s'Cl~ão feitos de accordo 
com a. oompanhüt e á ordem tl:1. mesma, de conformidade ·com 
o disposto na chLLlsula. Go. ; 

ga, os socios SJgura,dos, que chega,rem ao ponto de incapa~ 
cidade de negociar; assim como os que se associarem a qual.., 
9oue1' fil'l11<1 extranhct a. esta compa.nhü1.; os fcdlidos não reha.bi.., 
hhdos ; os insolvaveis ; os delictuosos con(lemnados por crime 
infhmante, perdcrã.o dieeito ás v<tntc1.gens dct êtpolico de segll-1'0 
de gara.ntia (le Cl'ürlito commorcial, revertendo toclas as quan-, 
tias, que houverem pngo, em bGuoficio do fUndo de 1·eserva e$~ 
pecial desta S3cção ; 

10[1,, ein caso de morte do socio sogLH'a.do, não cctb'e a terceiros 
a restituição da,s mensalidades, que ctqnelle -tiver p<tgo, re~ 
vertendo ollas em lJenoficlo elo fiwu!o de 1·ese1·vu especial, desta 
secção ; 

na, a. comp:tnlJÜL o socios segurados fica.m obrig~tdos ao 
cumprimeni;o dcts con(li(~õos on cltwsubs OX<H'atl.il,s neste c<tpi~ 
tnto, ·ü'i.tnscriptas n:_t apolico, quo :wceit:1JU o qn8l'oni. lJUe V<-t~ 
lhrnn, indc.pendente e som omh<Ll'go do r!naosqncr dispo.'lições e 
cst1ylos em contrario. 

CAPITULO XIV 

DISPOSIÇÕES GERAES E TitANSITORIAS 

Art. (;g. Os snbscriptores associados acceitl1.m estes esta
tutos, clans.ulas on condições o trtbclhs dcts apoliccs do seguro 
m11tuo d.1. Comp;:mhia «America~> e autorizc1.m aos incorporadores 
a assignal-os e a pedir a approvaçã.o do Governo. 

Art. 70. A companhia, depois de approvados estes estatutos, 
será considerada installad<-t e const.ituid<.1. pal'a. começar as suas 
operctÇões com o capital subscripto de 500:000;1); cst.e capital 
poderá ser elevado â somma quo o movimento- da companhia . 
reclamal', para o que fica a directoria inveStida de plenos e 
especiaes poderes. 

Art. 71. A primoiea diroctoria .. será eleita. em assemblêa 
goritl, que se reunirá expressamente logo que tiver lagar a 
approvaçã.o dos presentes estatutos pelo Governo o ter<:'t a 
duraçào de cinco annos. (Art. 4°, paragcaplw unicu, o ttrt; 3:3.) 
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Art. 72. São incorporadores, para. o fim de que tr<1trt a lei, 
os seguintes senhores, que :fi.ca,m autorizados a pedir ao Go
vm'no a approv:1ção destes e-~tl..tuto3, com ou sem moclificações. 

Rio de Jrmeieo, 21 de ja.neiro ele 1901. 

Angelo de BitLencourt. 
Seratim :Martins Vieira .. 
João Antonio Lopes de CastPo Torres. 
João dos S<~ontos Pinto. 
Josê Joaquim ele Oliveira Lim:t. 

TABELT,A. DO SEGURO DE CREDITO CO)L\Il;;RCIAIJ 

Valo1' elo activo 

1/2 '/, sobro 

1:000$ a 1.000:000$000 

5/8 '/, sobre 

1.001:000$ a 2.000:000$000 

TABELLA DO SE:GUTlO DE GARAN'l'IA DE CREDITO CO:Mi\IERCIAL 

Credito 

lO: 000.3000 

Joia de 1j4. 0 ( 0 sob1'e 

10:000$000 

Jlicnsalülarle 

3$000 

TABELLA DO SEGUI-tO DE VIDA POR QUOTAS OCCASIONAES 

Se ri e Seguro .To ia Quota Deposito 

A ....... 10:0008000 10$000 15$000 45$000 
B •.••• •• 15: 000,';000 158000 20$000 60.\;000 
c ....... 2o:ooo:j;ooo 20S{)00 25SOOO 75S000 
D ••••••• 25:000,5000 25$000 30$000 90$000 

TABELLA DO SEGURO CONTRA FOGO 

1a classe, 1 °/o sobró : 
Predios construidos só do potlL'a, cobcr·Gos de tolha.. 
Ditos de tijolos e petlra, idem. 
Ditos só de tijolos, illem. 
Ditos do taipa, ldem. 
Ditos de adôbe, idem. 
Ditos de estuque, idem. 
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2a claSSt:l, 1/2 °/ 0 sobre: 

Estctbnlos. 
Cocheiras. 
Açougues. 
Agencias e mobilias. 
Rtrbeiros e cabelleirciros. 
Consultorias e mo"bilias. 
Depositas do ferro, zinco, etc. 
Ditos de louça. do qmtlc1uer cspocic. 
Ditos de cimento, tijolos, etc, 
Officinas de estucador. 
Ditas de estatmtrio. 
Ditas de osculpturct. 
Escriptorios. 
Moveis do uso de familia. 
Utonsilios, idem. 
Idem de serviço rur<:Ll, idem. 
Engenhos movidos <~ a,gmt. 
1Jarccnarias. 
Carpintarias. 
Empalhadores. 
Lojas de calçado. 
Depositas de sctl. 
Ditos do cal e materia.es. 
Offi.cinas de ferroim. 
Ditas de caldeireiro. 
Dihs do latoclro. 
Ditcts de SJ.pateiro. 
Deposítos de aves. 
Ditos de frucbs e vcrdm·as. 

'l'ABELLA DO SEGURO 1\lARITJ!IIO 

~í 0 /o para 

Cafê em barricas. 
Algodão em rama. 
Farinha de trigo em ku•ricas. 
Fazendas de linho em caixas. 
Ditas de seda, idem. 
Ditas de lã, idem. 
Ditas do algodão,- idem. 
Sabão, idem. 
Sebo em caixas ele folha. 
Dito em barricas. 
Graxa em pipas. 
Toucinho em jacás. 
Carnes de salmoura em barris. 
Peixes, idem. 

437 
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0/o para: 
Café em saccos. 
Arroz em bar1•icas. 
Milho c feijão em saccos. 
Assncar em bal'ricas. 
Cabos, barbante c linhas. 
Cacâo em barricas. 
Ca1'DC sccca. 
Fazoncbs de linho em fartlos. 
Ditas de seda, idem. 
Ditas de lã, idem. 
Ditas· do algodão, idem. 
Horv<t·mato em br:t.rricas. 
Farinha de trigo em s<Lccos. 
Polvillw, idem ou b.:trricas. 

1 ;G 0 /o para.: 
Assucar em saccos ou caix;~s. 
Arroz em s<tccos. 
Fumo em fardos ou rolos, 
Couros salgados. 
Chá e Cafê em pó. 
Fa,rinha de ma.ndioca. 
Ca,ngiquinha em saccos. 
Amendoim, idem. 
Horv<t-mato em jaccis .. 
Cacáo em sa.ccos. 
Milho, feijao c outros gcncl·os scmc1hante8, a granel. 

Ann na!. .. . • . . .. .. . . .. 25$000 

Paga 111$ de scllo revalidado. 

Do unm só VOz. , ... ; 50$000 

N. 19-=--- Pagou a quantia supra. RecelJodorüt da CapitaJ Fe~ 
deral, 8 dr março de 1901.- O fiel do thcsoul'eiro, Alf·rcdo da 
Rocha Vianna.- O oscrivã,o, Pinto da S-ilva. 
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DECRETO N. 3,972 - DB 27 DE MARÇO DE 1901 

Abl'e ao Miuíi>tel'io d::t Fazenda o crediLo ele ÚO:ODO.), supplemctüar 
à vet·ba - :\lesas de 1--:,endas - do ex:ercicio do 1001. 

O Prcsil~On~e dn. H.cpnblica dos Estados Unidos do Bra.zil, 
mamlo cb <1.ntodzn.çào confel'Üla. ao GoviJrno, no ar L 4-1, n, l, 
cl<.t loi n. ü52, de 23 rlo noyomlH'O elo l89J, o tc:mdo ouvido o 
Tl'ibuncd de Cont(t.s, lU canl'Ol'llliciadc do art. '2°, § 2°, n. 2, 
lettra C, llo deuL'cto l~Jgislativo n. :102. de 8 do outuln·o de l89G, 
resolvo abt'Ü' <to "\ünis~el'io da. Fct.ze.nda. o C1·edito do duzentos 
u oitunt<.t coni;os (280:00(!.;~) ,'>llPl!lemontcu· ú. verba. 17:1 do 
<tl't. 43 da. lei ·n. G5:2, do ::,::_1 do novembm üe 18\JD- 1-fo.~as de 
_I~.JilllitS- l!êU'<t occol'l'Ol' n~) 11agamon~o de porcenktgens devidas 
ao pessoal. cnea.rrcg·;vlo da, a.t'l'ccatbção das I'ondas feder01es 
nos E,.~tallos do 1Uo de J.:moiro, .2\Hna.s G0r:ws c Rio GI'<.tnde do Sul. 

Capibl Federal, 27 do março de 1001, l:J'> ch Ropublica., 

Sl'. Presidente d(1 Republica- Tendo sido a União conde .. 
mna.da por sentenças dD .. Justiça. Elideral, confirmadas por 
accordão:::; do 'Supremo TI'ibtm::ü FerJeral, <lc: 2G de junho de 1890, 
30 de janeiro e 21 de novembro u!Umos, a pagar a João de 
Aqui no Fonseetl.. e Fonseca I e mãos & Comp. a quantia de 
179:717$480, a Pires Coelho & Irmão a de -101:205$890 e a 
Pires Coelho & Irmão, l?u.rh L'3mos & Comp., Vianna Ma
galhães & Comp., Cardoso Fernawles & Comp., Braga Falcão 
& Comp., Gonçalves Car.c.pos & Comp., Castro Pereira & Comp., 
1hrtins Rocba & Comp., Karl Valais & Comp., Peixoto Serra 
& Serra, Eduardo Aslnvorth & Comp., C. \V. Gross & Comp., 
GomesOliveira&Comp. eJ. Pnscal& Comp. ade483:179$824, 
como restituição de direitos que forn.m cobrados a mais sobre o 
kerosene que importaram nos annos de 1895 e 1897, propuzeram 
as mesmas firmas a este 1-Iinisterio receber aquel!as quantias 
em inscripções de 3 °/0 do Banco da Republica do Brazil, pelo 
seu valor nominal. 

Acceit-as as prorostas apresentadas, foram assignados na Dire~ 
ctüria do Contencio::;o do Thesouro Federal, em 16, 19, 20 e 21 
do corr;ente mez, os competentes termos de accordo __ e corno o· 
Tribunal de Contas, consultado sobre a abertura dos creditas 
precisos para os pagamentos ·de que se trata, tenha opínado 
pela legalidade desse acto, cabe-me submetter a vossa assiguatura 
os inclu~?S decretos, para cumprimento dos citados accordos. 

Capital Federal, 27 de março de 1901, 13> da Republica,..o. 
J oaqdm M 'Urtinho ~ 
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DECRETO N. 3.973- DE 27 DE ~IARÇO DE 1901 

Abre ao .Minis~erio da Fazenda o credHo do 401:206-)890 1 para liqui
dação do dindto credilorio reconhecido a Pires Coelho & Irmão, 
por accordão elo Supremo Tribunal Federal de 30 de janeim do 
corrente anno. 

O Pres:ideute da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorização conlm·id.:t ao Poder Executivo na lei 
n. 68G, de 10 de setembro deH.lOO, e tendo ouvido o Tribunr1l de 
Contas, na confürmidn,de do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra C, do 
decreto legislativo n. 392, ele 8 "de outubro de 1896, resolvo, 
para cumprimento do.accordão proferido pelo Supremo Tribunal 
Fedora.l, em 30 de janeiro ultimo, nos termos do accordo firma· 
do na Directm•ia do Contencioso do Tlwsom·o Federal, em 21 
do correnLe mcz, abrir ao 1Jinisterio d<.L Fazenda o credito da 
importa.ncia de quatrocentos e um contos duzentos c seis mil 
?itoc~ntos e noventa rêis (401 :206$890), proveniente de direitos 
mdev1damontc cobrados sobre o kerozenc impo1·tado em 1807 
pela fii'ma Pires Coelho & Irm~io. 

Capital Federal, .27 do marr;o de 1901, 13° da R e publica. 

M. FEHRAZ DE CAàlf'OS SALLES. 

Joaquim lr[uJ·tinho. 

DECRETO N. 3.074--DE 27 DI~ IIIARÇO DE 1901 

Abre ao l\Iinisterio da Fazenda o cr@dHo de 179:717$·180, para oc .. 
correr ao pagamento devido a João ele Aquino Fonseca e Fonseca 
hmãos & Comp., em virtude ele sentença do ju.ir. federal em Per
nambuco, confirmada por accordão do Sup1·emo 'l'ribunal F'ederal. 

O Presidente da Ropublic<L dos Estados Unidos do Brazll, 
usando da autGrizü.ção conferida ao Poder Executivo na lei 
n. 686, de 10 de setembro de 1900, e tendo ouvido o Tribunal de 
Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, Jottra C, do 
decrBto legislativo n. 392, de 3 de outubro dB 1896, resolve, 
para cumprimento da sentença do juiz federal na secção de 
Poi'namlJuco, de 27 do junho de 1898, confirmada por accordão 
do Supremo Tribunal Federal, de 26 de junho de 1809, nos ter
mos do accordo assignado na Directoria do Contencioso do 
Thesouro Federal, em 20 do corrente mcz, abrir ao Ministcrio 
da Fazenda o credito de cento e setenta e nove contos setecen
tos e dczesete mil quatrocentos e oitenta réis (179:717$480), 
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afim ele occorrer â re:~titnição dos direitos coln·a.dos a m<1is so
bre o kcrozene importado em 1807 por João do Aquino Fonseca. 
e Fonseca Irmãos & Comp. 

C<:LpitEl.l Fcdcra..l, 27 de março do 1001, 1:~~0 da Rcpublica. 

J\J. FERRAZ DE CAMPOS SALLBS. 

Joaquim jJf~wUnho. 

DECRETO N. 3.D75-DE27DE>IARÇO DEIDOl 

Ahrê ao lllinisterio da Fazenda o credilo de 485: t79~S2,1, para liqui~ 
dação do direito crcditorio reconhecido a Pires Coelho & Irmão a 
outros pot· accordão do Supremo Tribunal Fedeu.l de 21 de novem
bro do· anno passado. 

O Pl'esidcntc da. R.epnhlim dos Estct(los Uni(los do Beazil, 
usando da autorizaçfto conftwldct ao -Poder Executivo na.. lei 
n. 686, de lO de setembro de HlOO, c tendo ouvido o Tribuna.! 
de Cont:ts, na conformidade do <trt. 2°, § 2°, n. 2, le-Gtra C, 
do decreto legisl<tüvo n. 392, do 8 de outulJro de 18013, 
resolvo, para cumprimento do accordão do Supremo Tribunal 
Federal, de 21 de novembro do anno passado, nos termos dos 
accordos firmados nn Ditcctorüt do Contencioso do Thesouro 
Federal, em 16 c l9 do corrente mcz, abrir ao Ministerio da 
Fazenda o credito de 485:179$82"1 :.1íim de occorrer á restitui
ção dos dieeüos indevidamente cobl'<tdm, no anno de 18013, 
sobre o kcrozeno importado por Pires Coelho & Irmão, Farü1 
Lemos & Comp., Vbnna Magalhãm & Comp., Cardoso Fernan
des & Comp., Bntga F'alctlo & Comp., Gonç<:L1ves Cctmpos 
& Comp., Castro Pereiea & Comp., lvüut.ins H.ocha & Comp., 
Karl Val<Lis & Comp .. Peixoto Sorr<t & Serra, Eduardo Ash
worth & Comp., C. \V. Gross & Comp., Gomes do Oliveira & 
Comp. e J. Pasc:.tl & Comp. 

Capital Federal, 27 de março de 1901, 13° da Rcpuhlic<.t. 

1L FERRAZ DE CAMPOS SALLJ~S. 

Joaq~tim Jl:fu1·tinho. 

Sr. Presidente da Republica- Por, accordãos do Supl'emo 
Tribunal Federal de 7 de julho e· lO de outubro do anno pas
sado, foi a União condemnada a pagar a Souza Filho & Comp., 
Frias & Comp., Cabral "Belchior & Comp., John Moore & Comp., 
Companhia Allianca Mercantil, Dias Pereira & Almeida, Gustavo 
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Gudgeon & Comp., Jorge Dias & Irmão, Salgado Zeuha & Comp. 
e Azevedo, Braga,,_ Pinho & Comp. a quantia de 1.797:502$320. 
e a Silv11 Guimarães & Comp., 1\L M. de Nora, M. B. Maia 
& Uomp., Amorim Irmão & Comp. e Pareira Carneiro & Comp. 
a de 429:919.t46'J, nas acções pelos mesmos intentadas para ha
vet'em a importancia equivalente a 30 °/o dos direitos cobrados 
sobre o xarque platina que importaram em 18J7. 

Tendo este Ministerio acceitado as propostas a~)resentadas 
pelos interessados de receberem as cit,ldas quantias em in
scripçõos Ue 3 °/0 do Rtnco da Rcpublica do l3razil pelo seu 
valor nominal, foram por ellos assignados, na DirectOI'ia do Con
iencioso do Thesouro Federal, em 18 do corrente nwz, os compe-~ 
tentes termos de accordo; e, havendo o Tribunal de Contas 
emittido parecer favoravel à rtbertur<"1 dos cr·editos precisos 
para o cumprimento dos mesmos accol'dos, â. yista do disposto 
na lei n. 686, de lO do setembro de 1000, tenho a honra de sub .. 
metter á vossa as5igncltura os dous inclusos decretos. 

Capital Federa.l, 27 de março do 1901, 13•) da Rcpublica.
J octgv.i m J.11twtinho. 

DECRETO N. 3.0iG ~DE 27 DE JfAHÇ'O DE 1901 

Ahrc ao l\linis~uio da Fazenda o credito de ·l20:~Hu~;JUO, l)Hi'a liqu~ .. 
dat~ão do clil'eito CL'Cclitol'io reconhecido a SiLva GU.imariios & Comp. 
e O!Ül'OB pOt' accortlão do Supl'õtno 'l'l'ilmn,d Fedet•tcl de 10 de ou~ 

&ulH'O do amlo pa83aclo. 

U Prosülento da n.o_publlca, dos Est;tdos Unhlos do BL'azii. 
ust~nllo rh anLorit,<"tçào conf.-:.l'i1l<"t ao Poder :Exeenttvo n<t lei 
n. 080, de lO ele <Jotemhro do 1000, c tcnllo ouvido o Trilmnal de 
Contas, na confornlidcMlo do act. 2°, § 2°, n. 2, 1ettra U, do 
decreto legislf1tivo n. 3CJG, do 8 de ontulJ.i'O do 1806, l'esolve, 
p~tra cumprimento do accoJ.·d~to do Supremo TrilJunaJ Federal, 
de lO do Ol.ti1LI1n·o do cmno pt'oximo tiudo, nos termos do ac~ 
cardo ctssignado na Dit'eci;orü\. do Contencioso do Tll8sout·o Fo· 
d·..::rcd, em 18 clo corrc!ÜO nuz, aln·ü· ao :I'Iini:=Jtol'io da. F:_tzoudtt o 
credito na impoetn.ncü~ do r1uatroccntos vinte o novo con~os 
novoccmto::: e d8wnovo mil q1mtrocoutos o ;~c.sscnt;_t réis 
(4.20:919$460) ClUC a União foi CO<ldemnadc~ ;~ pc"tgétl' a. Silva Gui
~marães & C:Jmp., lvi. L\I. do NOl\t, M. B. :i\Iaia. & Com_p., 
Amol'im Irmão & Com_p. e Pcecim Carneiro & Com:p., como 
resUtuiç:ão dos direitos quo lhos fontm cobl'ados a m<ÜS pela 
importcu;ã.o de xa.rquo p1a~ino, em 1397. 

Capital FoUqraJ, 27 de mf1rço de 1901 1 13° d<t Ropublica .• 

Ivl. FElU(.AZ DE CAMl'O.S SALLES. 

Joaquim ;liu}·tinho, 
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DlflCRETO N. 3.077-DE27 DE LIIARÇO Di~ 1901 

Abt·e ao Mini:~tct•ío da Fuze•Hla o ct'eJiLo de 1. 707:502)320, 110-l'il. li-. 

qnidação do dit'eito cl'editorio l't!conheciclo n Sona Filho & Comp. 
e o~tt•os pot• sc1tcnp do juiz fc:dGral nesta secção, confirmada por 

accordão do Supl'cmo Tribunal Fedct•al. 

O Prcsidonto da He1_mblica dos Esb,dos Unilios do Br<.tzil, 
n~;wdo da antol'LzaçEio confe1'illa ao Poder Executivo mdoi n. G':'Ci, 
de lO dO sotomlH'O do lDJU, c tendo ouvido o Tribunal de Conta:'l, 
mt conroemülado rlo aet. 2°, § 2", n .. '?, 1ottra C:, !lo lloet·oto 
1r!gL;l;:~t:Lvo n. 302, de 8 de otüubt'O do lSOG, rosolvc, p<.trct 
cnmpeimcnto (b s::;ntcnç;t prol'oeiLh pelo ,juiz fedcr<tl dos~<t 
sccçJ,o, conflrnmda pm· <1~:co1'dão do Supi'emo Tl'iiJunal Fodm•;tl. 
do 7 do jnlho de HJOJ, nos termo.':\ dJ a~co~·do ctssigncMlü Jl<t 
DlrectOl'i<t do Contencioso do T!teso;a·o FodernJ, om 18 do conontc 
rnoz, <Lbrii· ao l\Iinistorio da Fa:zonJ<L o croclito de mil sotec;mtos 
novent<t o sete eo:1tos quinhc:!ltoso dou.:; mil tt•ezcntosevinto 
réis (l . 707: 30.2$:J:20), p::tl''-1 occoner á restituição tlos direitos in· 
cobt'<M_los soJrJ o x;~1'i[HO p!cttino, importado CJll 1897, devid;_tmentc 
p81as fünw.s Souza. Filho & Cornp., Fl'icts & Comp., CabraJ Belchior 
& Comp., ,John 1-Ioore &Cornp., Companhict Allhmç·a. :Met·c<J,ntil, 
Dicts PorGil'a & Almei(b, Gtt':\tctvo Gudgeon & Comp .. Jol'go Dias 
& Irmão, Stdgi1do ZDnlm & Com1_1. e Az.:Ycdo, Braga, Pinho 
& Comp. 

Capit<tl Fcr1Gl'<l.l 1 27 do mtLL'Ç'O de lGUl, 13° dct llcpubllca.. 

?-.I. F~:l-tRA1. D;E CA)1l'OS SALLES. 

foaqnim 1liurlinho. 

blWERfO N .. 3.S)7S -DI~ 28m.: )L\RÇO DE 1901 

AtüMlza a (( ./unazon St.<Jarn N ;;~,vr.gat.ion Contpany, !imHe•J >)a stthstí tuit· 

a escn.b do p::>t'to de M:tc.~pá d'1. lit1ha At·ugwu·y pda do porto 
Chaves, 

O Prl'f:.hlente da Rcpublica dos R:5tados Unidos do Brazi! 
decreta : 

At'tigo unico. Fica n, « Amazon Steam Naveg<.ltion Company, 
limited » autorizada :t substituir a escala. do porto de Macap<L da 
linha Araguary pela Co porto Chaves. 

Capikd Federa! 1 28 de ma!'ço de 1001, 13° da Repu1l;ca. 

l\I. Ft;ItH.AZ DE CA:'>IPOS SALLES, 
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DECRETO N. 3.079-- DE :88 DE l\IARÇO DE 1901 

Autoriza a novarão do cookado c'êlelJrado em virtuUe dOF; {lect·etos 

ns. 1.835, de iO de outnbt·o de 1S0J e 2.015, de 25 de abdl de 
1895, com a Compf'.nhia de :'\a1·egaçãn a Vapor do Maranhi'i:o. 

O Presidente da, Rcpublica tlo:'l Estados Unidos do Brc~0il, 
attemlcndo ao que lhe requere-u a Companhia de Navcgr~çü.o a 
Vapor tlo l\Jitranhã.o, resolve rcnova1' por um anno o contracto 
quo, em v.irtude dos decrotus ns. LS~13, de lO de outubro de 
1804 c 2.015, do 25 do <1bril ele 1805, foi cdchraclo com ;:~ 
rcfericla companhia, mcdianlc as clausulas que com c.~tc 
lmixam, _assignadi1S pelo :\-linistro di1 Inclustl'ia, Viação o Obras 
Publicas. 

Capitc~l Feder<1I, 28 de março do 1901, lSo da Republic:1. 

l\J. FERHAX DE CA)ll'OS SALLES. 

Alfredo ~lfaia. 

Clausulas a ~ue se refere o decreto n. ~.~~~~ desta data 

A Companhia de Ncwegaç:ão a Vapor do 1\L_u·anhiio, pm'<J, 
fazce ,o serviço do navegctÇ~1o a vapol' por força. do peesonte 
contracto, que deve vigorar até :-Jl de dezembro da U-JOl, se 
obriga a realizar mensalmente as vli:Lgcns d 1s seguintes linllitS: 

1 1~ linha -1\JarD .. nhão, Tutoya, /Ull!:tlTação c Ceará, regres
sando com escala por Camocim, /unarração, Tutoya; l'vüu·a.nlli1o, 
Guimarães, Cm·urU}JÜ, Turyassü, Vb:ou, Bragança c Cintr<1, rc
gl'Ossando ao Maranhão, com escal<1s po1' estes portos, lle Gui
marães., Curm·upú, Turyassú, \'izcu, B1',',gança c Cintra.. 

2a linha- Tutoya, Amarração, Camocim c Ceará, regres
sando com escalas po1' Allmrraç-ão o Tutoya.; l\Ia,ranhã.o indo 
direito ao Paní, c dalli regressando diL·ectam~nte ao l\-'fi_t· 
ranbão. 

3"- linha -1\-Iaranhlto, Ba.er('jl·inhas, regressando clire~tamcnte 
a Mara.nlüto. 

:J/·1. linha- Qwdi'O viag;ms do l\.Jaranhiio a Alcantara, de onde 
regressará dircctmllcnte ;:~ Maranhã.o, gnarda .. das entre <Ú:l 
vingons intervallos iguao:.L 

5'' linl1a- Olmtl'o vi!J,gen:-3 do M<tranhilo ;:~S. Bento, de onde 
rog1'essar<i. dircct::tnwntD ,~, :\Jarttnltão, dc-vonllo essct.s VÜlgons 
SOl' marcadas no tim do cad~ moz p;:u'<J, o ségninte, do accorr1o 
com o fiscal do Govcmo. 
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li 

A com1nnhia mnprcgm'i.t no serviço os vapores que <~.ctnal
mcnte po.'3StLe, molliltlJtc ox:J.m8 pee·vio feito pela commUsã.o 
competente, lll<lfl os quo se inntilizarom sorZw suh'ltitnldos no 
mn,is cm·to pt·azo pos~ivel, <-L juizo do Govmno, por outeos 
intoira.mcnto novos, que satisfaçam ;:~s seguintes condições: 

Accommodaçõ8s para hinta. p~tssageiros de rê e cincoenta 
do prôa dcha.ixo de colJm·ta; 

ca..pacidado p:ua duzentas tonel<tll<ts mctricas de carga e 
march{t, ]Jolo monos, de doze nülllas por hora, tendo o caJado 
apropriado <i. bart•a. 

Estes navios terfi.o todos os mclhora,mcn tos modernos. 

lii 

Os vapores sor<lo n;1,cimmlizaclos l:wazileiros c i~ontos de 
qu:dquer imposto por transferencia. de propl'iodado ou m:.t~ 
tt·icula, e gosn.rlio de torlos os privilegias e isenções, e a I'cspeito 
de suas tripnlctqões S3 obsm•vaeâ o quo se pr:ttica com a rlo:-:; 
11avios do guena., o que, entl'3Útnto, nã.0 os isenta,râ rios re~ 
gulamentmJ policüws o Jt:ts AH~tndcg.ts c Capi ta.nüts dos portos. 

IV 

Os v<tporcs deverão tcl' a lJol'do so1Jres<1lentes, cscn.lcrcs, 
s<tlvn.~vidas, cintas de srüv<l.çiío, ambutaneia, objectos do 
serviqo do p:ts.-mgeil·os, offtcütes, nmchinist<ts, foguist11.s e 
marinhagem, qnc forem nocessi1rios o fixados em tabelln. 
espocia.l, elabor<ttl<t pelt\ comp:~nhia, do :tccordo com o fisc<tl 
d<t navcg<tçào c :tpprov<tçito poe este Ministorio. 

v 
As contliçõos do :wceitação serã.o vedficn,das por uma com~ 

nlissão ele pt•oJbsionaes, nomc;),(l<J, por este 1Unlsterio 8 rh 
qual f<1l'<:1 pa.etc o fi'lc<tl tht. mt veg<v;ão. 

Por occnsião dn, apl'osentn.ç;ft.o ltos vapores <t companhi:t on~ 
tl'Of(":l.l'i.L dom1meutos C.Jmpeolw,tori.Ds rlo custo do nn,vio o rola .. 
ç{i.o dos aprestos c m<tis objcctos que lhe pcrtençMn. 

VI 

Os dias de snJüli<ts do porto inicial, o rni.1.ximo pt'<tzo do 
duraçiio d0 vütgem redonilD, serão fixttclos em ta.bell ~ orga.ni~ 
saU<t pel<t com1Hnhia, rlo a.ccoNlo cJm o fiscttl da navog11,ção e 
submottidn (t t~pprovíl,ção de;:;te ::viinisterio, denko de tres 
mezes. 

VII 

As tarifas de passagens e frete.'l serão organizadas o apre~ 
sentadas ú appmvaçiio do Governo dentl'o do pl'azo do troí; 
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mczrs desta data ; go~ando as 11<tssagens por conb da. Unii'io 
de um al1.atimmüo de :!.3 °/v c o~ ft·ctes a e du·gas de :2.0 "f o. 

YTII 

A compa.nhia fat'<t transportar geatuitamentO 
1°, o fiscal cht navegctção, quando viaja1• em sm•viço; 
2·J, os ompl'og;_ulos do Correio da Ropublica incmnhiclos da 

cJmmii;;::;ã.o rb Repartição e o ompt•ogado que fOr· designado 
para acompanhm• as malas da Cül'i'espondencia. 

A todos mscs funccionarios a companhict, além da u.ccommo
dação devida, fOL'ne:;er<:"i. comoclMia ; 

:1°, as malr3,s do Col'J:eio nos toemos da.lcgislaç[o vigente; 
4°, os clinlloiroB publicas. Os commancL1mes dos paquotes ou 

officiaos de ~ma conflanço., l'cce1Jcl'i1o o (•nteog~l.l'iio, pasnndo o 
e~igindo quiktçã.o nas respectivas rep<tt•tiçõos, níío só as maltts 
do Coneio, como tctmbom os caixotes ou pacotes de dinheirm 
pertencentes a.os cof'L'es publicos, não srmdr), cnt1·ütanto, oLd~ 
g;_vlos a veL'iticar a rcspectiv<t importa.neic•, ; a l'C:'ipons,~bilülc~do 
dos commcmdcmtcs ccs3<u·á dc::-:de quo, mt occasião da entreg;l1, 

reconlwcoe-so que os sollus <l,ppostos estão inktc ;'JS ; 
5°, os objoctos rc;me~titlos <-to 1·'lusco; 
6°, os olJjccto,s de:;tinculr),..,; <is oxposiçÕ(}S offic:iaos ou :.1.uxiliarLts 

pelo GovOl'llO ; 
7°, as semente.~ c mwlas (h pbnbs dcstiwvlas <tos jdr·dins Otl 

cstal)o\ocimontus J_JUI>licos, 

IX 

As rqpart.ições do Cm'rcio dcveeão teP a1 swvs malas sempre 
promptas a tempo de não rotanhrem ~ts viagens tl.os pctquetos; 
além dct hol'<t mai'cctdi1 pal'a S<.thiLb. 

X 

No caso de inni1vegaJ.ülicla.do ou pceda. do algum va_po1', sor<í. 
pormittido, com p1•é.via nutoi'iZJção, fretcw um outro quo so 
approximc o mais possivcl das condições exigidas quanto <1 :;;o. 
gumn~:a, nmrcha, dimon::;ües o accommo(laçõcs. 

XI 

Em qualquer tempo, a.umnte o prazo do contracto, o Govcmo 
terá rlireHo de compr~tr ou tornai' a fento compulsOl'iamentc os 
vapores da compantüa, fic~mdo esto., olJl·igacb a sulJstítuil-os 
dent1·o do prazo que _'for mm·cado. A compra oü fl'etarncntu 
compulsorio scr<.i.. efl'cctwulo mediante acconb ou arlJitr[l.mento 
no caso rlo de::o;wcordo. No~ casos de 1in·çct maior, o Govomo 
porlcPà lançar mã,o dos vapore.:i lnrlcpondontc rlc ptl)vio accordo, 
sondo posii;ivamento -l'Ognl<:ula, a indcmnhação (1ll0 fol' dovül:L 
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XII 

Salvo os cnsns do s0rli(ão, l'elJolli?i.o ou qu:r,lqnm; pr.rturln1.,çã.o 
da ordem puhlica,, n;1o potlo6io os gove1'1W,clrwcs tl'<\11sferir as 
s0hidas (los \'8,pm·e.s, nmn dBmorn.l-o~ nos pMtos, n.lr~-m do pL'<l/1.0 
mn.l'Ctti.lo. Si <t domoea, ou ·Lrtmsf'erencht for ccmsacla por força, 
maior, clovühtmcnto provacb, será a comp<mhi<1 isenta do 
multa,s, ouvido o fiscal da 110vegação, com recursos a esta J\'Ii
nistcl·lo. 

XIII 

A in-t.orrnpç~ão do serviço po1• mais de um mez, seú1 ser por 
cffoito do força ma.iOl', sujoito,rú a. comp;_mllin.. á indemnizt~ção 
elo totl<:ts as despeza.s quo o Governo fizer· paea a continua.çi'io 
do serviço interrompido o JH8.is á nllllta de cincoenüt poe cento 
dc1,s mesmas despezas. No caso de ab;1.,ndono, além dtt C0Lluci
dade, a compa.nhia pa.gnr;_t <1, multa de cincoenGa. por cento da 
subvenção annn<1l; entendendo-se por ab<1,ndono a interrupção 
do serviço por mn..is rle tros mer.os, salvo o caso do ÜH'í}<~ 
maior. 

XIV 

As ostn,ções fisc:ws do porto drt RopulJlica, cxpoili~:Jo os dos
paclws neeossaJ•ios para s.e }1l'OC8llor [W om1J<Wque e cle.som
b<tl'f1ne de ca1·gas o eneomrnuncbs quo transpurtarem os prt
quetcs d<t contraetalJtu, com peufm•oncict ú cn.I'ga, ou Ucscttt'g<4 
de qwtlquel' outL·o n;-~vi.o e SCJit emlml.'gu de sor domingo on 
clüt fmia1lo. 

XV 

Na n.ccoitaçâo do cnrg<t8 pa,r;_t os na.vios a comp::tnhiD, pro
cutarct attender om igualdc~do do condições (L solicitação do 
todos os cnnogadoros, dlütribnitHlo entre ellcs proporcion;_lJ
montc a praç:t do navio, qnanclo por <tülucncia elo carga. não 
possa attender a todos. 

XVI 

A companhia aprcscni;8,r::t ao :fiscal tb, mwegn.ção a csta,tis ... 
tica dos pctsr:;ageiros e cargcts quo ti'1l.nsport<tl' em seus vapol'eH, 
e que será en~rognc dentro do prD,zo do qmu·cntn, rli:ts, depois 
de findo ctMh trimestre. 

XVII 

Os vapores da comp:tnlri<.L serão vis-toriados de seis em sois 
mezos, o que n[o üispcnsrtrti. a vistori<l, cxigüb p::;I,~ lcgislnção 
em vi.gor. 
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XVIII 

A comp::mhia entrarct adeanü1.damente pa1•a a Alfa,ndcr'a. 
do 1lctranhão com a importancic~ Ao c_9m mil. réis (100,)00°0) 
mensaes p(l,ea, pa.g::unonto da, geahficaçao do fisc<tl da nave· 
ga,ção. 

XIX 

A companhia fica sujeita. âs s·~guintos mult:_ts, não estando 
prova.da força maio1·: 

1 a, da. importancia da, subvenção quo tiver do recobot·, si 
deixai' fle f't~ZOl' algum;!.. das viagens do contr<tcto ; 

2n., do um conto de l'úis a. tras contos de róis, si a viagem 
começada não for concluid<.t, caso om quo não ter~t dü·oito <L 
snbvcnção. Si a vi<tgom fm• interrompida por força maior·, não 
smâ impost<t multa e a compctnhb roce1Jer{t tt subvonç?to cor
respondente rw numero de mithas nn.vegadas ; 

3f1, de duzentos mil réis a. qnatrocontos mil réis por prazo 
de doze horas é1uo exceder <i a.ffixada. da sahicla ou chegada. 
O p1•azo de doze horas ~el'<i cont<Lllo sómento quando a dcmo1•a, 
for maior de ti'cs horas ; 

4a, do duzentos mil rüi,s a. quinhentos mil réis pela demora 
das malas ou m<io D.condiclona,mento. E:':lta. multa sor;_í do um 
conto de réis no caso de extri1vio ; 

5", de cem mil rM.-: a, quinhentos mil réis pola não obser
vancia de qualquer das cláusulas do contr<~cto p<1ra, a qual não 
]mja. multa especitt,l. 

XX 

As questões quo se suscit:n·om ontl·o o Governo o a com
p:tnllia na execução do contra.cto smão resolvidas por arbi
t~_·amonto. As p;wtcs contnt.ctantos louVtt.r-so-lülo no mesmo 
arbitl'O ou cad<~ uma escolherá o seu, os quacs antes de tudo 
deverão desigmw o terceiro que serâ o desempa.tador ; si os 
dons tw1Jitros escolhidos discm•tltwem sobre <t designação·do 
terceim, devedL aprcsrmto.r coAn. um o nome dll um outro e a 
sOl'te designm·:t o tm·cciro. 

XXI 

A compnnhb pqrcolJcrâ pelos SGrviços. o.-:pccific11dos n. sub
venção do duzento·s contos do 1·éis (200:000;)) pa.ga em presta
ções mcnsaes, depois de vencid<t,s, nn. Alfn.ndega do Estado do 
Maea,nhão, em vista. do attestn.do do fiscal dll. navcgaçKo e 
administl'(l,dor dos COl'reios. 

XXII 

A companhia oln·ig<l..·Se a não commcrciar pol' sua .conta nos 
mcrml..dos comprche:q.didos :p.a.s linlli1~ do 1mveg:.wâo dc.~te 
cont~·~\cto 1 · 
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XXIII 

Quaesquor mnbm'cações c favores concedidos pelos Governos 
dos Estados, em relação aos serviços conttactaclos, se tornarão 
offcctivos sem p1•ojuizo d<1s subvenções c favores a que a 
companhia tiver direito em consoquoncüt do <1ctos do Gove1·no 
Fcder(l,l, 

Capital Federal, 28 do nuu•ço de 1901.- A.l[1·edo Jliaia. 

Sr. Presidente dtt Republica - Tendo sido acceita pm• este 
Minist.erio·a proposta. reita por Theodoro Wille & Comp., na 
qualidade de cessionario ele Francisco Antonio da Silva e José 
Martins Pollo, para o fim de receberem em inscripções de 3 °/0 

do Banco da Rcpnblica do Brazil, pelo seu valor nominalj 
a quantia de 1.9.23:553$314, em que importa a divida qlie 
a Fazenda Nacional fui condemnada a satisfazer ao mesmo 
Francisco Antonio da Silva, por sentença do juiz federal, nesta 
secção, de 22 Ue agosto de 1898, e accordão do Supre~o Tribunal 
Federal de~~~ de dezembro de 1899, e proveniente de contractos 
de empreitadas por elle celebradas com a União, foi assignado na 
Directoria do Contencioso do Thesouro, em 23 do corrente moz, 
o competente te1·mo de accordo, para a Iiquidaçtio claquella di vi~ 
da pela. fórma iodicada. 

Nestas condições, á vista do disposto na lei n. 686, de lO de 
setembl'o de 1000 e do parecer Gmittirl.o pelo Tribual de Contas, 
ouvido a respeito, cabe-me sul)metter á vossa assignatura o 
incluso decreto, ;abrindo a este Miuisterio o credito preciso para 
o p~gamento de que se trata. 

Capital Feier"l, 30 de março de 100!, 13" da Repub!ica.
Joaquim Jlfurtinho. 

DECRETO N. 3.980-DE 30 DE MARÇO D>l !90! 

Abre. ao j!,ünis~erio da Fazenda o crcdHo de 1.023:553$314, para liqui ... 
dação do direHo creditorio reconhecido a Theodoro \Ville & Comp., 
em virtude de sentença do juiz fedet·al nesta secçfi.o, conftrmada por 
accordão elo Supt·emo Tribunal I~edcral. 

O Presidente da Republica, dos Estados Unidos elo 13razil, 
usttndo d;t autorização conferüla tto Pmler Executivo na lei 
n. 686, de 10 de setembro de 1900 e tendo ouvido o Tribunttl 
de Contas, na, conformidarle do art. 2°, § 2°, n, 2, lettra O, 
do decl·eto legislativo n. ::.v?, do 8 rlo ontulJro de 1806, resolve, 
1Ji1l'i.L cumprimento dtL senten<;a dv juiz federal, nesta secçã.o, 
de 22 de agosto de 1808, o do <.~ccordão do Supremo Tribunal 
Federttl, tle 11 de dezembro d.c 18DD, nos termos do ttccordo fir
mado na Dlrodorla Uo Coutcnclosú an; Thesouro Federal, em 

Poder Execntivo i\l.Ol 20 
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23 do corrente mcz, ctlJrit' ao lVIinistorio da. F<:LzenU.a, o Cl'odit,o 
do mil noyecontos vinte c tt·os contos quinhentos cin
coent<~ c LI·es mit tl'0%entos c quctGot·zc rôis (1.0.'23:553$314), 
pa1·a occol'l'er ao p::tgamcmto clr;-Yido '"Theodoro \Villo & Gomp., 
mt qmüidculo dl~ ces.'!iorJ<'Ll'ios de Fmnciscu ~\ntonio cb_ Silva. e 
José ~'lctrtins Pollo, do pt'Ü1d1ul, custas o ,juros con_tados ll<L 
acção intentada pelo l'l:d'oeitlo Ft\tnei:.-c:o Antonio Uct Stlva., p:1I'tl, 
havm• i:L impol'ta.ncía du trali<t!lw.s do Clll}JL'citadas por cllc l'Ci1· 
liz;ctdos ·em virtude ·de conLt·aetus com <t Unlào. 

Capit<d Feclm-,tl, 30 de mcuço de 1001, I;jo da H.cpublidt·. 

1I. FEHHAZ Ni C~UII'OS.SALI.ES. 

Joaquún 11lm·tinlw. 

Sr. Presidente da Republica - Tendo a Fazenün. Nacional de 
pagar a DD. Maria Constança de Gouvêa, Soares, Eugenia Tei
xeira SQares de Gouvêa, La.udelinu. Teixeira Soat'es de Gouvêa e 
a Torquato Teixeira_ Soares de Gonvêa, Elpidio Teixeira Soares 
e_l\Ianoel Teixeira Soares-de Gouvêa (t importancia de 22:842$380 
para execução da sentença (le 1:3 de outubro de 1884, do Juizo 
dos Feitos da- Fazendn, Geral na Bahia, confirmada, pelos ac
cordãos de 14 de julho dJ 1883, da Hdação da Bahia, o de 7 de 
dezembro de 1885, do enti\o Superior Tribunal de Justiça e da 
carta de sentença de ll de novo:rdJro de 1890, do Superior Tri
bunal da Relação do ddo Estndo, propuzeram .os interessados 
receber a referida importan(:ia em insct•ipções ele 3% do Banco 
da Republica, pelo sou valo1· ncinünrtl. 

Acceita a proposta, foi assignado na Directoria elo Conten
cioso, em. 20 lfo corrente mez, o necessario termo rto accordo, 
para a liquidação d<t divida de que se trata, na conformidade 
da lei n. 686, de 10 do setembro de IQOO; e como o Tribunal 
de Contas, ouvido a respeito, tenha omittido parecer favoravel 
ít abertura do credito preciso p:.~ra o cumprimento do alludido 
accordo, cabe-me subll!ettet· á vossa assignatura o decreto quo 
a. esta acompanha. 

Capit<~l. Fedeml, 30 de nmt'ÇO de l<Jl)l, 13° d<.l, Rcpublica.
Joag_~úrn Murtinlw. 

m~ctuno N. :::.v.-;1 ~---uJ~:-;o IJJ~l'IJ..\Jc(·o v1~ 1001 
AbN ao I\-IiniBlel'lo 1la Fazenda o ct·ec!Ho de 2.2:St2$380, pat•a liquidação 

do direito crcdHol'io reconhecido a D. l\Ial'ia Const<wra ele Gouvêa 
Soare:=; o OttLt·oro, om vidmk de senlen(,'<tS do I'odo1· Jttdiclal'io~ pas~ 

sadns etn jrt!J;aclo. 

O P1·esüllmLe dc1 HeDulJiic.-., tlu.-5 E:;;~;_·.dus U11ltlo.-.! do Iíl'ctzil, 
usr~ndo dtt. ;~ll~Oriz<ttã-u cuní"ei'id;~ <w PodcL' ExecutJ-\.-o na lei 
n. (58(\ da lO <lo soi;emhrn d_P 1000, c tcnrlo ouyillo o Tl'ilnmat 
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do Contas, !ltl, con(i.JL'nÜ;bdc do ;trt. 2'\ § 2.o, lottl\1, C, do decreto 
logishUvo n. :10.2, do 8 do ontufH'O de 1Süli: 

ltcsolvo gln•il' cto .}.Iinis~8l'io ela, Frtzcnda. o credito de vinte e 
dous contos oltocontus qni1l'Ontr~ e dons mil tl'r.scntos e 
oitont:_,, réi'j (.22:8f2,):ltlü),_ lJCLl'C\. occ~m'rOl' <to l)<l,gD.mEmto a quo 
teem direito DD. 11Ln•üt Conilt<1.nçt', do Uoun}:!. So:_n·es, Eugenia 
TcxciL';_~ Sotn·es de Clonvêrt c L;_:wdclina Teixeira. So<-trcs de 
Gouvi~ct c Torqu;~to Tcixcil'i.t So:wes de UoltVl!<:t, Elpirlio Teixcir<:t 
So;_u·cs e }I;mocl Teixoil'<.1 .. So;U'G.S do Gonvên, nos termos do
accorclo fil'lwtclo 11<1. Dücctoria do Contencioso, em 2G do corrente 
mez, c em vittnclc cb scntençn, ele 1:3 de outubro do 1884, do 
Juizo dos Feitos dv, F;l,zcnda, Geral ll<t Bahb,_ confit'mcula pelos 
nccordã.os de 14 de julho llc 1885, tb Rcl;l.~;ão da Rohüt c de 7 de 
dczmniJro de l88G, do então Supc;_•iol' TI'i1mu:~l de Justi('-<-t c ll;_t 
c<tl'ti\ de scntonç,~ de 11 de novembro do 1890 cxpadicL.t pelo 
SulJerior Tribunal d~t Rcln,ção do dito .Es~tt•lo. 

Ca,pit<.1l Fedel'<Ü, 30 de m.:wç:o do 1001, 13° J;_t Rcpn1Jlimt. 

M. FEURAZ m: CAUPOS SALLES. 

Joaquim J.lltwlinho. 

Sr. Presidente da. Republica- Tendo o Dr. Henrique Au 6 

gusto de Albuquerque 1\lilet e sua mulher entrado em accordo 
com este 1'Iinisterio, conforme consta do termo assignado na 
Directoria do Contencioso, em ~3 do corrente mez, pa"i·a. rece
berem em inscripçõc3 de 3 °/o do Banco da Republica do 
Brazil, pelo seu vu.lor nominctl, a quantia de 3:7_:2:3$200, de 
principal e custas, que a Uníi'í.o foi condemn::ula a pagar-lhes, 
por sentença do juiz federal na E:ecção de Pernambuco, de 80 de 
junho de 1809 c accordão do Supremo Tribunal Federal, de 12 
do agosto do me.'imo anno, como indemnização dos damnos e pre· 
juizos causados ao sítio denominado Dutra, de sua propriedade, 
pela commissão do Lcumrcto do Tctma.ndarê, e havendo o Tribuna,! 
de Contas, á vist<t do disposto na lei n. 68G, de lO de setembro 
de 19UO, emitthlo pal'8cer favoravel á abertur-a do credito ne
cessa.rio pura a liquiclação da referitln, indemnização, tenho a 
honra de submetter ú vossa assignatura o incluso decreto. 

Capital Füderal, 30 de março do .l9ül, 13·1 dot Republica.
Joaq_uim lliwrtinlw. 

DECRETO N. 3.982- DE 30m; l\lARGO DE HJül 

Abre ao :Minist.erio d11. Fazenda o cr\Jdito de 3:723$200, para liquidação 
da indenmização devida ao Dr. Hem·iqtw Augusto de Albuquerque 
1\~ile~ e sua mulhee, em vil'tudc de aecordão do Snpl'emo 'l'l·ibunal 
Federal. 

O Presidente da, Rcpublie<-t elos .Estados Unidos do Bl'D.zil, 
uscmclo d;_1, D~utorizaç·<io confcrill.<~ <J.o Poder Executivo na lei 
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n. GSG, de 10 de setembro de 1900, e tendo onvirlo o Tribunal 
do Contas, mt conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lcttt'<\ C, do 
decreto legislativo n. 39.2, do 8 de outubro de 1896 : 

Resolve, ]Jé!,r<t cumprimento d;_t sentença, do juiz federal em 
Pernambuco, de 30 de junho de l89g c do accordiio do Supremo 
Tribunal Fcdera.l, de 12 de a.gosto do mesmo <1nno, de accordo 
com o termo firmado na. DircctorÜL do Contencioso do Thesouro 
Fcdera.l, em 26 do corrente mez, abril· ao Ministcrio d1.1 Fa
zcmla o crecllto d<t importancüt de trcs contos setecentos vinte 
etrcs mil e duzentos réis (3:723$200), do prineip:1,l e custê1.S que 
a União foi conclemn:_l..d<J, a p::,gar ao Dr. Henrique Augusto 
de Albuquerque Milct e sna. mulhee D. Francisca Regueira de 
Albuquerque 1-lilet, como indcmnização dos d._\mnos e prejuizos 
causctclos ao sitio denominado Dutra., de sua propriedade, pela 
commissão do Laznreto de Tamandaré. 

CapilB.l Federal, 30 do março de !001, 13' da Repuhlica. 

j\f. FERRAZ DE C.UIPOS SALLES. 

Joaquim Jlfurtirdw, 

DECR~TO N. 3.083- Dll 30 DE MAR\'0 DE 1901 

êrea uma brig-ada de eavallaria de Guardas Nacionaes na comat'ca de 
Pirajü, no gst<tdo de S. Paulo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, de
creta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca 
de Pirajú, no Estado de S. Paulo, uma brigada de cav<-~.llarie., 
com a designação de 2P, a qual se constituirá de dous regi· 
mentes, sob ns. 41 e 42, que se organisarão com os guardas 
qualificados nos districtos da referida. comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Feder.•!, SO de março de !DOI, 13" dct Repub!ica. 

:M. FERRAZ DE CAi>IPOS SALLES. 

E"'pita.cio PessOa. 
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DECRETO N. 3.984 -DE 2 DE ABRIL DE 1901 

Rec~tfica o algarismo do orgamento a que allude o al't. 1o do 
decreto n, 2..856, de 15 de dezembro de 1900, e altera a disposição 
do art. 2° do mesmo decreto. 

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz;il, 
attendendo ao que requereu a Companhia. Estrada de Fe1'ro 
Conde d'Eu, contractante da construcção e exploração do trecho 
de Mulungú a Alagôa Gramie, no Estado da Parahyba do Norte, 
decreta: 

Art. 1. 0 O orçamento apresentado pela companhia e appl'O
vado pelo art. 1° f!o decreto n. 3.856, de 15 de dezembro 
de 1900, é de 521:809$000 e não de 221:809$900, como por erro 
de oópia está escripto naquelle artigo. 

Art. 2.1) A base para a conversão em ouro das despezas feitas, 
em moeda nacional, com as obras do trecho, será a taxa 
cambial do ultimo dia de cada mez. 

Art. 3:o Revogam·se as disposições em contrario. 
Capit•1 Feder>!, 2 de abril de 1901, 13" da Republica. 

M, FERRAZ DE CAMPOS SALLES~ 

Alfredo Maia. 

DECRETO N. 3.985- DE D DE ABRIL DE 1901 

P1•ot•oga por mais um anno o prazo concedido 6. Co:npanlüa. BL~azileíra. 
Torrens para inicio das obras do por~o da Victoria, no Rst.ado do 
Espírito Sa.n·to, 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo 110 que requereu a. Companhia Brazileira Torrens, 
devidamente representada, decreta : 

Artigo unico. Fica prorogado por mais um anuo, a contar 
de 28 de maio proximo vindouro, o prazo de que tratam o decreto 
n. !.173 de 17 de dezembro de 1892 e contracto de 31 de 
março de 1893, concedido á Companhia Brazileira Tonens, para 
inicio das obras de melhoramento do porto da Victoria, no Es· 
tado do Espirito Santo. 

Capital Federal, 9 de abril de 1901, 13°, da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo ilfaia~ 
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DI~CIU;TO N, 3.080- DR 9 DE ABIUf_, DE 1901 

Approvn.. os pbnos e Ol'~~amcnt.ns pctt'[L o :tugmcnLo (las estações de V.i
çosa, Gamcllcirn. o Cachoeira, cb EsL1;adn. do ·Fel'l'O Cen~ral de 
Alagtías~ 

O PI'esidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil, 
attendendo ao que l'equereu a Ala,r;oas Railtcay Company, limited, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam approvados os planos e orçamentos 
que com este ba.ixam, devidamente rubricados, para o au ... 
gmento das estações. de Cachoeira·, na linha principal, Viçosa 
e Game'lleira, no ramal da Assembltía, da Estrada de Ferro 
Central de Ala,gôas, sendo a l'espectiva desper.a, na importancia 
de 4:370$0ll, quanto á primeira; nade 21::)23$695, quanto á 
segunda e l)a de 4:370.SOll, quanto á ultima, levadrt á conta 
do custeio da referida estrada de ferro. 

Gapita-t Federal, O de abr-il de 1901, 13n da ·n.epublica. 

M. FEHRAZ Jm CA?IIPOS SALT.ES. 

Alf!'edo Maia, 

DECRETO N. 3.986 A- DE 9 DE ABRIL DE 1901 

Approva a modiHcação íEliLfl- no art, (:jo c nas lre<; pdmeil'as alineas, 
do ad. 8° dos esta Lutos da socicd(l.de anonyma SHCI'cda de C;rpim. 

O Presidente da Republic8. rlos EsLtdos Unidos do Beazil, atten· 
dendo ao que requereu a sociodade anonyma SuC1'e1·ie rle CHpirn, 
autorizacb, a funccionar por decreto n. 3. ôG3, de 23 de maio dé 
1900, e devidamente l'epresontada, decreta: 

Artigo unico. Ficam approvadas ns modificações feitas no 
art. ô0 e nas tros primeiras aliueas do art. 8° dos -estatutos da 
referida sociedade, as qua0s são as seguintes: 

«Art. 6. 0 O capital social é fixado em um milhão setecentos e 
cincoenta mil francos e dividido em dezesete mil e quinhentas 
acçõcs de cem francos cada uma., pagaveis em numeraria.» 

Tres primeiras alineas do art .. 8°: 
«A importancia das dewsete mil e quinhentas acções de nume-

1\U'io é pagavel '1 vontade dos subscriptores : 
A- Quer na totalidatle ou cem francos no acto da subscripção. 
B- Quer uma quartJ, parte ou vinte e cinco francos no acto 

da subscripção e o restan_tc á medida das necessidades da sccie ... 
dade, nas ó.pocas e proporções que forem determinc:das pelo con
selho ele administeaçrio. » 

Capital Federal, 9 de abt'il de 1901, 13"da Republica. 
M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo M<tia. 
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DECRETO N. 3.987 -DE 13 DE ADRII. DE !901 

Appl'Ova o l'ogulamen~o pal'D. a Escola Nacional de Deltas Arle~ 

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Bra.zil, 
usando da autoL'ização que lhe ê confcrid<J.. pelo 11rt. 3'J,. n. IV, 
da, lei n. 052, de 23 de novembro elo 1809, resolve a,pprovar, 
para a Escola Nacion11l do Bclbs Artes, o rognlamento que a 
esto Ctcompanha, assign::~,do pelo :Ministeo de Estado da, Justiça 
c Negocios Interiores. 

CapitnJ Federal, l:i de <-Lln·il de 1001, 13a da Republica. 

1L FEnr:.Ar. DE C.BIPOS S~\.LLES, 

k"pitacio PessOa. 

Regulamento oa tscola flacional ae Bellas Artes 
CAPITULO I 

DA INS'fiTUIÇÃO DA ESCOLA 

Art. l. a A Escola Nacional de Bellas Artes é destiriada ao 
ensino da pintura.1 da esculptura, da. arcllítectui·a. e da gra ... 
vura de medalhas e pedras preciosas. 

Art. 2. 0 O ensino da Escola comprcltendcl'it um curso gel'al, 
dous cursos especiaes preparatorios, um de pintura, esculptüra e 
gravura de medalhas e pedras preciosas e o outro de architectur<-L, 
e quatro cursos praticas: de pintura, de esculptura, de archi~ 
tecturrt. e ele gravura de medalhas e pedras preciosas. 

CAPITULO !I 

DA ORGA.NISAÇÃO DO ENSINO 

Art. 3.a O curso geral serà dividido em tres annos, ·com ... 
prehendendo as seguintes ma terias: 

Primeiro anno 

MytholOgia; 
Desenho geometrico ; 
Desenho figurado (estudo elementar). 

Seg~mdo anno 

Historia das artes ; 
Geometria rlescriptiva; tw1.h1lhos grnphicos corre . .:;:ponden.'os; 
Desenho figm'ado. 
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Te1·ceiro anno 

Perspectiva e sombras; trabalhos graplücos correspondentes · 
Elementos de architectura decorativa a desenho de ornatos i 
Desenho figm•ado. 
Art. 4. 0 O curso preparatorío de pintul'a, esculptura e gra· 

vura de medalhas e pedras preciosas comprehenderá as seguintes 
materias, estudadas em um só anuo : 

Anatomia e ph.ysiologia artistimts; 
Desenho de modelo vivo. 
Art. 5, 0 O curso preparatorio de architectura compmhenderá 

as ~eguintes matarias : 

Primeiro anno 

Calculo, mccanica e resistencia do3 materiaes ; 
Noções de topographia ; desenho topogrophico. 

Segundo anno 

Historia e theoria da architectura e sua legislação ; hygiene 
das habitações ; 

M<1teriaes de cvnstrucção ; technologia das profissões elemen
tares ; estereotomia. 

Art. 6. 0 O curso pratico de pintura comprehender<i as se-
guintes materüt,s: 

Desenho de modelo vivo; 
Pintura (t!uas aulas). 
Art. 7. 0 O curso pratico de esculptura comprehender<i as se· 

guintes ma. terias: , 
Desenho de modelo vivo; 
Esculptura de ornatos; estatuaria. 
Art. 8. 0 O curso pratico de g1•avurn, compreheurlerá as se-

guintes ma.terias: 
Desenho de modelo vi v o ; 
Esculptura de ornatos; 
Gravura de medalhas e pellras preciosasQ 
Art. 9. 0 O curso pratico de architectura compl'ehenderâ as 

seguintes matarias : 
Composição e desenho de arclütectur,:t, trabalhos praticog cor

respondentes. 
Art. 10. Haverá na Escola os seguintes professores: 
1 de desenho geometrico, noções de tol?ographia e desenho 

topographico; 
1 de geometria dcscriptiva, perspectiva_e sombras; 
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I de elementos de arc:hitectura decorativa e de desenho ds 
ornatos; 

I de mythologia ; 
I de historía dols artes ; 
1 de desenho figurado ; 
1 de historia e thcoria dct architoctura e su=.\ I.egislaçã.o, e hy .. 

giene das habitações ; 
I du calculo, mecanica e resistencia dos materíaes ; 
1 de materiaes de cJnstrucção 1 technologia das profissões 

elementare~ e estereotomia ; 
I de anatomia e physioiogia artisticas ; 
I de desenho de modelo vivo; 
2 de pintura ; 
l de csculptum de ornatos e estatuaria; 
l de composição e desenho de architectura e trfl,balho3 praticos 

correspondentes ; 
I de gravura de medalhas e pedras preciosas. 

CAPITULO I![ 

DO CONSELHO SUPERIOR DE BELLAS ARTES 

Art. 11. O conselho sup:1rior de bellas artes compor·se-ha. 
do director, dos professores de 'pintnra, modelo vi v o, e3tatuaria, 
gravura e desenho de architectura ; dos ex~professores destaog 
cadeiras, os quaes serão considerados membro.s honorarios do 
conselho; dos professores effeclivos elettos pelo conselho escolar,. 
em numero sufficiente; e dos ci,iadãos que por serviços relevantes 
prestados ás b~llas artes forem pelo conselho escolar eleitos 
membros honorarios da Escola.. 

Art. 12. O conselho· superior será presidido pelo Ministro; 
na ausencia deste, pelo director, e funccionará desde que se 
achem presentes seis dos seus membros. 

§ 1. 0 Na ausencia do 1-Iinistro e do director, a presidencia. 
caberá ao membro mais antigo. 

§ 2. 0 O secretario do conselho superior será um dos seus 
membros eleito pelo mesmo conselho. 

Art. 13. O conselho suptirior reunir se-lm em sessão sempre 
que for n_ecessario, cabendo-lhe as seguintes attrib:lições : 

J.n Deliberar sobre todas as altas -questões de bellas artes, sua 
propagação e aperfeiçoamento; 

2. o Promover a.nnualmente uma exposição geral de bellas artes; 
3. 0 Dar parecer sobre questõe3 em que for consultado pelo 

:Ministro, ou pelo director; 
4. 0 Resolver opportunamente sobre a organisação do jury 

encarregado düS exposições geraes de bellas artes, de confor
midade com o regulamento que o mesmo conselho approvar. 

Art. 14. Os membros do conselho sup9rior não perceberão 
vencimento algum pelos trabalhos e~peciacs do seu cargo. 
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CAPITULO IV 

DO C:O:N.:SELHO ESCULAR 

Art. 15. O conselho escolar corhpõe-se de to!los os profes!Dres 
em exercido, e é presidido pelo director. 

Paragrfl,pho unico. O conselho não poderá exercer as suas fun
cções som mais de metade dos sBus membros. 

Art. 16. O conselho reunir-se-1m em sessão ordinaria em um 
dos pl'imoiros dias de clld<1 mez, e em sessão extraordinar'ia 
sempre que for convoc,ldo pelo director. 

Art. 17. Srtlvo caso de força maior, a convoc3ção dos pl'ofes
sores pat•a as sessões do conselho será feita por officio do d irector 
com antecedencia, pelo inenos, de 24 ho'ras. Neste officio, 
quando não houver inconVeniente, virá declara lo o tim I_)i'in
cipal da reunião, 

Art. 18. Si, até meia hora depois da marcad::t., não -se reunil• 
a maioria dos professores convocados, o directot' fará lavrat' 
uma acta., que assignará com Os presentes. 

Art. 19. Ab:__:rta a sessU.o, o secretc\rio procederá ú leitura da 
ultima acta, a q:ual, depoi.,; de discutida e approvada, serú assiv 
gnada pelo director e pelos professore.s: presentes. O director 
exporá em resumo o objecto da reunião e darú, para discutil-o, 
a palavra aos professores que a p2-dirern. No caso do conter esse 
objecto partes dist_inchs, poderá qualqum' dos professores re
querer que soja cD.da uma dell<1S discuti~Ja c votada separada
mente. 

Art. 20. Durante a discns:::ão, nenhum professor fnllará mais 
dP. vinte minutos carla vez, nr,m mais de duas ver.es sobre cada 
materia, salYo si tiver por fim dirigir a ordem Uo3 trabalhos 
ou dar algllma. breve explicação. 

Art. 21. -Finda a discussão de cada objecto, o dfrector o 
sujeitará a votnção, que, quando nominal, principiara pelo pro
fessor mais moderno. 

Art. 22. As deliberações do conselho scl'ã.o tomadas por 
maioria dos membros presentes e, si o assumpto delias interessar 
particularmente a algum delles, a votação se f'arú por emrutinio 
secreto, prevatecentlo, na bypoth3se de empate, a opinião mais 
favoravel ao interessado. Este poderá tomar parte na discussão, 
mas não votar nem assistir á votação. 

A"t. 23. Sendo proft1ssor., terá o director, alóm do seu voto, o 
de qualidade i não o sendo, sómente este. 

Art. 2L O professor que assistir á sessão do conselho não dei· 
xará de votar i o qne abandonat' a sessão sem justo ·motivo, <tpre
ciado pelo dir·ector, incorre em fttlta igual á quo daria por não 
comparecet'. 

Art. 25. O professor que se afa.star em sessão das convenien
cias e boas normas, será chama lo i. or.Jem até duas veze.s pelo 
director qu~.si niio conseguir contel-o,o convir1ará a retirar-se da 
sala, e em ultimo caso levantará a se::::slo _-e pl'('CWled~ na fórma 
do <'11rt. 411 e seguintes. · 
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Art. 26. Esgotado o objecto principal da sessão, fica aos pro
fessores O direito do proporem O C1UB tiverem por conveniente â. 
boa execução do regulamento e t';perfeiçoamento do ensino. 

Art. 27. Si, por falta de temp1, nU.o puder alguma. das ques
tões suscitadas ser rlecitlida na mesma sessão, ficará adiada a dis
cussão, marcando então o director o dia em que deve proseguir, 
convidando-se para isso Os professores, na fórma. do art. 17. 

Art. 28. O secretario lançará por extenso na acta. de c1da 
sessi1o as indicações propostas e o romltado das votações, e por 
extracto os requerimentos das partes e mais papeis submettidos 
ao conselho, assim como as deHberações tom<tdas por elle, ns 
quaes tambem serão tran~criptns em fórma de Uespacho nos 
proprios requerimentos, destina· los:, confol'me o se~ objecto, a 
ser archiva.dos ou devolvidos ás_ partes. 

Art. 29. Compete ao conselho: 
1. 0 Approvar os programmas de ensino, ·podendo modiâca.l-os; 
2. o Regular o hora rio do serviço docente; 
3. o Approvnr ou alterür as listas dos pontos para os concul'Sos 

e exames; 
4. 0 Propôr ao Govel'no as medidas aconselhadas pela expe

riencia para melhorar a o~ganis'l.ção technicl da Escola ou 
aperfeiçoar os methodos didacticos; 

5. 0 Informal' ao Governo {Lcerca do morito do3 profissionaes 
que se houvGrGm de conlractar para exercer o officio de pro
fessor, com os onus o vantag-ens dos outros membros do corpo 
docente; 

6. 0 Eleger commissões, seg-undo as exigencias do ensino; 
7. 0 Deliberar sobre premias e recompensas a professores e 

alumnos; 
8. 0 Auxiliat' o director na manutenção do regimen disci .. 

plinar ; 
9. 0 Elegm' os membros honorarios da Escola.. 
Art. 30. O conselho se corresponderâ com o Governo por in

t.ermedio do director. 

CAPITULO V 

DJS PROFESSORES 

Art. 31. Os professores serão ·nomeados por decreto, mediante 
coucurso. 

Art. 32. Os p1'ofessores dos cursos praticas, porém, e o de 
modelo vivo serão livremente escolhidos dentra artista.s de 
reconhecida cooipetencia e nomeados sobre proposta Uo conselho 
escolar, pelo prazo de cinco annos. 

Poclerão ser reconduzidos, por igual tempo, si o julgar conve-
niente o mosmo conselho. '· 
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Art. 33, Incumbe ao professor : 
1.° Cumprir os encargos da sua aula ; 
2. 0 Apresentar ao director nos primeiros cinco dias de cada 

mez um succinto relataria das liçõ9S e trabalhos praticas do 
mez anterior ; 

3,0 Observal' as instrucções do director no tocante á -policia 
interna elas aulas e auxiliai-o na manutenção da ordem ; 

4.o Satisfazer a todas as requisições feitas pelo clirector no 
in teress·e do ensino ; 

5.o Examin~_tr nas cadeiras do curso a que pertencer. 
Art. 34. Nos actos escolares a precectencia entre os proftlS~ 

sares sera regularia pela antiguidade, cónt1da do dia em que 
começaram a fazer parte do corpo docente. 

Paragrapho unico. Tendo }lavido mais de uma posse no 
mesmo dia, prevalecerá para a antiguidade a data do decreto ; 
sendo esta a mesma, a idade. 

Art. 35. O professor que, além do desempenho do seu cargo, 
reger outra aula, por impedimento ou falta .do respectivo func
cionario, terá direito a um accrescimo de vencimentos igual á. 
gratificação deste. 

Art. 36. O professor não perceberá tt gratificação do seu cargo 
sem o effectivo exercicio 1 salvo em tempo de ferias, não estando 
licenciado. 

Art. 37. O professor que, contando mais de 10 annos de ser
viço, invalidar, terá direito á jubilação, nos-seguintes termos : 

1°, com ordenado proporcional ao tempo de serviço o que 
contar menos de 25 annos de exercicio effectivo de magisterio; 

2°, com ordenado pot• inteiro o que contar 25 anuas de ser
viço effectivo no magisterio ou ~O de serviços geraes, sendo 
entre estes 20, pelo menos, no magisterio ; 

30, com todos os vencimentos o que contar 30 annos de exer
cício effecti vo no magisterio ou 40 de serviços geraes, sendo, 
entre estes, no magisterio, não menos de 25. 

Art.- 38. O professor contará como tempo de ser·viço no ma-.. 
gisterio para os effeitos da jubilação : 

1.0 O tempo intercurrente de serviço gratuito e obrigatorio 
por lei; 

2.0 O de serviço publico em com·missões scientdlcas; 
3.0 O de serviço de guerra; 
4. 0 O numero de faltas não excedentes de 20 por anuo e moti

VJ.das por molestia ; 
5. 0 O tempo de suspensão judicial, quando for julgado inno

cente; 
6. 0 O tempo de exercicio de membro do Poder Legislativo 

federal ou estadual, o de agente diplomatico extraordinario, o 
de Ministro da União e o de PresiUente ou Vice· Presidente da 
Republica ou de Estado. 

Art. 39. O professor que compuzer trabalhos, compemlios 
mamarias importantes ácerca de ma terias ensinadas no estabee 
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lecimento, terá direito à impressão do seu trabalho por conta 
do Governo, si o conselho escolar, em escruiini.o secreto e por 
dous terços dos votos da totalidade dos seus membros, o julgar 
de utilidade para o ensino, não excedendo, porém, de tres mil 
exemplares a edição impressa á cust<L dos cofre;; publicas. 

Art. 40. Si o conselho, pelo processo estabelecido no artigo 
precedente, considerar a obra de merito excepcional ou extraor· 
dinaria vautagem para o ensino, além da impressão taxada no 
referido artigo, terá o autor direito a um premio, arbitrado 
pelo Governo, mediante infL:rmação do director, e nunca infe
rior a 2:0CO$ou superior a 5:000$000. 

Art. 41. O professor que defLtro de clous mezes não campa· 
recer para tomar posse do seu cargo, sem communicar ao di
rector a razão justificativa da demora, será considerado desis· 
tente do mesmo cargo. 

Art. 4"~. O proft:ssor que deixae de comparecer para o desem
penho das 5uas funcções por es;:mço de tres mezes, sem que 
justifique as suas faltas, incorrerá nas penas comminadas em lei. 

§ 1. 0 Desde quA as faltas cheguem a oito, o director proverá, 
na substituição. 

§ 2·, 0 Si a ausencia exceder de seis mezes, e como si o professor 
houvesse renunciado ao seu lagar. 

Art. 43. Nos casos dos dous artigos precedentes o director 
participará o occorrido ao Governo, para que este provülencie 
como for de direito. 

Art. 44. Si algum professor, nos actos do estabelecimento, 
faltar aos seus deveres, o director levará ao conhecimento do 
Governo o facto ou factos praticados. 

§ I. o Neate caso o Ministro nomeará uma com missão para 
syndicar dos ditos fJ.ctos e mandará que o accusado responda 
dentro de cinco dias. 

§ z.o Dentro de igual prazo, com a resposta do professor, ou 
sem e lia, deverá a commissão apresentar o seu parecer motivado. 

§ 3. 0 A' vista do parecer da commissao e da resposta do 
accusado, o Gover·no, verificada a falta arguida., delilJeraró. si este 
deve ser advertido camarariamente ou soffrera pena de suspensão 
de um mez a um anuo, com privação dos vencimentos. 

Ar!i. 45. Nos casos que a1fcctarem gravemente a moral, o di
rector poderâ suspender (1estle logo o professor, até a decisão do 
Governo, levando immediatamente o facto ao conhecimento deste. 

CAPITULO VI 

DOS CONCURSOS PARA PHOF:8SSORES 

Art. 46. Tres dias depois de verificacht a vaga, rnanda.rá o di
rector annunciar o concur.:::o no Diarú, OfficiaZ, ma.rcando pal'a a 
inscripção o prazo de tres mezes. A -publicação do edital será
renovada e pelo mesmo modo repetida em cada um dos ultimas 
oito dias do prazo da inscripção; e, si este expirar durante as 
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ferias, consorvar-se-ha, aberta a mosma inscripção nos tms 
priméiros dias uleis que se seguirem ao termo dellas, proco· 
dendo-se ao encerramento no terceiro, ás 2 horas da tarde. 

Art. 47. No caso de haver ml1iS de uma vaga, o prazo da in
scripção do segundo concUt'-SO começará a correr dons mezes de
pois da abertura da. inscrip\:ao do pl'im~iro e assim por Jean te. 

Art. 48. Poderão ser admittidos a concurso os brazileiros que 
estiverem no goso de seus direito::; civis e políticos, assim como 
os· estrangeiros que f!:lllarem correctamente o portuguez. 

Art~ 49·. Por occasião da inscripção os candidatos deverão 
apre.::entar folha corrida, e," si Iüío tiverem tUo rosidencia no 
Brazil,documento eqnivalente áfollw, cor·ridct devi.damente lega
lisado, o que serü julgado pelo conselho C3(:0lar, com recurso 
para o Governo. 

Art. 50. O c<1ndhlato que quizee inscrever•-se irá á secretaria 
da Escola assignar o seu nome no livro apropriado. Neste livro 
o secretario lavrará para catla concurrente um termo de aber
tura e outro de encerramento, no tempo proprio, os quaes serão 
assignados pelo director. _ 

Art. 51. Na occ.asião da inscripçã·o-,podeL'ão os candidatos~ 
além da folha corrida, apresentar quctesqurn· outros documentos 
que julgarem convenientes, como titulas de habilitação ou provas 
de serviços prestados á sciencia, ás artes e ao paiz, passando
lhes o secretario um recibo no qual declarara o numero e a natu
reza de taes documentos. 

Art. 52. A inscripção se poderá fazer por procuração. 
Art. 53. No dia fixado para o encerramento da inscripção re· 

unir-se-ha o conselho escolar ás 2 horas da. tarde, e, lidos pelo 
s-ecretario o nome dos candidatos e o.::; documentos respectivos, 
será decitlido por maioria, de votos si exi·stem as necessarfas 
condições de idoneidade nos concnrren tos, corrando a votação 
nominal sobre ca(la um. Ne.::;tn. occasião hvra.rà o secretario o 
termo ele enc~rramento,que será logo assignado pelo direclor. 

Art. 54. O dircctor fará cxtr'ahir• pelo sccl'etario duas listas 
dos candidatos habilitados pelo conselho escohu' 7 uma das é]_uaes 
mandará publicar e a outrct remetterà ao Uoverno~ , 

Art. 55. Findo o prazo da inscripção, nenhum candidato será 
a ella admittido. 

Art. 56. Si, terminado o prazo, ninguem se houver' inscripto, 
o conselho deverá espa9al-o por igual tempo, c si, terminado o 
novo prazo, uinguem se apresent<W, o C'.:overoo poder a 'Ltzer a no-" 
meação nos termos do art. 173, n. 7°, sendo adiolda por tres mczes 
a nova inscripção. 

Art. 57. Si não for possivel para os actos do concurso reunir• 
o conselho, por mingua do professora,:<, o director communicará 
ao Uoverno, pJ,ra ser autol'i.mdo a con vidar pessoas de notoria 
competencia. 

i'..rt. 58. As p1•ovas úr3 eoncu!'SO :são n 1:1 seguintes: 
la - Prova pratica; 
2a Prova escripta; 

_31t - Prova oraL 
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Art. 50, Quando a cJ.i]eira níio a'lmittit' prJva prãtlct, 
haverá, no di11 immediato no da leitura da p!'O'la escripta, 
arguição sobre a matel'in. desta c da orJl por uma co:nmissão 
de hes membros eleitos pelo conselilo escoLar no dict do encarra
meuto ela im:cripção. 

Art. GO. O processo g:Jral da prova pratica seró. o mesmo es
tnllelccitlo p 1ra a escripta. 

Ad. Gl. A prova pmt!ca se realizará no terceiro dia depois 
do encer·ramento ela lnscripção. 

Art. 02. Os candidatos executarão a prova pratica encerrados 
em uma sala ou snh1s differentcs, segundo a natureza úa ca
deira. O secreta1to e um pro(essor sorteado fiscalizarão a 
entrada. e sabida dos candldatos nas lloras fixadas para este fim. 

Art. 63. O prazo da prova p!'atica. será determinado pelo 
conselho e3colar, de accordo com a. natureza de cada uma das ca
deiras e dos pontos por elle formulados. 

Art. G4. A prova pratict~. da, cadeira de anfttomia e physio· 
J,-gia artisticas constara de trabalhos graplliccs de morphologill 
externa, em repouso e movimento ( osteoloJia, miologia e 
ang.:ologh ) . 

Art. 65. A provJ. pratica da cadeira do rnythologia constará 
da descripção e critica de uma obra de arte tirada a sorte, 
rcpre~entando assumpto de qualquer das mytbo\ogias inter
pretadas poé artistas antigos e modernos. 

Art. C6. A pro v:\ pr,tticn, da cadeira de historia das artes 
constará da desceipção e cdtica de uma obrt\ t1o arte qualquer 
tirada á sorte. 

Paragrap:JO unico. Esta prova serú. fuita OfY!. presença da obra 
tlc arto sortl~íl.da ou ele sua reproducção e em sessão publica 
perante o coos::-lho escolar. 

Art. G7. A prova pratica da cadeircL de geometria descri;Jtiva, 
pet'spcctiva o sombras versnrá sobre a rt~solução de pro· 
L! emas ·graphicos com e pura. corrcctamente desenhada. 

Art. 68. A Pruv;t prn.tica d..t cadeira ele calculo, mecanica 
e resislencia tlus matcrb1es, constará do: 

a) resolução de questões praticas de c;dculo o rnecanica; 
b) que::;toes praticas sobt'e rcsistencia dos matcr·iaes e estabili

d;tde das construeçõo~. acompanhadas das respectivas e puras cor
rcctarnen t-e desc:nlw.das. 

Art. 69. A prova pn"ttica da cadeit'a de desenho geometrico, 
noções de topograpllia e desenho t(1pographíco constará de: 

a) t'csoluyã.o o trabalho gntphico de um problema de desenho 
geometi'ico, executado com coiTCC(;üo ; 

b) descul10 topogt·apllico ; 
c) trabalhos de campo, do plnnimelria e nivelamento i 
rl) emprego dos di\·en:os _itl~;tt'umeutos d(~ planirnetriaenivela· 

meuto. 
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Art. 70. A proV'-L pratica da cadeim de elementos de nrchite· 
ctura decorativa e de desenho de ornatos ·versará sobre : 

a) execução cor·recta de um desenho consistindo na represen
taÇ.ão de um conjuoclo architectonico, a traço ou a traço com 
agrada· · 

b) ex~cução de um desenllO de ornatos, de estylo determinado, 
pelo processo graphico que mais convier ao candidcLto. 

Art. 71. A prova pratic<l da P.acleira de materires de con
strucção, teclmologia dr~s profiffiões elementnres o estereotomiu 
constara de : 

a) desenho estereotomico do urna compcsi('ão arcbitectonicai 
b) estudos pratlcos sobre materiaes de constr nc~ão e tcch

nologia das profis~ões elementares. 
Art. 72. A prova pratica da cadeira elo hbtor-ia o theoria da 

nrchitectura e sua legislação, e lJygiene Jas habitações, constnrâ. 
de: 

c0 cla.ss!ficação de elementos de architcctura e d~~ decora,çã0, de 
accordo com mo:ielos apreseutados, tanto em relação á é.poca, 
como ao estylo ; 

b) desenho em plant,1, elevação e secções diversas de uma 
composiçi:io architectonica e decorativa dentro de um cstylo 
determinado. 

Art. 73. A prova pratica ela cadeira de desenho figUl'ado con· 
stará tle : 

1'' parte. Desenhar uma estatua antiga cuja !igura deve 
estar comprehendidct entre noventa e ciuco centimetros e um 
metro, em nove sessões de tres llorus cada uma. 

23 parte. Desenbal' um modelo-vivo em f!.OYe sessões de tres 
horas cada uma, sendo a tigura do mesmo tamanho que a ante
l'ior. 

Art. 74. O julgamento da prova pratica te fará oito dias 
depois de terminada a prova·. 

Paragrapho unico. O julgamento ser,l por votação nominal, 
sendo eliminados os candidatos que nã.o obtiverem dous ter
ÇC'S dos votos. 

Art. 75. No segundo dia depois do julgamento da prova pra
tica, reunido o conselho escOlar, formulará este uma lista do 20 
pontos sobre as ma terias da cadeira. 

Art. 76. Approvados estes pontos, serão polo director nume
rados, escrevendo o secretario os numeras correspondentes em 
pequenas tiras de papel, iguaes em tamanho e fóL·ma, as quaes, 
depois de dobradas, serão lançadas em uma unm. 

Art. 77. Lançar·~e·lúio em Eeguida em outra urnl tiras de 
papel com os nomes dos profl'sSores que se acharem presentes; 
dessa urna o professor mais antigo extrulürà oito tir.ts, cscre· 
vendo-se us nomes dos professores à p1·oporção que forem sor· 
teaclos. 

Art. 78. S~rão logo depois admittidos os candidatos: o pri
meiro na ordem da inscripção tirarit um numero da urna dos 
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:pontos, e, lido pelo director em voz alta. o ponto correspondente, 
o secretario dará uma cópia delle a calla candidato. 

Paragrapho uni co.. O :ponto uma vez sorteado não figurará 
na lista dos que toem de servir p8.ra outras provas nem para 
mais de uma turma. 

Art. 79. os carididatos se recolherão immediatamente a uma 
sala_, onde terão, para disserta.t·em sobre o ponto sorteado, o 
espaço de quatro horas, devendo deixar em cada meia folha de 
papel uma pagina em branco. 

Art. 80. A cada hora desEe trabalho assistirão dons- profes
sores dos oito ~orteados, na Ol'àem em que estiverem os b8US 
nomes, afim de manterem o silencio necessario e evitarem que 
qualquer dos concurrentes consulte livros ou papeis que lhes 
possam servir de adjutorio, ou tenha communicação com quem 
quer que seju .. 

Art. 81. 'J'erminaclo o prazo, serão todas as folhas da prova de 
cada um rubricadas no verso pelos dous professores que ti· 
verem assistido ao trabalho da ultima hora e pelos outros can
didatos. 

Art. 82. Fechada e lacrada cada uma das provas e escripto 
no envoltorio o -nome do seu autor, serão todas encerradas pelo 
secretario em uma urna de tres chaves, uma das quaes será 
guardada pelo director e as outras _polos dous professores a que 
se refere o artigo antecedente. 

Art. 83. A Ut'na será tam bem cerrada com o sello do estabe
lecimento, .impresso em lacre sobre uma tira de pa-_pel rubricada 
pGlo director e pelos dons referidos ·professores. 

Art. 84. No S3gundo dia util depois da prova escripta o con
selho eScolar .se reunirá. para a organisação dos pontos da prova 
oral. Observar.se-ha, quanto a esta prova, o processo indicado 
nos arts. 76 e 78, menos quanto ao numero de pontos, que será 
de 30. 

Art. 85. A prova oral se realizará em sessão publica 24 horas 
depois de tirado o ponto, dando·se ao candidato o espaço de uma 
hora para fazel·a, sempre na ordem da inseri peão. Emquanto 
fallar um candidato os que se lhe seguirem não o poderão ouvir 
e estarão incommunicaveis. 

Art. 86. Havendo mais de tres candidatos, poderão ser divi .. 
didos em duas ou mais turmas, que tirarão pontos diversos. 

§ I. o A divi~·ão das turmas se fará por sorte no dia designado 
no art. 84. 

§ 2.° Cada turma tirará_o seu ponto no dia em que a anterior 
fizer a prova, observado sempre o intervallo marcado no art. 85, 
e mais o disposto no paragrapho unico, art. 78. 

Ar-t. 87·. Si algum concurrente for acommettido de molestia 
antes de tirado o ponto, de modo que fique inhaLilitado parn. fa
zer qualquer das provas, poderá justificar o impedimento perante 
o conselho escolar, que, si o julgar legitimo, espaçará o acto até 
oito dias. 

Da decisão em contrario poderá hfLVeP recurso para o Governo, 
interposto dentro de 24 horas. 

Podor Executivo i90.t 30 
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Paragrapho unico. Havendo um só candidato, o concurso será 
adiado pelo tempo que ao conselho escolar parecer sufiiciente, 
até 30 <lias. 

Art. 88. O canJidato que, ainda por motivo de molestia, dei· 
xar de comparecer â prova, depois de tirado o ponto, ou se reti· 
rar de qualquer dellas depois de começada, ou não completar o 
tempo marcado para a oral, ficará excluído do concurso. 

Art. 89. Concluída a ultima prova reunir·se·ha o conselho 
escolar no primeiro dia util, em sessão publica, e na sua pr_e ... 
sença abrir-se-ha a urna das provas escriptas, e, recebendo cada 
candidato a que lhe pertencer, a lera em voz a~ta., guardud<.t a 
ordem da inscripção. 

Art. 90. O candidato que nessa ordem se seguir ao que esti~ 
ver lendo., velarà sobre a fidelidade da leltura., fbcalizando o 
primeiro inscripto a do ultimo. 

Si houver um só candidato, a. :fisca.lizo._ç_ão caberá ao pro .. 
fessor que o director designar. 

Art. 91. Finda a leitura retirar-se-hão os candidatos e espe
ctadores e se procederá ao julgamento do concurso. 

Dado o caso, porém, do art. 59, seguir-se-ha a arguição sobre 
a prova escripta e a oral, A nrguição durará no maximo uma 
hora para cada professor. 

Art. 92. Não poderão tomar parte no julgamento os professores 
que tenham faltado it prova oral ou não tenham ouvido a lei
tura da prova escripta. 

Paragrapho unico. Ao professor que apenas tiver deixado ele 
ouvir a leitura da prova escripta scrâ rrantirlo o direito de 
voto, si quizer lel-a, para o que lhe será concedido pelo director 
um prazo razoa vel. 

Art. 93. O julgamento se farâ por votação em lista as
signada. 

§ I. o Correrão dons escrut.inios: o primeiro para a habilitação 
dos ca.ndir.latos; o segundó pura a classificação, podendo entrar 
neste ultimo sómente os candidatos que houverern obtido no 
outro maioria absoluta de votos. Si nenhum a obtiver pro
ceder·se-ha a novo concurso. 

§ 2. o Depois de votarem todos os juizes do concurso o director 
lerá as listas, mencionando o nome dos signata1•ios, e assim as 
apurará. . 

§ 3, 0 No caso de empate entre dous candidatos, quando forem 
os unicos a concorrer ou os unicos votados, exercet·á o director 
o direito conferido no art. 23. 

§ 4.0 Si nenhum dos can!lidatos conseguir a maioria absoluta 
dos votos . proceder.se-ha a novo escrutínio entre os clous que 
alcançaram os dous primeiros lagares na ordem da votação, e si 
houver mais de dons candidatos nestas condições se abrirâ 
inscripção para novo concurso pelo prazo do art. 93. 

Art. 94. Nenhum professor dcíxarâ de votar para a classi
ficação dos candidatos Já habilitados no primeiro escrutinió. Si. 
a.lgum professor infringir este preceito o seu voto ser8. exelnido 
do computo para o reconlleciment9 da maioria absoluta. 
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Art. 95. A rtcta da scssü.o em que so julgar o concm'so será 
assignada no final da, mesm<:L sessão. 

Art. 96. O conselho escolar so reunirá no dia seguinte para 
assignar o officio de que trata o art. IJ71 o qual officio será 
acompanhado da cópia das provas escriptas e actas do processo 
do concueso. 

Art. 97. O conselho escolar apresentará PN' officio ao GoYerno 
os concnrrentes que h ou ,·erem 0btido maioria absoluta de votos 
na relatividade do merecimento, para que seja nomeado um dos 
classificados nos dous primeiros Jogares. 

Art. 98. Si o Governo entender que o concurso deve ser 
annullado, por se terem preterido formalidades essenciaes, assim 
o decretará, dando os motivos. O prazo da inscripçã.o para o novo 
concurso será então de dous mezes. 

Art. 99. Aos estrangeiros que furem nomeados professores 
não se expedirá. o titulo de nomeação sem que exhibam carta de 
naturalização. 

CAPITULO VII 

TRABALHOS ESCOLARES 

Art. 100. As aulas e ateliers da Escola se abrirão na diCL l llo 
abril e se encerradio a 15 de novembro. 

Art. 101. Quiuz~ dias antes da abertura das aulas o coüselho 
e~colar se reunieú para organisar o horario respectivo e verificar 
a presença dos professores. 

Paragrapho unico. Si houver mingua de professores observar
se-baodisposto no art. 211. 

Art. 102. A disteibuição das horas, quo fo.r approvada no 
principio do nnno lectivo, só póde ser alterada com annuencia do 
conselho, si assim o exigirem as conveniencias do ensino. 

Art. 103. As lições durarão pelo menos uma hora e serão 
dadas no minimo tres veze::; por semana.· 

Art. 104. Cad;_t professor será obrigado a apt·esentar na sessão 
de abertura dos trabalhos, para ser approvado, o programma do 
ensino de sua aula., dividido em pJrtes ou artigos distinctos. 

Sem haver cumprido- essa obrigação nenhum professor assu~ 
mirá o exercício da respectiva. aula, cujrt regencia será confiada 
a outro desiguado n'os termos do art. 211. 

Art. 105. No caso da segunda parte do artigo precedente o 
professor designado apresentara o programmrt respectivo dentro 
de 72 horas ao director, que o remetterà sem demora á com missão 
de que trata o artigo seguinte. 

Art. lOô. Apresentados os programmas, o director nomeará 
uma com missão de tres membros para unifm·mal-os, de modo 
que exprimam o ensino completo das ma terias professadas na 
Escoln. 

Art. 107. A commissão apresentará o ,seu parecBr moti.vado, 
~m sessão do conselho, rJUO dever{l. e-m:Jctuar-se oito dias antes 



468 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

da abertura d3.s aulas, e esse parecer será discutido e votado na 
mesma sessã.o. 

Art. 108. Os programma.s, depois de approvc1dos pelo copselho, 
seria impressos e distribuidos e :3Ó poderão ser alter·ados na 
primei r,\ sessão do seguiu te auilo lcctivo. 0;; pt'ofe~sores deverão 
pr0enchel-os a.tb o dLt do encerramento do curso. 

Art. 109. Os programmas approvados em um anuo poderão 
servir para os annos seguintes, si o conselho, por si ou pm· 
proposta dos respectivos autores, não julgar necessario alte
rai-os. 

Art. 110. A f'requencia dos alumnos será verificada segundo 
as inslrucções expedidas pelo director. 

CAPITULO VIII 

DAS MATRICULAS 

Art. Ill. As matriculas estarão abertas desJe o dia l até o 
dia 15 de março inclusive. 

Art. 112. As matriculas sei'âo annunciadas por editaes nffi
xados na portaria da E~cola e publicados pela imprensa oito dias 
antes da época Uetermin·:da. neste regulamento. 

Art. 113. Para. a. matricula no cursogeralocaudidato deverá 
apresentai' em requerimento ao director: 

1 :' CertUicados do exames de 11ortuguez, de aritbmetica e da 
elementos de geograplüa e de. historia ; 

2. 0 Attestado de vaccina; 
3. o Recibo da taxa de matriculn, ; 
4.o Prova de i~erüidaU.e de pussoa. 
Paragrapho unico. A prova de: iJ.enthlade se farâ por meio de 

attestação escripta de algum professor ou de duas pessoas con~ 
ceituadas. 

Art. 114. P<lra a matricula em qualquer curso preparatorio 
deverá o candidato apr<~scntar certidão de approvação no ter· 
ceiro -a uno do curso geral. 

PB.ragrapho unico. Os candidatos :1 rnalricub no Olil'S? prepa· 
ríl.torio da architectura devorão, além disso, exhibir ce1·ti:ficados 
de exames de algebrct, geometria e trigonometria. e physica. e 
chimica. 

Art. 115. A matricuht em qualquer curso pratico só será 
permittilla aos que apresentarem certidões de· approvação nas 
mater-ias do curso prepa.ratorio respectivo. 

Art. llô. P<:tr<-1. a rnatricul~t-DO segundo anno de cada curso, 
o alumno deverá apresentar c~rtidào tle approvaçõ.o nas mate· 
rias do anno ~1nterio1', 

Art. ll7. E' facultadi:1 a matricnla aos individuas do sexo 
feminino. 

Art. 118. O secretario, lego que lhe for apresentado o despacho 
do director mandamlo matricul<:tr algum alumno, abrirâ termo 
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de matricula no livro resp90tivo, fazendo menção do seu- nomo, 
filiação, si fJr declarada, müuralid.ade e idade, e assignará o 
rlito termo com o matriculando ou seu procurador. 

Para.~·rapho unico. Os termos dB inscripção de matricuht serão 
lavrados seguidamente e sem quB fiquem de permeio linhas em 
branco. · 

Art. 119. A iuscripção será feita psla ordem em qUe forem 
recebidos os requerimentos; e, si dous ou mais alumnos se 
apl'esentarem simultaneamente com despacho do director para 
se inscreverem no mesmo anno, guardar-se-ha na inscripção a 
precedencia c1eterminada peln ordem· alphabetiCft. de seus nomes. 

Pa.ragrapho unico. No dia. determinado para se fecha.rem as 
matricula-; esc'"'ever<-i, o secretario, em seguida ao ultimo termo, 
o de encerrJ.mento e o assignotrã com o director. 

Art. 120. E' nulla. a inscripção (le matricuht feita com do
cumento falso, assim como nnllos tão todos os uctos que a. ella 
se seguirem, e uquelle que por e3::>B meio a pretender ou obtiver 
fica sujeito ás disposiçõ.Js do Co-Jigo Penal e .inhibido pelo tempo 
de dons anuas de se matricular ou prestar exam1 em qualquer 
dos estabelecimentos de iostrucção f'eJeraes ou a elles equipa
rados. 

Art. 121. Cadot alumno, depois de matriculado, receberá do 
secretario um cartão impresso, assiguaclo pelo director, contendo 
o nome do mesmo alumoo e a declaração de ser alumno da Es~ 
cola, 

Art. 122. Serão considerados alumnos da Esc0la sómente os 
que se houverem matricularia. To· la via, o director poderá ad~ 
mittir á inscripção alumnos livres, mediante o pagamento da 
taxa de mn.tricula. Nos cut'sos praticas essa admissão só será 
concedida depois de acceitos os alumnos pelos professores 
respectivos, seguindo-se então o petgamento da taxa. 

Art. 123. Os alumnos matriculados sã.o obrigados á fcequencía, 
e terão o direito de ·co8.cort'er aos premias e diplom ts que 
a Escola confere. Perderão, entretanto, es~e direito c não 
poderão tambem prest:tr exame o:; que derem m·tis de 30 faltas 
sem justificação. 

A1•t. 121. Os alum:w3 livrJs não gu:nr.1.0 do cliraito de que 
trata o artigo precedente, nem sertto admittirJos a prestar exame 
e pet•derão o direito de assístil' ús aulo1s si f:tlta1•e;n mai:3 de 30 
vezes. 

CAPITULO IX 

DOS EXA1VIE3 E orJN0URS03 

Art. 12). Os extmes sJrã·) preabdo:; pot• c1deiras e começarão 
n:J segund) dia util depJiS do encerramento d0seursos. 

Par.ig('<tpho uni co Os alumao~ _que por mottvo justificado, a 
juizo do director, nã.o compare0erem ao exn,me po'lerã.o s1r 
examinados U03 rlia~ que plr<1 tal fim forem designados _pelo 
mesmo director durante o mez elo março seguinte. 
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Art. 126. As mesas examinadoras serão compostas de tres pro~ 
fessores, nomeados pelo director, entre os quaes, sempre que for 
possivel, o professor que tiver regido a cadeira sobre a qual 
versar o examG. 

Art. 127. Salva a restricção do art. 175, ns commissôes ex .. 
aminadoras serão presididas p~lo professor mais antigo, a quem 
incumbe de3idir ns questões de ordem o Iev,1r ao conhecimento 
do director qualquer irL'~gu!al'idade observa;la no a<Jto dos 
exames. 

Art. 128. A relação do3 alnmnos que deYem ser c~mmados a 
CX{)ffiC e o resultado deste senio amxados na portctria da Escohl. 
e publicrdos no Dia1·io 0/(icial. 

Art. 129. Si'io pr-ohibidas as trocas de logar2s para exames 
entre os alumnos. 

Art. 130. Cada, turrnn, terá o numel'O de examioandos que 
a commüsão examinadora indic::tr, com a.pprovação do di
rector. 

Art. 131. O candifla.to quJ faltar á cllamad<:t para qualquer· 
das provas de exé1me só poderá ser chamado cíe novo si justi
ficar pera.nte o diractor, ou viela a com missão examinadora, o 
motivo de sua falta, não podendo, porém, sel-o mais de duas 
vezes. 

Paragrapho unir:o. O alumno que deixar de prestar examo 
perderá direito á matricula. 

Art. 132. As provas de exame serão tres : escripta,, oral e 
pratica. 

§ 1.° Constarão Je prova escripta e prova ornl os _exn,mea- das 
seguintes cadeiras: mytho\ogia; histori::t das ::wtr:s ; historia e 
theoria da architectura. e sua legislação e hyglcme das habita
ções ; calculo, mecanica, e resistencia dos ma teriaes; e materiaes 
de coustrucção, technologht das profissões elementares e este
reotomia. 

§ 2. 0 Nas ca•làil'aS de desenho geornetrico, noções de topo· 
graphía e desenho topographíco ; geometria. descriptiV<l·, per· 
spectiva e sombras; elementos de architectura, decorativa e de· 
senha de ornatos; e anatomia e physlologia art;sticas, o exame 
constará de prova, or,ü e prova pratica. 

Art. 133. Nas cadeiras dos cuÍ'sos praticas e na,s de dcsonho 
figurado e modelo vivo não haverá exames, sendo as habilitações 
dos nlumnos verificadas por concurso. 

Art. 134. As provas se íarão sobro pontos designados por 
sorte, com antecedencict de meia·hm·a para a prova escriph e de 
uma hora p1ra a prova oral. 

§ I. o O prazv p:l.ra a prova escripta não excederá de qua.tl'O 
horas, e os seus pontos, sempre que a m:tteria o permittir, ver· 
sarão sobre problemas numericos e graphicos. 

§ 2. 0 A arguição na prova oral durará 20 minutos, no 
maximo, para cada _examinador. 

§ 3. 0 A natureza da prova pratica e o modo e tempo da süa
execução serão determ~nados pela commissão examina,dora, de 
acaordo com a natureza elas cadeiras. 
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Art. 135. Termino.dns as provas e julgadas c.Jm a nota de 
optima, lna, so/li·ivel ou md, segundo o merecimento do cada 
uma, <1 commi;:;são pt>ocederá ao julgamento, que se f[!,rá por VO· 
tação nominal. 

Art. 136. A qu::.tlifica.ção do julgamento sgrá feita do seguinte 
modo: 1°, seeá considerado reprova":lo o alümno que não tiver a 
maioria dos votos favor,rveis ; 2°, sera approvado plenamente o 
que, tendo obtido una.nimiUade de votos favora:veis, obtiver igual 
'resultado em segunda votação, a que immedlatamente se proce
derá; 3\ será approvado com distincção o que for proposto por 
aJcrum dos membros da commis~ü.o julgadora e em nova votação 
al~ançai' tcidos os votos favoraveis. Nos outros cases de julga
mento, o nlumno terá a nota õo [l.pprovado simplesmente. H-t
verá na a,pprovação simples os !J!'úo; de l a 5 e na plena os de 
6 a U, que servirão pa.r11- indica c· em escala ascendente o mere ... 
cimento das provas. A' alJprovação ·com distincção correspon· 
derá o gnio lO. A determinação do grào serã .object'J de uma 
nova votação. 

Art. 137. Sm•à tambem considerndo reprovado o alumno ·que 
tiver cscripto sobre assumpto diil'erente do que lhe coube por 
sorte, ou nada tiver escripto, ou for surprehendido e;n consulta 
de livro3 ou apontamentos não permittitlos pela commissão 
examinadora. 

Art. 138. Os alumnos dos cursos praticas, habilitados em 
concurso, torão direito aos seguintes premios, segundo o me· 
rccimento : 

I o - MedaJha de ouro; 
~o - Medalha de prata ; 
3° -Menção honrOsa. 
Paragrapho unico. Os alumnos do curso pratico de archi

tectura que obtiverem medoJha de ourD terão direito a um 
diploma que lhe será enteegue pela gscola, mediante attestado 
de architectos de boct reputação, que declarem ter o candidato 
praticado durante dous. annos) pelo menos, sob a sua. direcção. 

Art. 139. Os concursos se effectuarão dous mezes antes da 
encerradas as aulas, de accordo com instrucções especiaes orga. 
nisadas pelo conselho escolar e approvadas pelo Ministro. 

CAPITULO X 

DOS CONCURSOS PARA PENSIONISTAS 

Art--. 140. Haverá annualmente um concurso para premio de 
viagem á Europa. 

Art. 141. O premio de viagem co:1sistiró. em uma pensão du
rante um prazo improrogavel de cinco annos ele estada na Eu~ 
ropa. · 

Art. 142. 03 concursos serão feitos na ordem seguinte: 
1° anuo, pintura ; 2° anuo, esculptura; 3° anno, architectura ; 
4° anno, gravura. 
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Art. 143. Os concursos se effectuarão no primeiro ou no 
ultimo trimestre do anuo escolar e não durarão menos de .ses~ 
senta dias. 

Art. 144. O concurso será annunciado com um mez de ante
cedencia e a inscripção se fará por meio de requerimento ao 
director. 

Art. 145. O premiado que deixar de seguir viagem dentro do 
prazo de tres mezes perderá direito ao premio, ficando sem 
effeito o concurso, salvo o caso de força maior, devidamenW 
provado. 

Art. 146. Não havendo concurrente em uma ma teria paesar· 
Se·ha á seguinte, e assim successivament-3, conforme a orJem 
eshbelecida. no art. 142, entendendo-se, porém, que os concursos 
de gravura nunca se succederão com intervallo menor do tres 
anuas. 

Art. 147. Para ser admittido ao concurso provar <i o candidato: 
1. o Ser cidadão· brazileiro e menor de trinta annos de idade ; 
2. 0 Ter a medalha de ouro de que trata o art. 138. 
Art. 148. As provas de concurso serão_ e-:rclusivamente prn, .. 

ticas, de accordo com instrucções especiaes elaboradas pelo con
selho -escolar. 

Art. 149. A com missão julgadora do concurso será composta 
de tres professores do curso respectivo. 

Paragrapho unicr"J. Na falta de algum destes professores o 
director nomeará, para completar o numE:ro, um dos professo
res technicos da Escola. 

Art. 150. O director presidirá os trabalhos da commissão 
auxiliado pelo secretario d<t Escola, mas nfu:l poderá votar. 

Art. 151. O voto será motivado. A commissão marcará o 
Jogar de permanenci8. do pensionista., apresentàndo em seguida 
a sua deliberação ó. approvação tlo Governo. 

Art. 152. Concluido o concurso proceder-se-ha á exposição 
dos trabalhos, a qual durará oito dias, dentro dos quaes o_ Ji
rector a suspenderá por um dia para procedet··se ao julgamento. 

Art. 153. Si dous ou mais coocurrentAs revelarem merito 
igual; uomear-se-ha rLqueile, que houver obtido maiores recom
pensas na Escola, e si ainda assim houver em-pate será. esco
lhido o mais velho. 

Art. 154. Os-Ueveres ,dos pensionistas constarão de instrucções 
organisa.das pelo con~elho escolar e approvadas :t>elo Ministro. 

CAPITULO XI 

DAS -EXPOSIÇÕES -GERAES 

At't. 155. A Escola cederá todos os annos uma parte do seu 
edificio para uma exposição~ á qual. poderão concorrer artistas 
nacionaes e estrangeiros que desejem exhibir os seus trabalhos .. 
O movimento destas exposições geraes será dirigido pelo 
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conselho superior de bellas artes, que poclerá conferir aos 
expositores os promios de que tratam os artigos s.)guintes. 

Art. 156. Ao artist\ de qualque~· das s·~ções de pintura, 
esculptura, gravura ou architectura, que mais se distinguir 
na exposição, será concedido um premio de via.gem co:no aos 
pensionistas da Escola, mas apenas pelo prazo de dous annos. 

Art. 157. Para obter este premio é inrlispensavel que o ar~ 
tista seja de nacionalidade br<tzileira e tenha menos de 35 annos 
de idade. 

Art. 158. Alé:n do '"premio de viagem haverá mais os se· 
guintes: 

I' - MeJalha de honra (•le ouro). 
2°- ?l'!eJalha de tu classe (de ouro). 
3° - Medalha de 2a classe (de pra.t:t). 
4"- Menções honl'osas de.l'1 e 2° gráo.s. 
Paragrapho uoico. A estes premias acomp:tnhará um diploma 

assignado pelo presidente e sec,·etario elo conselho superior e 
segundo o modelo adaptado ·na Escola. 

CAPITULO XII 

DOS CURSOS LIVRES 

Art. l5D. Poderão fazer cursos livres no recinto da Escola 
os profissionaes que tiverem diploma conferüló pelo estabeleci· 
menta ou outros equivnlentes, nacionaes ou estrangeiros. 

Art. 160. Os pretendentes a cursos livres deverão dirigir ao 
director, na sessão de abertura dos trabalhos escolares, um reque
rimr.mto.acompanhado do diploma, ou sua publica-fórma, folha 
corrida e programma que se propoem a seguir. 

Estes documentos serão sujeitos á apreciação rlo cJnselho es
colar que votará em escrutinio secreto sobre a petição. 

Art. 161. No caso de ser attenclido o ca:1didat6 o director 
designará a mia em que deve ser feito o curso, marcando-lhe o 
respectivo horario .. 

Parugrapho unico. A autorizaçfi:o concedida para os cursos 
livres não constitue titulo, nem confere regalia o!ficial. 

Art. 162. Os ctmsos livres fic>trão sob a immediata inspecção 
do direetor. 

Art. 163. Quando os cursos livres não preencherem os saus 
fins, forem despresados os programmas, ou nelles se derem distur· 
bios, o director levará o facto ao conhecimento do conselho, ao 
qual compete cassar a licença concedida. 

AI't. 164. Os professores de cursos livres deverão remetter 
ao director, no fim do aono lectivo, uma informaç-ão circum
stanciada, ácerca dos respectivos cursos. 

Art. 165. As concessões par<~, os cursos livres não deverão 
exceder de um anno, podendo, entretanto, ser renovadas, si 
assim convier ao ensino. 
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Paragrapho nnico. Nas 'J?et:çõos para a renovação basta que 
os candidatos aprewntom o seu programma. 

Art. 163. No rel<ttorio nnnnal, 1'0mettido ao Governo pelo 
director, se fctrá sempre monç..1.o dos professot'BS particulares que 
mai-s tiverem cootribui(1o para o-ade.nltamento do ensino. 

Art. 167 os professores ra,rticuhnes poderão publlc<U' em 
cartaz-:s os progr,tmmas c:os seus cUt'sos com o horario respe
ctivo, o lagar em quo tiverem d.e fucd-os,- c outras explicações 
que julgarem convenicnto.s, sendo es3es C:tl'bzes amxados L.0S 
lagares mais frcqnent.ados_ da Escola. 

Art. 168. Os cursos do:; prnftlS:Wl'BS prrrticulares sel'ito Jiuenos 
ou noctnrnos, mas estc3 ultimas nãn pJdcri'Lo funccionat• 
depois da-: O hons. 

Art. 160. Os profes::ores de cursos, livres ~ã0 resp'Jnsn.v.~is 
pelas tlespczas que fizerem, assim como pelos damno.s que ellc:c5 
ou os sons discipulos causa1'em nos ob};ctos.pertcncent,~s ao CS· 
tabelecimento, smdo lambem obrig;u!os a gratificar, segundo o 
[ljusto feito, o porteiro e .tcryeu~es que oCcuparem em t::tos 
cm·s,-.s. 

CAPITULO Xlll 

DO PESSDAI, ADMINISTRATIVO 

Art. 170. O possoal administrativo compl·ehende o director, o 
vice-dit'rctor, um sect'otario, um biUliothecario, um amanuensc, 
dons conservadores, um inspector de alumnos, um porteiro, 
tres guartlaS e os serventes que forem p1·ccisos. 

Art. 171. Serão nomearlos poP decreto o director, o vice~ 
director e o secreta.rio ; o bi!Jliot\tecario, os conserva1.1ores, o 
inspector, o amanu:::nse e o port·:liro, por portaria do !'Sinistro. 
o dírector nom:::arâ os gu,wJas o os serventes. 

CAPITULO XIV 

DO DIHEC'rOrt 

Art. 112. O dír0ctoré llelivre nomeação do Govorno, podendo 
ser um do3 professores, o qual exercerú esta fnneçi'i_p sem pre· 
juizo da regencia do sua aula. Será sub3titulJ.o pelo vice
director. 

p,\ragrapho unicó. No impJd.imento llo diroctor e do vice4 

director servirá provisJriarnente o professor mais antigo que 
estive1' em exercício; e, no impedimento ou recusa deste, cabe 
a juris licção a onko pro fe3sor eiftcti v o em exeecicio, respeitada 
sempre a ordem ela, antíguidade. 

Art. 173. Incnmb'3 ao director: 
1. 0 Presidir o conselho e~"-~OL."tl' e, em falkt. do !vlinbtro, o 

conselho superior de bellas-art<?s ; 
2.° Fazer observar o regulamento ; 
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3. 0 Resolver ácerca dos requerimentos e representações cujo 
assumpto for da sua competencia e encaminhar 03 outros, se
gundo a especie, ao Governo on ao conselho escolar ; 

4. o Con voccw as reuniões llo conselho escolar orrl enadas por este 
regulament'J ou, em caso extraordinario, quando tal entend:}r 
preciso, ou lhe for isso determinado pelo Governo ou requerido 
por um professor, motivado o pe1ido e julgado pelo mesmo 
director como }_wocetl.ente, providenciando de modo que essas 
reuniões se efl.'ectuem sem interrupção dos tralJalhos da Escola, 
salvo caso de furça maior, qne serã assigualado no oillcio de 
convite e na acta; 

5.0 Adiar, em circumstancias graveg, a reunião do conselho 
ou suspender a sessão, inteit'<tllll) disso ao G::>verno; 

6. 0 Nomear as com missões quo não deverem S3r nomeadas 
pelo conselho ; 

7. o Propor ao Governo, no caso de v age, ou qu:~ndo ninguem 
se inscrever pa,ra o cvncueso, tlS pessoas qne p:)r sua idonei
dade se acham em condições de exercer interina.mente o mngis~ 
teria ; 

8. 0 Assigna.r a correspondencia officia1, os termos e despachos 
lavrados em virtude deste regulamento ou por deliberação 
Uo conselho, e com os demais membros deste as t\ctas drts 
sessões ; 

9.0 Executar e fuzer eXecutar as decisões do conselho, po
dendo, porém, suspendel-as, si lhe parecerem contrarias á lei, 
c leV<l:r então o occorrirlo 8,0 conhecimento do Governo; 

10.0 Organisar o orçamento annual, rubricar os -pedidos men
saes das despezas do estabelecimento e solicitar> do Governo a 
quantia que parecer necessa.ria ás despeza.s de prornpto paga
mento durante um mez ; 

11. 0 Rea.lizar as despezas, fiscalizando o emprego das quantias 
autorizadas; 

12.0 Informar os re~ursos interpostos dos actos e decisões do 
conselho e os pedillos de pren1ios de obras; 

13.0 Regular -os trabalhos da secretaria e bibliotheca c prover 
em tudo quanto for necess:trio aos serviços do estabeleci
mento; 

14.0 A~sistir, sempl'e que lhe for possivel, ás aulas e exames, 
e inspeccionar os cursos livres ; 

15.0 Suspender os empregados, cJm privação dos vencimentos, 
por um a oito dias; 

16.0 Nomear e demittir os guarrtas e os sePventes; 
17.0 Receber e por si mesmo dirigir reclamações ao Governo 

por fa.lta~ commettidas pelos empregados que não fol'em de sua 
nomeação; 

18.° Fiscalizar <1 ob.<Jervanciados programmas, dando conheci
mento ao conselho das irregulcuida~.les que not:w ; 

19.0 Apresentar ao conselho o relatoriomensaldosprofessores, 
a c qual se refere o§ 2o, art. 33; 

20.0 Organisar o regimento interno da Escola, o qual será 
posto em execução depois de approvado pelo Minist.N. 
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Art. 17-L Além das informações que deve d<1t' ao governo 
âcerca das occurrencias mais 1mport:mtes, o rlirector rametterá, 
no mez de janeiro de cada anno, um relatot'io circumstanciado 
dos trabalhos cl,~ E':)cola d unnte o anno anterior, visando 
sobretudo o desenvolvimento do ensino. 

Art. 175. Nas mesas examiindoras em que o director fuoc
cionar, lhe tocarâ sempre a presidencia. 

Art. 176. Pelos seus actos o director só tem que responder 
perante o Governo. 

CAPITULO XV 

DO VICE- DJRECTOR 

Art. 177. O vice-director é escolhido dentre os profes;:,ores. 
Art. 178. O vice-director não terá vencimentos ; quando, 

porém, exercer as funcções de d1rector, percebera os venci
mentos que este deixar de receber. 

Art. 179. Ao vice-director, em exercicio do ci:trgo de director, 
competem todas as attribuições deste. 

CAPITULO X VI 

DO SECRETARIO 

Art. L:. O. Compete ao secretario ~ 
I .c• Fazer ou mand:Jr fazer a escri rtm•ação da secrehria, e 

ter sob sua guarJa os moveis e objectos a elb. pel'tencentes; 
2. 0 Mandar, no fim de cJda anuo, enc:tdernar os avisos e 

Ol'dens do Governo, a nüouta dos editaes e 1las port<lrias do·di
rector, eles offirios por elle expedidos, e as actas das sessões do 
conselho escolar; 

::::!.° Copiar ou mandar copiar, em livro proprio, com titulas 
distinctos, o invental'io do material da secretaria, das aulas, dos 
exames, e em geral de tudo que disser respeito ao serviço do 
estabelecimento, exceptuado sómente o que pertencer á biblio-
theca; ' 

4. 0 Ex-ercer a policia, não só dentro dtt secretaria, fazendo 
sahír os que perturbarem a ooa ordem dos trabalhos, como em 
geral em todas as dependencias da Escola, fiscalizando o serviço 
dos empregados, afim de dar circum·stanciaclas informações ao 
director; 

5." Redigir e fazer expedir a corres_r;ondencia do director, ine 
clusive os officios de convocação para as sessões c! o conselho; 

6,° Comparecer ãs se.-i~Õ3S do consellw, cujas actas lavrara; 
7." Abrir e encerrar, assign::mdo-os com o director, todos os 

termos referentes a concur50 e inscdpções para a matricula e 
exames dos alumnos, posse do director, vice·director, professores 
e empregados; 
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8.° Fazer' a folha. do vencimento do director e do pessoal 
decente e administrativo, apresentando-a no ultimo dia de cada 
mez ou no primeh•o do seguinte; 

a.u Organisar, sob as ordens do directot', ate o din. 25 de cada 
mez, o orçamento das tlespozas do estabelecimento para o m0z 
seguinte ; 

10.0 Providenciar qaanto ao asseio do edificio ; 
11. 0 Encarregar-se de tocla a correspondencia do estabeleei

mento que não for da. exclu~i v a competencia do director; 
12.0 Informar, por escripto, as petições que tiverem de sor 

submettidas a despacho Uo director ou Jo conselho escolar; 
13.0 Lançai' e subscrever os despacho3 do conselho; 
14. 0 Prestar1 nas sessões do c:lllselllo, as informações que lhe 

forem exigidas, para o que o director lhe dar<'~ a palavra 
quando julgar conveniente. 

Al't. 181. Os actos do secretario íicam sob <1 imme.iiala in· 
specção do director. 

Art. 182. A secretaria estar<i aberta das lO horas da manhã 
ás 3 da tarde, desde o dia dtt abertura até o do encerra
mento dos trabalhos do anno lectivo. 

Pa.!'agrapho unico. Poderá, todavia, o director prorogar as 
horas do serviço da secretaria pelo tempo que ror neces5arlo. 

Art. 183. A secretaria, além do necessario para o expediente, 
hlrâ os seguintes livros ~ 

1. 0 Para os termos de posse do director, dos professores e mais 
funccionarios ; 

2.0 Pnra o registro dos titulas elo pessoal da Escola; 
3. 0 Para a inscripção de matriculrt em cada um dos aon03 de 

cacta curso e para a dos respectivos exames ; 
4. 0 Pa.ra os termos- de exames; 
5. 0 Para o t'egistro dos diplomas expedidos pela Escola; 
6. o Para os concursos ; 
7. 0 Para os termos de admoestação e outras penas impo.stas 

aos alumnos ; 
8. 0 Para os termos de advertencia e suspensão dos professores 

e dos em pregados ; 
9.0 Para_apontamento das faltas dos pl'Ofe;:;soros; 
10.0 Pam apontamento das falta.s dos empreg~ulos; 
11. 0 Para inventari) dos moveis da Escola; 
12. 0 Par·;t lançamento do inventario do archivo; 
13.0 Pa.ra registro Uas licenças concedidas pelo Govel'llo. 
Paragrapho unico. Além. dos livFos espeçificados, poderá o 

director por si, por delibernç;'io do conselho ou proposta do 
secretario, crec\1' os que julgai' convenientes ao serviço do esta .. 
belecimento. 

Art. 181-. A entrada da secretária. não é facultaLla aos 
alumnos, nem a pessoas extranhas, sinã,o em Cl\SO de nccessidaQ.~, 
com licença do sccreta·rio, 



4i8 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

CAPITULO XVIJ 

DO BIBLIOTHECA.RIO 

Art. 185. Ao bibliothecario compete: 
1.° Conservar-se na bibliotheca, emquanto estiver aberta; 
2. ° CUidar da conservação à as obr<ts ; 
3. 0 Organisar o catalogo de accordo com as instrucções que o 

conselho ou o director lhe tmnsmittir ; 
4. 0 Observar e fazer ob~ervar este regulamento em tudo que 

lhe rlis.ser respeito ; 
5.° Communica.r diariamente ao director as oc:mrrencias que 

_se derem na bibliotheca ; 
6. o Apresentar o orçamento mensal ·das __ despezas da biblio· 

theca ; 
7 .o Propor ao directór, por si ou por indicaÇão dos professores, 

a compra de obras e a assignatura do revistas de bellas-artes, 
procurando sempre completar as obras ou collecções existentes; 

s.o Empregar o maior cuidado para que não haja duplicatas 
desnecessarias e se conserve a conveniente harmonia na enca· 
dernação dos tomos _de uma mesma obra ; 

0. 0 Pr.:videnciar para que ns obras sejam im-mediatamente 
entregues ás pessoas que as pedirem ; 

10.° Fazer observar o m:lior silencio na sala de leitura, pro. 
videncíando para que se retirem os alumnos que perturbarem a 
ordem, recorrendo ao director quando não for atten~lido ; 

11. 0 Api'eSentar mensalmente ao director u~n m<lp.pa-dos lei
tores da,. bilJliotheci'l., das obras consultadas _e~jlas.~_qiie deixaram 
de ser ministradas, por não existirem; outrosim, uma relação 
das obras, que mensalmente entrc:ram p:tra a: bibliotheca, acom· 
p:mhada de noticia, embora pBl'functoria, do objecto de cada 
uma; 

12. 0 Organisar e remetter annualmente ao director um rela
torio dos trabalhos da bibliotheca e do estado das obras o 
moveis. indicando as modifimlções que a pratica lhe tiver 
suggerido. 

Art. 186. Organisado o catalogo da bibliotllecá 1 serão os 
livros collocados: por ordem numerica, em estantes numeradas, 
tendo cttda volume no dorso um rotulo ou cartão indicativo do 
numero que tem no catalogo. 

Art. 187. A bibliotheca é especialmente destimüla ao uso dos 
professores e alumnos. 

Art. 188. A bibliotheca sel'á de preferencia formada de livros, 
gravul'as e estampa:; relativas ás materias professadas na 
Escola. 

Art. 189. Ha.vertt na bibliotheca um livro em que se inscre
vet'ão os nomes das pessoas que fir,erGm donativo de obras, com 
indicação do objecto sobre que versfti'Eim., 
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Art. 190. A bibliotheca estarã aberta todos os dio.s uteis elas 
lO horas da manhã âs 3 da ta.rde. 

Art. 191. Os livro:; dn. biblíotheca serão toJos encadernados 
e terão, assim como os folhetos, gTavuras e estampc~.s, o carimbo 
da Escola. 

Art. l9Z. Em hypothe:;e alguma sahirão da bibliotheco, livros, 
folhetos, gravuras ou estampas. 

Art. 193. Haverá na biblioth(:!ca um livro de registro para so 
lançar o titulo de cada obra que for adquirida, com indicação 
da época da entrada e do numero dos volumes. 

Art. 194. O bibliothecu.rio reorga.nisaré'L de t!'es em tres Dnnoa 
O catalogo para ne!le incluil' as obras accrescidas. ' 

CAPITULO XVI!] 

DO AMANUENSE E OUTROS EMPREGADOS 

Art. 11J5. Ao amanuense compete auxiliar o secretario no 
desempenho das suas obrigações, seguindo as prescripções que 
deHe receber. Na. falt>t e impedimento do secretario, todas as 
suas funcçi:íes o eucal'gos pr.tssarão par <L o amanuense. 

Art. 196. Aos conserradores compete a conservação e a 
restalit'ação do.3 quadros, das gravuras e estampas de archi
tectura, do,s fl•ugmcmtos de decorações architectonicas, das cal· 
Iecçõ~s de esculptura e outras que lhes forem confiadas. 

Art. I97. Ao inspectot' ele atumnos compete : 
1. 0 Estar presente, sempre que for possivel, ás aulas e a 

todos os actos a que os alumnos tenham de comparecer ; 
2.° Comparecer á Escob, durante as fedas, nosdías designados 

pelo director ; · 
3. o Admoestar os alumnos quando procederem irregularmente, 

communicando ao director as faltas mais graves. 
Art. 198. Compete ao porteiro ter a sou cargo as chaves do 

ediftcio, abrindo-o e fechando-o ás horas ordenadas; cuidar do 
asseio interno·da casa, empregando para esse fim os serventes 
que forem designados; receber os officios, requerimentos e mais 
papeis dirigidos á secretaria e expedil-os ou entregal·os <-'Ls partes 
quando assim for ordcnarJo; zelae a conservação dos moveis e 
objectos que estiverem fóra da secrctal'iil c d11 bibliotheca; en
tregar ao secr~tarío uma relação delles, e cumprir quaesquer 
ordens, relc~ti v as ao serviço,_ que lhe forem dadas pelo- director 
ou pelo secretario. 

Paragmpho nnico. O porteiro, sempre que foe possível, resUirà 
no editicio da Escola, ou em alguma das suas proximas depon
dencias. 
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CAPITULO XIX 

DA CORRESPONDENCJA E DA POSSE DO DIRECTOR, DO V1Cii:- LIRECTOH.1 

DOS PROFESSORES E DOS EMPREGADOS 

Art. 199. A correspondencht entre o director e os professores 
se fará por officio; a daquclle com os empregados, por portaria. 

Art. ~00. O clirector tomará posse elo seu cargo perante o 
conselho escolar. Para esse :fim deverá enviar uma participação 
ao director em exercicio, o qunl convocará o c0nselho pam o 
primeiro Jia util, e communicará ao nomeado o dia e a hora em 
que. deverá c0mparecer para lhe ser dada a posse. 

At't. 201. No dia e hora indicados, recebido o novo director a 
porta do edi:ficio pelo secretario e mais empregados, e à porta, 
da sala d.as ses~ões do conselho pelo clirector em ex~~rcicio e pro· 
tessores pre~eutes, tomara assento á direita do presidente do 
conselho, e lido pelo secretario o acto de nomeação, esbrá em
possado, ll,tvrando-so de tudo um termo, que serã assignado por 
elle director e pelos ditos professores. Occu pará logo depois o 
lagar que lhe compete, e clar-se-ha por terminado o acto da posse, 
que serã communicado ao Governo. 

Art. 202. O vice-dil•çctor, os professores e os empregados se 
empossa.râo perante o clirectcii'. No acto da posse farão uns e 
outros as promessas constantes das formulas annexas. 

Art. 203. Da posse do vice-director, dos professores e mais func
cionarios, o secretario la ;rrará um termo que l:ierá assiguado 
pelo director e·pelo nomearlo. 

CAPITULO XX 

DAS LICENÇAS E I?AL1'AS 

Art. 204. As licenças serão conce"iida_, por portaria. do 1viinis
tro, em caso de molestia provada ou poe outro qualquer motivo 
attenclivel, mediante requei•imento convenientemente informado 
pelo director. 

§ 1.0 A IiCGnça, concedida pol' motivo de molestia dá direito á 
percepção do ordenado atú seis mezes, e de metade por mais de 
seis mezes até um anno; e por outro qualquer motivo abri· 
ga ao desconto da qu01rta parte tlo ordenado até tres met:es, 
da metarle por mais de tres ate seis, das tres quartas partes por 
mais de s~is até nove, e de todo o ordenado dahi por deante. 

§ 2.0 A licença não dará direito em caso algum á gru.tificação 
de exercicio do cargo. 

Art. 205. O tempo de prorogação de licença, concedida dentro 
de um anno, será contaà0 do dia em que terminou a primeira, 
afim de ser feito o desconto de que trata o § 1° do artigo 
antet"ior. 



ACTOS DO PODER EXECUTIYO 481 

Art. 2D6. Esgotado o tempo_ maxim,o dentro do qual poder.ão 
ser concedidR.s as-licenças com vencimento, a nenhum funccw~ 
nario é permittida nova licença com ordenado ou parte delle, 
antes de decorrido o prazo de um anno, contado da data em que 
h o a ver expirado o ui timo. 

Att. 207. O licenciado poderá gosar ondé lhe aprouver a 
licença que lhe for concedida; esta, porém, -ficará sem effeito, 
si della não se aproveitar deutr·o de um IIlBZ, contado da data 
da concessão o 

Art'. -. 208. Não poderâ obter licença qnem não tiver entrado 
em exercicio do lagar em que llaja sido pro,·ido. 

Art. 209. O funccionario lícencindo poderá renunciar ao resto 
do tempo que tiver obtido, uma vez que entre in).merliatamente 
no exercicio do seu cargo ; mas, si nã0 tiver feito a renuncia 
antes de começarem as ferias, só depois de terminada a licença 
_poderá apresentar~se. 

Art. 210. Aos professor_es contra~ta~1os. que requerel'em li
Cença, -serão ·a]Jplicadas as· dispoSições refel'entes aos effectivos, 
quando do assumpto não .cogitarem os res-pectivos· contractos. 

Art. 211. Dado o caso de licença concedida a um prOfessor, 
assim como no de ·vaga de cadeira, se:;,'{~ chamado pelo director 
um outro professor para regei-a. Em falta. ct;· pl'Ofessor que 
:possa ou queira incumbir-se da regencict da cadeira, o GÇJverpo 
nomeará pessoa extranha de .notaria, compete_ncia~ 

Art. 212. A' presença àos professm·es sel'á verificada peht sua 
assignatm•a nas cadernetas das aulas e nas actas do conselho. 

§ 1.0 A presença .dos .empreg2.dos. do serviço administt\.1-tivo 
será verificada pela sua assignatura no livro do ponto, indicando 
a hora da ent.rada e a da, sahich-. 

§ 2-. o O secretario, à vista dc1s notas elas cacleenetas, dõ!.'3 q·ue 
haja tomado sobr·a quaesquar actos e.sc·)lJ.res, e do livro do 
ponto, orga.nisarà no fim de cada mez a listg completa elas fctltas 
e a apresentará ao director, que attendendo ci-os motivos po
derá consider2 .. r justificadas até. tres pa;t'a os professoras que 
derem menos de. cinco liÇões por seman::t. e até o dobro para os 
demais e o pessoal administrativo. 

§ 3. o As faltas devem -ser justificadas até o ultimo dia do mez. 
Art. 213. As faltas dos professores âs sessões do conselho e 

quaesquer actos a que forem obrigados por ·este regulamento 
se_r.'ão contadas como as que derem n1s áulas. 

Art. 214. Si por motivo de força maior, nos termos do art. 173 
n. 4, coincidirem as horas da aula e do conselho, o serviço 
deste terã, preferencía, importando em falta, a a:usencia . dp 
professor; não coincidindo, a ausencia a qualquer dos serviços 
será tambem considerada como falta·. 

Art.. 215. Terão direito só ao ordena.do os profe$sor.es que 
faltarem-por motivo justificado. 

Art .• _,216 . .O director; quando professor, estará sUjeito ás 
prescripções deste. capitulo. 

Poder Executivo i901 31 
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CAPIT.ULO XXI 

DA POLICIA ESCOLAR 

Art. 217. O alumno que perturbar o silencio, cam·ar desor
dem dentro da aula ou nella proceder mal, será reprehendido 
pelo professor. Si não se contiver, o professor o fará immedia
tamente sa.hir da sala e levará o facto ao conhecimento do di
reator. Si o professor vi.r que a ordem não póde ·ser r"estabelecida 
suspenderá a lição, e dará ao director relação do occorrido. 

Art. 218. O director, assim que tiver noticia do facto, nas 
duas ultimas hypotheses do artigo precedente, fará vir á sua 
_presença-o culpado ou culpados, e, depois de ler a parte dada 
pelo professor, convocará immediatamente o conselho escolar, 
que imporá por votação nominal, depois de. ouvido o delinquente, 
a,pena de suspensão de um ou dous annos de estudos em qualquer 
estabelecimento federal ou a elle equiparado; conforme a gravi
dade do facto. 

Art. 219. Si a desordem se realizar dentro do edificio, mas 
fói'a da aura. qualquer professor ou empregado que se achar 
-presente procurara conter os autores. No caso de não serem 
attend1das as admoestações, ou si o successo for de natureza 
grave, o funccionario que o prese::ICiar deverá immediatamente 
communicar o facto ao director. 

Art. 220. O director, logo que receber a participação ou tiver 
noticia do occorrido, tomará de tudo conhecimento, fazendo 
comparecer, na secretaria, perante si, o <Llumno ou a.Iumnos 
in digitados. 

Art.. 221. Si, depois das indagações a que proceder, o di
rector achar que o alumuo merece maior correcção do que uma 
simples advertencia feita em particular, o reprehenderá publi
camente. 

Art. 222. A reprehensão será neste caso darla na secretaria, 
em presença de dous professores, dous empregados e de quatro 
ou seis alumnos, pelo menos, ou na aula a que o culpado per
tencer, presentes o professor . e os outros alumnos da mesma 
aula, que se conservarão nos respectivos lagares. 

A todos e.:>tes actos assistirá o secretario, e de todos elles, bem 
como do:; casos referidos nos arts. 218 e 220, se lavrará um 
termo, que Será presente na primei!•;J, sessão do comelho e tran
scripto nas informações dadas ao Governo âcerca do procedimento 
dos alumnos. · 

Art. 223. Si a perturbação do silencio, a falta de respeito ou 
a desordem for praticada dQ.rante o exam·J ou em qualquer acto 
publico· do estabelecimento, se observará o disposto nos arts. 
218 e 221. 

Art. 224. Si algum dos factos de que trata o artigo ante
cedente e a primeira parte do art-. 219 fOr praticado por alumno 
que já tenha feito .. os exames do .ultimo anuo de qualquer dos 
cursos, o director levará twio ao conhecimento do conselho escular, 
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o qual poderá substituir a pena de reprehensão publica pela 
de retenção do diploma até um anno. 

Art. 225. Si o director entender• que o delicto declarado no 
art. 217 merece, pelas circumstancias que o acompanharam, 
mais severa punição que a do art. 222, mandará lavrar termo 
de tudo pelo secretario, com as razões que o alumno allegar 
a seu favor e com os depoimentos das testemunhas que souberem 
do facto, e o apresentara ao conselho escolar ; este, depois de 
empregar os meios necessarios para apurar a verdade, condem
nará o delinquente na pena de suspensão de um ou dous annos 
de estudo em qualquer estabelecimento federal ou a elle equipa
I'ado, conforme a gravidade ~o delicto. 

Art. 2í2.6. O alumno que intencionalmente estragar ou 
inutilizar instrumentos, apparelhos, modelos, livros. ou moveis, 
será obrigado a restituir o objecto por elle damniticado, e, na 
reincidencia, _além da restituição, será admoestado pelo director, , 
ou sujeito á· pena de·suspensão,por.um.ou .dous-annos de estudos 
em qualquer. estabelecimento--federal ou a elle equiparado, se
gunóo a gravidade do delicto. 

Art. 227. Sempre que se verificar qualquer desapparecimento 
de objectos tanto da secretaria, como das 9,emais dependencias 
d0 estabelecimento, o secretario, recebida a communicação, par
ticipará :por escripto o facto ao director,- o qual nomeará uma 
commissão para proceder á syndicancia respectiva. 

Art. 228. O bibliothecario levará igualmente ao conhecimento 
do director quaesquer subtracções occorridas na bibliotheca e, 
a tal respeito, se praticara o que :fica determinado no artigo 
precedente. . 

Art. 229. Descoberto o autor do delicto de que tratam os dous. 
ultimas artig9s, será reprehendido pelo director e obrigado à 
restituição do objecto subtrabido, promovendo-se processo cri
minal, si no caso couber. 

Art. 230. Os alumnos que dentro ou fóra do editicio escolar 
praticarem actos de injuria por palavras, por escripto, ou pat· 
qualquer outro modo contra o director ou contra professores, 
serão punidos com a pena de suspensão de um ou dous annos de 
estudos em qualquer estabelecimento federal ou a elle equipa
rado, conforme a gr·avidade do caso. 

Art. 231. Si os actos forem off'ensivos da moral ou con
sistirem em ameaç-as ou tentativas de aggressão contra aS 
pessoas indicadas no artigo antecedente, os autores serão punidos 
com o dobro das penas aUi comminadas. 

§ 1. o Si realizarem a aggressão serão punidos com a ~xclusão 
dos estudos. 

§ 2.0 As penas deste artigo e as do antecedente .não isentam 
rJaquellas em que incorrerem os delinquentes segundo a legis
lação commum. 

Art. 232. Si os delictos dos ·artigos antecedentes forem prati· 
cados por alumnos do ultimo anno de qualquer curso, serão estes 
punidos com a,sqspensão 'do. exame_ou_, si este jà tiver sido 
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feito, com a retenção do diploma, pelo tempo correspondente 
ao das penas ma1•cadas nos mesmos artigos. 

Art. 233. ·Das penas ele suspensão de estudos ou de exame, 
exclusão e retençã.o do diploma, caberâ recu1'SO para o Governo, 
sendo interposto dentro de oito dias contados dada ta da intimação .. 

O recurso terá effeito suspensivo quando a pena imposta for a, 
de suspensão de estudos ou a de exclusão. 

Art. 234. O governo, a quem serão presentes todos os papeis 
que formarem o processo. resolvera confirmando, revogando ou 
modificando a decisão do conselho. 

Art. 235. O alumno que, chamado pelo director, nã.o·compa
recer, será coagido a vir â sua presença., depois de lavrado o 
termo de desobediencia pelo empregado que o for chamar, re ... 
quisitaudo o mesmo director auxilio da autoridade policial. 

Art. 236. Os professores exel'C:erão a policia dentro das ·respe
ctivas aulas, e nos actos escolares que presidirem deverão auxi
liar o director na rnanutenção O a ordem dentro do edificio. 

Art. 237. Não estando presente o ·director, deverão substi
tuii-o na manutenção da ordem, o vice-clirector, os professores, 
por ordem de antiguidade, e, na falta de todos elles, o· secre-
tario. . 

Art. -238. O porteiro, os guardas e os serventes velarão na 
manutençã:J da ordem dentro do edificio, advertindo com toda 
a urbanidade os infractores. Si as suas advertencias não 1Jas
tarem, tomarão os nomes dos ditos infractores e darão immeclia
tamente parte do occorriJo ao director, e em sua ausencia a 
qualquer professor ou ao secretario. 

Art. 239. Si qualquer pessoa extranha á Escola praticar 
algun1 ou algnns dos actos puníveis por este rogukúnento, 
~será o facto levado ao conhecimento do director, afim de 
que faça tomar por termo o occorrido e dê de tudo_ conlleci
me!lto à competente autoridade policial, para procecler· na conQ 
formidade das leis. 

Poderà tambem o -director prohibir ao autor daq1Jelles actos 
a entrada no edificio. 

CAPITULO XXI! 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 240. Os vencimentos do director, dos professores e dos 
empregados da Escola serão os que se acham marcados na ta-
bella sob n. I. · 

Art. 241'. ·pela inscripÇãri- de rilatricuúi e ·pelas certidões de 
exames e diplomas de p·remio cobrar-se-hão os emolumentos 
declarados na tabella soli n. 2. 

Art. 242. Os· empregados. do serviço .administrativo terão di· 
.rei to- á apos.entação n~ fórma da legislação-geral em vigor. 
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Art. 243. Haverá um sello ela Escola que será de clous 
tamanhos, segundo as exigencia,s, e da fôrma que resolver o 
conselho escolar. 

Art. 244. Os alumnos poderão usar nos ateliers e em geral 
nas aulas de exercicios praticas, blusas de trabalho. 

Art. 245. Durante as ferias e com o consentimento do director 
poderflo Ser postas ú disposição dos alumnos que desejem traba~ 
lharalgumas salas elo edificio da Escola. 

Art. 24G. Além do :periodo comprehendido entre o encerra~ 
menta dos trabalhos. e. a sua abertura. e os domingos e dias de 
festa ou luto nacional, consideram-se feriados os dias do falleci .. 
manto do clirectm>, do vice-director ou ·de qualquer professor, 
e o dia commemorativo ela fundação da Escola. 

Art. 247. Os capitulas doste regulamento que tratam de 
exames e concursos; concursos ele pensionistas e exposições 
geraes, poderão ser alterados pelo Governo, de accordo com o 
conselho escolar. 

AI't. 248. Revogam-se as disposições em contrario. 

;DISPDSIÇÕES TRA::\SITORIAS 

Art. 1. 0 O Governo clistribuir·ã pelas cadeiras de que trata o 
art. 10 os actuaes Professores effectivo.s da Escola e proverá as 
cadeiras restantes como houver. por melhor. 

Art. 2. 0 O profes5or de historir. nn.tura.l, physica e chimica 
ficarâ em dis:ponibilidaL1e e no· gmo dos seus direitos actuaes. O 
Governo, todavia, dover{t aproveitai-o na propria Escola ou em 
outro instituto, ouvindo o conselho escolar ou a congregação 
respectiva e dada a annuencia do dito professor. 

Ca'pital Federal, 13 de abril de 1901.- Epitacio Pessôa~ 
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TABELLA N. 1 

i direclor ..•.... , ....•... ,., ...•...•..•. , , .. , .... , •.. 
7 prof~ssores, sendo : 

:1 de desenho figurado, 1 de modelo vivo, 2 de pintura, 
1 de esculptura, 1 de composição e desenho de ar
chitectura e 1 de gravura a 4:800$000., ••...••...• 
9 professores, sendo: 

6:000$000 

33:600~000 

d. de geometria descriptiva, perspectiva e sombras, 1 
da desenho geometrico, noções de ~opographia e 
llesenho topograpllico, 1 de elementos de archite· 
ctura decorativa e desenho de ornatos, :l de 
11istol'ia e theoda da architectura e sua legiSlação, 
e hygiene elas habitações, 1 de anatomia e phy
siologia artisticas, 1 de calculo, mecanica e 
l'esistencia dos matet'iaes, i de materiaes de 
constl·ucção, technoJogia das profissões ele
men-ta.res e estereotomia, 1. de mythologia, 1 -de 
historia das artes, a 3:600$000.. ................. 32:400$000 

i secretario ...•••..••..•..•.......•....•...•.... ,. o... 3:600)000 
1 bibliothecario .. , ....... , ............. , .............. o 2:400$000 
2 conservadores e restauradores a 2:400~000 •. ·. ••••••.. 4:800.3000 
1 amanuense .....•....•.....•...•...••.•........... , 0 ., 2:400$000 
1 ins11ector de alumnos ..•••..•..•.•••..•••• o......... 1:200$000 
1 porteiro ..••...••.....•....•.•...••. , ...••..•. ,,, 0 ,. 2:000SOOO 
3 gual'das, a 1:080;)000 ......... , .•. . .. .. .. . . .. . .. .•• . 3:240$000 

J-,----
9!:6408000 

Os vencimentos são divididos em: dous terços de ordenado e um 
·tet·ço de gratificação. 

Capita-l Federal, B de abril de 1901.- Epitacio Pes.>Jcr,, 

TABELLA N, 2 

·Ta'-:::1 de matricula em qualquer curso., ..•.. , .. . 
·Cerr.icliio de exame ................................... , .. 
.Diploma de premio ........ , ............................ . 

Capital Federal, i:3 de abril de 1901.- E1Jitacio Pessôa, 

10i;OO() 
38000 
2~8000 
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Formulas das promessas para a posse 

DO VICE-DIRECTOR 

Prometto respeitar as leis da Republica, observar e fazer 
observar o regulamento desta Escola, cumprindo, quanto em 
mim couber, os deveres do cargo de vice·director. 

DOS PROFESSORES 

Prometto respeitar as leis da Republica, observar o regula
mento desta Escola e cumprir os deveres de professor, com·zelb e 
dedicação, promovendo o adeantamento dos alumnos que forem 
confiados aos meus cuidados. 

DO SECRETARIO, DO BIBLIOTHECARIO E DOS DEMAIS EMPREGADOS 

Prometto cumprir fielmente os deveres ·do cargo de ..••••••• & 

Capital Federal, 13 de abril de 1901.- Epitacio Pess8a, 

DECRETO N. 3.988- DE 13 DE ABRIL DE 1901 

Crea uma brigada de infantaria e uma de cavalhria de Guardas Na
cionaes ua comarca de Itaporanga, no Estado de S. Paulo. 

O Presidente da Republica dos Estado8 Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de·l4 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional, na co· 
marca de Itapol'anga, no Estado d.e S. Paulo, uma brigtLda 
de inf<tntaria e uma à e cavallaria, aquella com a designação 
de 65", que se constituirá de tres batalhões do serviço 
activo, ns. 193, 194 e 193, e um do da reserva, sob n. 65; e esta 
com a designação de ?2rt, que se constituirá de dons regimentos, 
ns. 43 e 44, os quaes s::.> organisarão com os guardas qua~ 
li:ficados nos districtos da referida comarca ; revogadas as dispo· 
sições em contrario. 

Capital Federal, 13 de abril de 1901, 13> da Republica. 

I\1. FERRAZ DE CAMPOS SALLES • 

Epitacio Pess8a. 
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DECRETO N. 3. 989 - DE !3 DE ABRIL DE 1901 

Crea uma brigada de ínfan h ria de Guardas Nacionaes na comarca 
de Coa,t·y .• no Esktdo dú Amazonas. 

O Presidente -da Republica dos Estados Unidos do Brazil" 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896~ 
decreta: 

Artigo unico. Fica ereada na Guardo, X acionai da comarca 
de COa:_'y, no· Estado do Amazonas, uma. brigada de inf<mtaria~, 
com a designação de !4a. a. qual se constituirá de tres batalhões 
do serviço activo, ps. 40, .11 e 42, e um do cl<-1 reserva, sob n. 14, 
os quaes se. organisarão com os guardas quvJificados nos c1is~ 
tl'ictos da ·referida comarc<:!. ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capitll Fede1•a.l, 13 de abril ele 190!, 13° da Republica. 

IVI. FERTIAZ DE CAMPOS SALLES • 

Epitacio Pessôa. 

DECRETO 1.;~ 3.990- "DE 13 DE ABRIL DE 1901 

Crert UlTra brig_ad[L c18 infccnt::.rh ele Gcw.rdas Kaci.onaes na COl::J.arca 
do Rio ::\egro, no Estado do Amazonas. 

O Presidente da· Republica. dos Esbtdos Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n~ ,131, de 1.:1 de dezembro de 1896, 
decreta : 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional dct comarca 
do Rio·Negro, no Estado do Amazonas, uma .brigada de infan~ 
taria, com a designação de l5a, a qual se constituirá de tres 
batalhões do serviço activo, ns. 43, 44 e 45, e um do da reserva? 
sob n. 15, que se organisarão com os gUardas qualificados nos 
distl'ictos da referida comarca ; revogadas as disposições em 
eontrario. · 

Capital Federal, 13 de abril de 1901, 13' da Repub!ica. 

1'1. FERRAZ· DE CAMPOS SALLES~ 

Epitacio Pessôa. 
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DECRETO N. 3.991 -DE !8 DE ABP.IL DE !90! 

Publica a adhesãO da colonia bJ.•itar::.nica ela Rhodesia do Sul e do 
protectoratlo britannico de Beclnw.netland Ú~ Convenç:ão principal de 
\Vashington de 15 de jurllw de -189/. 

O Presiàente d::t Republica dos Estados Unidos do Brazil fnz 
publica; a aclhesão,- a partir_ de 1- de março do corrente anno. 
da colonia· britannica da Rhociesia do Sul e do urotectorado 
britannico de Bechuanaland à Convenção princi:pa.l Cle \Vashi:n .. 
gton de 15 de junho de ~891, segundo a communicação do 
Conselho Federal Suisso do 12 do mai'ÇO peo:s:imo passado ao 
Ministerio elas Rclaç·ões Exteriores, cuja tratlucção official a este 
acompanha. 

Capital Feà.E:!-·a1, 18 d.s abril tle 1901~ l~Jr, da Republica~ 

1-í. FERR.I,.Z DE CA:11IPOS 8ALLES. 

Olyntlw de Jia;ya?haes. 

TP..AD-ccçlo - Beí'mt, 12 de '!ít.aí'!JO de 1901 ~ 

s·.r. Ministro .:.._ Incluset temos a honra de remetter a Vossa 
Excellencia., um2. cópia lLa nota que nos dirigiu a Legação Bri
tannica em Berna a lC de feYereiro ultimo, com o fim de 
communicar aos Estados· que fazem parte da União Postal, de 
conformidade com as instrncções recebidas de s~u Governo, 
a adhesão, desde 1 de ma1•ço de IQOl, da colonia britannica 
da Rhodesia do Snl e do protectorado britannico dó Bechuanaland 
á Convenção principal de Washington, de 15 de junho de 1897~ 

Essa communicação lhe é feit::t pela presente em virtude do 
art. 24 da Convenção postal universal. 

Accrescentaremos que os equivalentes pelos quaes a colonia 
e o protcctor<~,do britannicos acima mencionados percebem suas 
taxas (art. IV, parag-rapho 1°, do regulamento para a exe
cução da Convenção postal universo.!) foram fixados em 2 :-E 
penca, 1 penny- e Jf penny por 25, lO e- 5 centimos. 

Queira acceitar, Sr. Ministro. a segurança reiterada da; 
nossa. alta consideração.- Em nome do Conselho Federal Suisso,. 
o Presidente da Confederação, Brenner.- O Chanceller da. 
Confederação, Ringier. 

A Sua Excellencia Sr. Ministro dos Negocias Estrangeiros dos 
Estados Unidos do BrazU, no Rio -do Janeiro o 



490 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

LEGA(~ÃO BRITAN~ICA - Berna~ 16 de {erereiro de 1901. 

Sr. Presidente- De conformidade com as instrucções de meu 
Governo tenho a honra de communicar a Vossa, Excellencia, para 
que informe á secretaria da união postal universal, que, como 
está decidido, a contar do 1 o de março pro·ximo a Rhodesia 
do Sul e o protectorado de Bechuanaland farão parte da União 
postal. 

Peço ao mesmo tempo permissão para incluir cópias das Tarifas 
propostas para serem adaptadas respectivamente pelos dons 
territorios em questão_, e explicar que 2 H D (d<'US pennies e 
meio), 1 D (um penny) e J~ D (meio penny). serão tomados 
como os equivalentes das taxas da União postal de 25, lO e 5 
centimos em ambos os territorios~ 

Está tambem decidido que por ora a adhesão desses dons ter. 
·ritorios á União postal limita~se ás disposições da principal 
Convenção de \Vashington e não geralmente às estipulações 
do protocollo final, ou convenções subsidiarias que são facul~ 
tativas. 

Aproveito estaoppo1•tunidade para reiterar a Vossa Excellencia 
.as seguranças de minha mais alta consideração.--!. R. S 1• Johno 

Sua Excellencia Senhor Brenner, Presidente da Confederação 
.Suissa • 

. !4 TARIFAS DAS TAXAS_ DO CORREIO QUE SERÃO ADOI'TADAS NA 
RTIODESIA DO S"CL, AO ENTRAR :\:A UNIÃO POSTAL UNI
VERSAL 1901. 

Fàra da Africa do Sul: 

Ca.rta, 4 D por -'~onça, ou suas fracções. 
Cartas postaes, porte l D. 
Cartas postaes com resposta paga, porte 2 D . 
.Jm•naes. 1 D por 4 onças e ~~ D para cada 2 onças a mais, Ou 

-suas íracções_. 
Impressos e amostras, 1 D por 2 onças. 
Taxa de registro, 4 D. 
Tax!:l, do conhecimento de entrega, 2 !f D. 
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!L TARIFAS DAS TAXAS DO CORREIO QUE SERÃO ATJOPTADAS NO 
PROTECTORADO DE BECHUA:'{ALAND AO E~TRA.R NA UNIÃO 
POSTAL UNIVERSAL 1901. 

·Por cartas, 4 D por ~1 onça, ou suas f!·acções. 
Por simples cartas postaes, l D ca,da uma. 
Para cartas postaes com respostas·paga, 2 D cada uma. 
Livros. papeis cOmmercia~s e amostras. I D por 2 onças, 

ou suas fracções, com uma sobretaxa minima de 3D para papeis 
commerciaes e de- 1.~ D para amostras. 

Jornaes, l D por 4 onças e ;.~ D par<::. c"-da 2 onças a mais, ou 
suas fracções. 

Taxa. de registro. Propõe-se adaptar uma taxa de registro de 4 
D, que é permittida pelo artigo I! do protocollo final. 

Conhecimento do recibo de artigos registrados, 2 ~S D cada um o 

Sr. Presidente da Republica- A lei n. G87, de· 14 de setembro 
do anuo findo, que fixa as Forças de terra para o exerci cio 
corrente, marca o numero de 800 praças de pret para limite dos 
alumnos que devem frequentar as escolas militares nesse periodo. 

A tabella explicativa que acompanha a lei n. 746, de 29 de 
dezembro ultimo, concede apenas verba correspondente a 650 
praças naquellas condições. 

As leis orçamentarias para 1899 e 1900, que tambem con~ 
signam este numero de :praças, impozeram restricções, cujas 
consequencias ora se apresentam, pela concurrencia de grande 
nUmero de candidatos, pois, de 1.000 alumnos que eram nos 
annos anteriores, passou a pouco menos de dous terços. 

Outra razão para essa concurrencia, sem duvida, deve ter 
sido a lei n. 667 sancionada a 27 de julho do anno passado, 
autorizando o Governo a conceder aos alumnos e ~x-alumnos, 
que tiverem excedido o prazo regulamentar para terminação 
dos preparatorios, mais um anno de frequencia. 

E' claro que este favor restringia., de muito, o numero 
provavel de vagas para. o;; candidatos civis e militares que 
aspirassem matricula. pois, referindo~se sómente ao vigente 
exercicio, não podia este Ministerio negar preferencia aos que 
se achava:n naquellas condições, justificando as~im augmento 
no numero fixado pela referida lei n _ 746. 

A questão, encarada sob outro aspecto, merece ainda algumas 
p.onderaç.ões. 

As licenças para matricu.las nas escolas são dadas durante 
o anno em numero indeterminado, por não ser possi V"el pl'ever 
a totalidade das vagas, os candidatos que de facto se apre
sentarão e, dentre estes, os que satisfarão ·plenamente os re

.quisit9S regulamentares. 
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Ora, succede que a diminuição·de matriculados, nos dous 
annos mais proximos, em yirtude da disposição orçamentaria a 
que alludi, fez crescer e:xtraordinari~mente o numero de candi ... 
datas actuaes. Alguns civis, filhos dos EstaUos mais longinquosv 
moços pobres, como são qunsi todos os que buscam esses insti-· 
tutos de ensino, veem a;;mra, pela segunda vez, burladas suas 
justas e legitimas aspirações, depois de ·gastos consideraveis com 
passagens e residencia de um ·ou dous mezes nesta- Capital. Os: 
militares, si bem que tenham ns passagens cto·ida e volta facul
tadas pelo Go>'ernc, sL fot'em ex-alumnos são obrigados a indem"" 
nizal-as por descontos em seus parcos vencimentos. 

Um LLnno de prejuizo, p<n:a uns e outros, póc1e acarretar a 
u.nnullitçfio comt}leta dos vi·vos esforço:;, impedindo adquirh> as 
convenientes habilitações da profissão das armas, porquanto a 
limite ele idade capitulado no regulamento não admitte a en
trada de aspirantes. depois de :.:r annos. 

O lado economico da medida que ora suggiro deve ser consi.., 
derado. Nenhum ·accrescimo sensível de despeza poderá do.hi re
sultar, e a rubrica-Soldos e gratificações-deixando sempre 
grandes saldos, permít~ü·à não llave·r accrescimo na irnpül'tancia, 
total votada para os sor-riços deste Ministerio . 

. :-\pós os tros primeir:)s mczes loctivos procede-se ao primeiro 
exame parcial, para julgar do aproveitamento dos alumnos~ 
sendo desligados os que não o tenham revelculo. Conhecida a se~ 
verid~tde com que são apreciadas essas :provas, é licito presumir 
uma reclucção lg:ual ao augmento proposto. 

Em taes condições, e sendo este o melhor pessoal que afllue: 
ao Exercito, Yenho, pelos motivos adduzidos, propor-vos que se .. 
jam matriculados, ele accordo com a actuallei de fixaç§.o.de for~ 
ças, 800 alumnos nas escolas militares. 

Capital Federal, ·18 de abril de 1901.-J. J..Y. de Medeiros 
!liallet. 

DECRETO 1-<. 3.982-DE 18 DE ABRIL DE !901 

l\Ianda matricnb1' na;;, e.~colas do Exercito, de accordo com a lei 11. 687P 
de 1-1 de setembro de :1.900, 800 alumnos. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazif.,. 
em attençãa ao que representou o Ministro de Estado dos Nego ... 
cios da Guerra : 

Considerando que a lei n. 687, de 14 de setembro ultimo, 
.que fixa as Forças de terra para o exe·rcicio corrente, marca. o 
numero de 800 para 1ünite dos alumnos qúe devem frequentar., 
nesse periodo, as escolas do Exercito, não obstante conceder a lei 
n. 746, ·cte 29 de dezembro seguinte, na tabella explicativa 
que a acompanha, verba correspondente a 650 praças naquellas 
condições ; 
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Considerando que o decreto legislativo n. 6G7, de 27 de julho 
anterior, que autoriza o Governo a conceder aos alumnos e 
ex-alum~os que tiverem ~xcedidp do p1•azo regulamentar para 
terminaçao dos preparatorws_ mais um anuo- de frequencia, re
:strino-iu o numero provavel de vagas para, os canclid~ttos a matri
cula ~as mesmas escolas, pois, referiu elo-se ao vigente exercicio, 
de-ulogar a que fossem preferidos aquclles; 

Considerando que a diminuição do numero dos candidatos a 
,essa matricula em 189:3 e 1900, occasionada em virtude de dispo . 
.sições das leis do orçamento respectivas, f.;z cresc·~r o Qos ditos 
,candidatos no corrente anno : 

Resolve mandu,r que sejam matriculados nas escoias do Exer~ 
dto) de accordo com a citada lei n. 687, 800 alümnos. 

c.:~pital Federal, 18 de abril de 101)1, l3a da R•3publicl. 

1L FERRA.Z DE C.DI?O.'S SJ.LLES. 

J • .N. de Jledeiros Jfalleto 

Sr. Presidente da Republica- Tendo de se cumprir a dispo. 
siçfio do decreto legislativo n _ 756, de 5 de jrmeiro ultimo, 
que manda pagar os respec:tivos ordenados e gratificações in~ 
tegraes aos lentes, substitutos e pl'ofessores .vitalícios dos in
stitutos militares do ensino, dependente d(, Ministerio da Uuerra, 
cujos Jogares fOram extinctos pelo regnlamento para o.::: mesmos 
institutos ou posteriormente àccupados por outros, determi· 
nou-~e qu~ fossem excluidos, dentre esses docentes, os que 
_perce1Jeru dcs cofres publicas gratificações !:JG~O exercido ele 
outros cargos nestes e nos dema,is ::\.linisterios. 
J, Foram assim considerados como comprehenctidos naquella 
disposição o Dr. José Eduardo Teixeira de Souza., lente da ex~ 
tinctct Escola Militar Uestf.t Ccl.pital, o Dr. Eulalio ALvar·o de 
Souza Bello, profl::lSsor da dita escola., e o Dr. Eval'isto \"unes 
Pires, José Ferreira da Paixão e Sil vi no Barreto Cottim de 
Almeida, ·professores do Collegio Militar, organhando-se duas 
l'elações _no valor de 23:108$322, sendo uma mt impm:tancia 
de 12:617$246, relativa aos exercjcios de !898 e 1890, e outra 
na ·de 10:491$076, referente aos exercícios de 1900 e lDOI, 
sendo ao primeiro 11:831$, ao segundo 5:176.)100, ao terceiro 
57$946, ao quarto 3:029$414 e ao ultimo 3:013$862. 

Ouvido o Trlbunal"de "Contas, nos termos do disposto no-art. 2°, 
§ 2°, n. 2, lettra C do decreto legislativo n. 392, do 8 de ou
tubro de 1896, sObre a abertura a este Minist.erio do credito 
BSp€cial preciso para occor•rer ao pagamento de _que se trata, 
foi de parecer que o referido credito póde ser legalmente aberto. 

Nestas condições, sub-metto á vossa assigna.tura o decreto 
:respectivo, que a este acompanha. 

'capital Federal. I9 de abril· de 190I.- J . .N. de Jürleiros 
Mallet, 
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DECRETO N. 3.993 -DE 19 DE ABRIL DE 1901 

Abre ao Minist;'!rio da Guerra o credito especial da qnantia de-
2:3:108$32_2 para occorrer ao pagamento a docentes, em disponi
bilidade, dos institutos militares de ensino, e gratificações venci
das e a vencer de 19 de akil de 1893 a 31 ele dezembro •ie Hl01, 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos- do Brazil :t:e
solve, tenào ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do disposto 
no art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c. do decreto legislativo n. 392., de 
8 de outubro de 1896, e usa-ndo da autorização conferida pelo 
art. 2o do de n. 156, de 5 de janeiro ultimo, abrir ao Ministerio 
da Guerra o credito especial da quantia de 23:108$322 para 
occorrer ao pagamento aos Drs. José Eduardo Teixeira de Souza, 
Eulalio Alvaro de Souza Bello e Evaristo Nunes Pires, e a José 
Fe"rreira da Paixão e Silvino Ba-rreto Cotrim de Almeida, ao pri~ 
meiro de 11:831$, ao segundo de 5:176$100, ao terceiro de 57$946, 
ao quarto de 3:0293414 e ao ultimo de 3:013$862, quantias 
estas provenientes de gratificaçõe5 vencidas e a vencer de 19 de 
abril de 1898 a 31 de dezembro de 1901, que lhes competem, em 
virtude do preceituado no paragrapho unico do art. 1° do se
gundo dos citados decretos. e na qualidade de lente e professores 
em disponibili.dade dos institutos militares de ensino. 

Capital Federal, 19 de abril de 1901, 13' da Republica. 

M. FERRAZ m: CAMPOS SALLES. 

J. J.Y~ de Medeiros J11allet. 

DECRETO N. 3.994- DE 20 DE ABRIL DE 1901 

CLlllCede <i.-~ Escolas Dom Dosco, em Cachoei.ra do Campo, Estado de 
:Min::ts Geraes, as vantagens· de que gosa o Gymnasio Nacional. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazii 
Attendendo âs informações prestadas pelo !felegado do Go

verno· sobre a organisação e execução dos programmas do ensino 
das· Escolas Dom Bosco, em _Cachoeira do Campo, Estado de 
Minas Geraes, resolve, á vista do disposto nos arts. 431 do 
decreto n. 1232 H, de 2 de janeiro de 1891, e 38, paragrap ho 
unico, do de n. 981, de 8 de novembro de 1890, conceder a este 
estabelecimento de· ínstrucção, conforme requereu em- 12 de 
outubro findo, as vantagens de que gosa o Gymnasio Nacional~ 

Capital Federal, 20 de abril de !901, 13' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS 8ALLES~ 

Epitac·io Pess6a .. 
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DECRETO N, 3.995- DE 20 DE ABRIL DE 1901 

Crea mais uma brigada de iilfantal'ia e uma àe can'lllal'ia de Guardas 
Nacionae.o UlL comat'ca da Capital do Estado de S. Paulo. 

O Presidente d<1 Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 'de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca· 
da Capital do Estado de S. Paulo mais uma brigada de infantaria 
e uma de cavallaria, aquella com a designação de G5o., que se 
constituirá de tres batalhões do serviço activo, ns. 196, 197 e 
198, e um do da reserva, sob n. 66; e esta com a de 23\ que 
se constituirà-de dous regimentos, ns. 45 e 46, os quaes se oi'ga~ 
nisarã.o com os guardaS· qualificados nos- districtos do Braz, 
Penha de França, S. Miguel e -Lageado, da referida comarca;. 
revOgadas ·as dispOsições em contrario. 

Capital Federal, 20 de abril de]901, 13" da Republica. 

tvl. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacío Pessôa. 

DECRETO N. 3.996 -DE 20 DE ABRIL DE 1901 

Crea uma brig~clrt de caYallaria de Guardas Kacion:tes na comarca du 
Bananal, no Estado de S. Paulo. 

o Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1890, decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da Comarca, do 
Bananal, no Estado de S. Paulo, um<1 briga_da de ca valla.ria, 
com a designacão de 243 ,-que se constituirá de dous regimentos, 
ns. 47 e 48, os quaes se organisarão com os guardas qualificl~
dos nos districtos da ·referida comarca ; revogadas as disposi
ções em contrario. 

Capital Federa.!, 20 de abril de 1901, 13' da Republiea, 

M, FERRAZ DE ÜAMPOS SALLES .. 

Epitacio Pessôa. 
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DECRETO N. 3.907 -DE 22 DE .ABRIL DE 1001 

Declara caduca a concessii:o de eugenhos ccn-Graes feita ao cidadão 
Joaquim Ignacio Pet-eil'a 1 no EsGaclo do Rio Grande_ do Xorte. 

O Presidente da. Renublica. dos Estcl .. dos Unidos do Brazil, 
considerando que o Cidadão Joaquim· Ignacio Pereira, concessio
nario, por decr.3to n. 10.3.25,.de22 de abril de 1839, de dous 
engenhos centraes, corn g·~tl'antiadejuros, no valle elo Ceirá-mi~ 
rim, ·Estado do Rio Grande do Norte, deixou exceder os prazos 
üxados pat•a a conclusão elas respectivs,s obras, decreta : 

Artigo unico. Fica. declara·1e, cad~1ca. D, !'e ferida concessão, 
~lOS termos do § 3°, art. Z5, do cl3creto n. 10.:~93 de 9 de 
outubro de 1889. 

Capital Federal) .'22 de ábril de -1901, 13° da Repuàlica. 

!-,L I:-'ERR,AZ DE' CA1IPJS SA.LLES • 

.. "llf,·::do )faia. 

DECRETO N. 3.098 -DE 22 DE ABRIL DE 1901 

~\ppt'ova os novos C'>blutos do., Comp:t:1l1b. Th·; .S{fo ?Jcnto Gold Estatcs, 
Limi:cd. 

O Presidente cht Itepublica dos E5t·:tdo3 Lni•-lo.s 110 Brazil, 
attendendo ao qne :<..'eqncreu <"L Companhia Tke Süo Bento Goht 
Estafes, Limited, devidamente representada,. e autorizada a 
f"unccionar na Repu.bllca pelo decreto n. 2.5:36, de :23 de junho 
de 1897, decreta: 

Artigo unico. Ficam appl'OV-ldos os novos estatutos da Com
panhia The &i.J Bento Gol!]. E3tates, L€mited, os quaes .a este 
acompanp.am, de accordo c~:n as clausulas ::mnexas ao referido 
decreto n. 2.536, ficando a mesma companhia obrigada ao cum
primento das _formalida.des exigidas peht legislaç:!i.o em vigor. 

Capital Feçlm~.al, 22 de abril de 1901, ·13o da Republica:. 

M. FERRAZ_DE CA-:.rPOS SALLES. 

A.l-ft'edo .J[aia. 

Eu abaixo assigna·.lo, Affonso Heneique càrlos Garcia. tra~ 
ductor publico -juramantad.o, e interprete commercial nomeado 
pala Junta Commercial desta praçtL, escriptorio ú rua de S. Pedro 
n. 26, sobrado: 

Certifico pe\a presente em como me foi apresentado um 
folheto impresso, contendo· os -es:htntos da Companhia The 
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Sc!o Bento Golr:l Estates, Lim,ited, na Jingua ingleia, affm de o 
traduzir lítteratm~nte para ~t língua. verm.cula, o que assim 
cumpri, em raz:'io do meu officio, e litterctlmeate vertido diz o 
seguinte: 

TRADUCÇÂO 

LF..IS DA CD:IIPA.:'fHB. DE 18ú2 A 1898 

Companhia limitada por w.;':D-?.s-Menzo;·anr:lt!íít tle A.sSociaçc7o d<T. 
<{The &~o Bento Gotd E$tates, Limited>) 

1. 0 llOillG da companhia 6 The 3(!9 Bento Gold l!:st(ttes, Li
mitecl. 

2. O escriptorio registew:lo da co:npauhia serit sito na In
glaterra. 

3. Os fins para os quaes se estatue a companhia são: 
1) Adquirir e tom<l.r po3se em continuação da exploração da 

The &1o Bento Gold Estates, Limited ( incor•porada em 1897) e 
de todo o activo e passivo dessa. companhia, e em particular 
entre es-se activo certas propriedades de mineração e de ma.
deiras sitas no Estado de Minas Geraes, Republica do Brazil, 
e com esse fim celebr·ar e levar a e:lfeito, com ou sem modi~ 
:ficação, o contracto mencionado na clausula 3a dos estatutos du 
companhia. 

2 ). Pisar aproveitar, fundir, C<Llcina.l', refinar, apromptar, 
amalgamar, manipular e pt>epamr par.:-t ·a mercado metal em 
bruto, substancias, metallicas e mineraes e proceder a outras 
quaesquer operações metallurgici1S que possam levar ao conse
guimento dos fins da compan1.ia. 

3) Comprar ou de outra qda.Iquer fOrma adquirir bens de 
raiz e outros, minas, dominios e direitos de mineração e outros 
no Brazil ou outra parte quulquer, desenvolver os recursos e 
tirar proveito das terras, edificios, dominios e direitos que 
pertencererri então â companhia, da maneira que esta po~sa 
julgar conveniente, e em p·:trticular limpar, drenar, cerca1•, 
plantar, construir. melhorar, cultivar, roçar, promover im· 
migração, estabelecer ciclades, villas e povoados. 

4 ) Fazer transacções de fazendeiro, boiadeiros, conserva
dores de carnes e frutas, cervejeiros, plantadores mineiros, me· 
ttllurgistas, proprietarios de pedreiras, tijoleiros constructores, 
empreiteiros de obras publicas ou particulares, negociantes, 
importadores e exportadores, const.r11ctores de :navios, arma
dores, corrdtores e outros qu1asquer .negocias que pareçam 
proprios para, directa nU indireCtamente, desenvolver as pro
priedades e direitos da companhia. · 

5) Abrir, estabelecei', construir, manter, melhorar, dirigir, 
explo'rar, gerir e superintender qua9squer estradas, caminhos, 
ferro~carris, estradas de f~rl'O, p::mtes, reservatorios, cursos ·cte 
agua, caes, aterros, obr.ts hydr.tuHcag, telegraphos, teleplwnc, 
Poder Executivo i90i 32 
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engenhos dà serrar,· obras de fundição, :fornos, fabricas tra. 
balhos de transporte e postaes, armazens, estações e outrns 
obras e convenie:;J.cias, e c'üntribuir para ou auxiliar o estabele 
cimento, a construcção, manute::1ção, melhoramento, adminis
tração, ·exploração, direcçilo ou superintenclencia dos mesmos. 

6) Associar-se ou celebrar qualquer contracto para ter parte 
em luci'oS, união de interesses, concessão reciproca ou coopera· 
ção com qualquer sociedade, pessoa ou companhia, perpetua
mente ou por outra fôrma~ 

7) F:tzer doação ás pessoas e nos c::tscs que possam pareceP 
convenientes. 

8) Em geral emprehemler e fazer quaesquer operações, 
negocias ou transacções (excepto a emissào de apolices de se 
guro sobre vida) que possam ser licitamente emprehendidos e 
feitos por capitl>.listas e que :;, companhia possa julgar conve~ 
niente errrprehender e frtzer. 

9) Requerer, comprar ou de qualquer fórma adquirir quaes· 
quer patentes~ privileg·ios de invenção, concessões e cousa 
identica que confl1'a direitl) exclusivo, não exclusivo ou limitado 
para seu uso 1 O"ll qualquer segredo ou outra. informação sobre 
qualquer im··enção que possa ser usada po.ra qmtlquer dos fins 
da comp::mhia, ou cuja acquisiçJo vossa. ser considerada, benefi
ciar directa ou indirectamente esta companhia., e usar, exercer, 
desenvolver, conceder as respectivas licenças ou. por outra 
fórma, tirar proveito da. propriedade, direitos· e informações 
assim obtidas. 

10) Comprar oU de qualquer fOrma adqUirir e emprehender 
todos on qualquer parte àcs negocias~ bens e compromissos de 
qu;JJquer pessoa ou companhia que realize negocies que esta 
companhia está autorizada a realizal', ou que possua proprie
dades convenien.tes aos fins da companhia. 

11 ) ·celebrar qualquer contra.cto com qualquer Governo ou 
autoridr~des, su:preilla, munícipal~ ·local ou outra e obter desse 
Goverrw ou dessas autoridades todos os direitos, concessões e 
privilegias que possG.m parecer cdndueentes n,os fins da com-
vanhia ou a qualquer delles. : . 

12) AssociD,r-se ou fazei· qualquer contracto para partilha de 
lucros, união de "interesses, aventura, concessões reciprocas ou 
cooperação com qualquer pessoa, companhin. que realize ou es
teja empenhada, que venha a realizar ou a empenhar-se em. 
quaesquer negocies ou transacçõ-es que possam ser levadas a di
r.ecta ou indieectamerite beneficiar esta companhia, tomar ou de 
qualquer fórma adq_ujrir e possuir acções ou capital ou garantias 
de qualquer companhia ou .subsidiar ou de qualquer fórma au
xiliar essa compnnllia, e vender, possuir, reemíttir, possuir com 
ou semgar~.ntia ou de qualquer fóema negociar com essas a.cções 
ou garantias. 

13) Ern geral comprar. tomar a arrendamento ou em troca, 
alugar ou de qualquer fórma adquirir qua.lilSquer bens moveis 
ou "immoveis e quaesquer direitos ou privilegias que a com ... 
-panbia possa juignr necessarioE ou convenientes com refe-
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rencüt a. qualquer desses fins, ou capazes de ser nsgdciados com 
-proveito em connexão com qualquer dos bens ou direitos exis
tentes da companhia, e em particular qunesquer terras e edi
ficios, navios., embarca·ções, material rorlante e fundos em gyro. 

14) Estabelecer e sustentar ou a,ux:iiiar no estabelecimento 
e sustento de associações, instituições, depositas. fundos ou 
conveniencias consideradas a beneficiar empregados ou ex-em
pregados da companhia ou seus predecessores em negocias ou 
os dependentes ou parentes dessas pessoas e conceder pensões 
e grattficaçõas, e ·fazer pagamentos :para seguro e subscreve1' 
ou garantir dinheiro para, fins de caridade e de beneüce'llcia, ou 
para qualquer exposição ou qualquer fim pulJlico geral ou util. 

15 ) Vender á empreza da. companhia ou qualquer parte· 
della, pelo preço que a comp!tnhüt possa julgar conveniente o 
em particular por acções, debentures ou g.arantias de outra 
qualquer companhia _que tenha fins de todo ou em parte seme
lhantes nos desta, companhia. 

16 ) Promover qualquer companhia ou companhias corn 
o fim do adquirir todas ou quaesquer das propriedades, direitos 
e compromissos desta companhia o-u para outro qualquer fim 
que, possa parecer que, di:recta ou indtrectamente, beneficie estR. 

l'i ) Empregar os. dinheiros da companhja., quando não sejarn 
immedia-tamente precisos, e negociar com el.les sobre as g<_tranti8:S 
e· da maneira que a. todo tempo for determ-inado; 

18 ) Emprestar dinheiro as pessoas e nos prazos que· julgar 
conveniente e em particular a freg.uezes e pessoas que tenham 
negocias com a companhh, e dar q.nalq11er garantia. ou indem
niza-ção que possa parecer conveniente. 

19 ) Obter -qualquer decreto. p:rov:isorio o:u lei de parJa. .. 
mento que autorize a comp'anhia a effectuar qmdquer dos seu~ 
negocias ou a effectuar qualquer modificação da constituição da 
companhia? ou para qualquer outro fim que possa parecer con
veniente, e embargar ou oppôr-se a. qualquer pedido ou outro 
_procasso que possa parecer á companhia- que,. directa ou indi
rectamente. _prejudicará os seus interesses. 

20 ) Levantar, tomar a em_prestimo ou g;;trantir o pagamento 
de dinh-eiro da maneira e nos prazos que .possam parecer con
venientes e, em particular, pela. emissão do debeptures ou 
de capital de debent.ures, quer perpetuo o.u de outra fórma o 
gravando ou não qualquer parte dos bens· da companhia, tanto 
presentes como futuros, inclusive à seu_ capital por chamar. 

21) Sacar, acceitar, endossar, descontar,. passar e .emittir 
Jetl·as de cambio, notas promissorias. debentures •. conhe_cirnentos 
e outros titulas ou garantias negociaveis ou transferiv:eis .. 

22) Remunerar quaesquer partes. pelos ser-viços prestados 
ou a prestar na collocação.ou auxilio de coiiocaçã.o de quaesquer 
Uebentures, capital de debentures ou outros titulas da com
panhia ou na formação ou promoção da. companhia ou em con
duzir os- seus negocias. 

23) Fazer com que a companhia· seja registrada ou reco
nhecida e estabelecer e manter tregis.tr:os .loGEteS,1 agencias e· 
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filiaes na dita Republica do Brazil ou em outra qualquer parte 
do estrangeiro. 

2! ) l:i'azer to1aS ou quae~quei' das supra.ditas causas em 
qua.lquer parte do mundo e quer como principaes agentes, fidei
commtssarios, e empreiteiros ou de outra fórma e, quer só ou 
em funcção com outros. e, quer por interrnedio de agentes, 
sub-empreiteiros, fidei-commissarios ou por outra fórmA.. 

25) Fazer todas as demais causas quG forem incidentaes ou 
conducentes â consecução dos supm mencion~dos fins. E fica 
por este dr,cl,lrado qua a palavra.« Comp;mhia. }> nesta clausula 
será considemda incluir qualquer sociedarle ou outra corporaçao 
de pessoas, quer incorporadas quer não, e quer domiciliadas no 
Reino Unido ou outra parte e a intenção é que os fins especi· 
iicados e:n cada pa.ragr<lpho desta clausula não serão, exeepto 
quando determina<io em contrario nesse paragrapho, de 1ôrma. 
alguma limitados ou restrictos por inferencia ou refereocia dos 
termos de qualquer outro paragrapho ou do nome da. com
pcmhia. 

4. A responsabilidade dos membros é limitada. 
5. O capital da companhia é de ;B 250.000, dividido em du

zentas e ciocoenta, mil acções de ;t: l cada uma, com faculdade 
de dividir as acções em qualquer capital, augmentado em di
-versas classes e annexos a ellas respectivamente quaesquer di
reitos, privilegias e condições preferenclaes, qualificados, espe
ciaes ou deferidos. 

Nós, as di versas pessoas cujos nomes, residencias e profissões 
se acham aqui subscriptos, · desejando nos organisar em compa
nhia, de conformidade com este memorandum de associação e 
respectivamente convencionamos toma.r o numero de acções no 
capital da. companhia expresso ao lado dos nossos respectivos 
nomes. 

NOMES, RESIDENCIAS E PROFISSÕES DOS SUB
SCRIPTORES 

G. P. Bersford. M. Gen. Retired List. Indian 
Armx. 31 Half Moon St. Londres O ••.•. ' ..•• 

E. G. Steop. de West Hall. Byfleet, Surrex.. 
C. Frank Stoop. ·J Hercu\es Passage, Londres. 

E. c., corretor defundos ................. . 
H. C. Ta.ylor,6Queen St. Place, L0ndres. E. C., 

engenhei!'o ..•......••.••.••.•..•..•......• 
H. \Vard. O Rueen St. PJa-::e, Londres. E. C., 

secretario .. - .•••........•.......•..... ~ ~ .. 
George Há.ndell \Vells.IO Dariston RoJ.d. Upper. 

75 Sandringhan R. Da.lston. N. E ......••.• 
Datado de 2! de dezembrro de !900. 

N~tmero de 
acçôes to· 

madas por cada 
sHbscriptor 

l 
l 

Testemunha das assigna.tura.s supl\1..- O. ~F. Dyball, 66 
Greshan. · 
Hous. Lowlres. E. C~, ~olicita~or. 
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B - LEJS DE COMPANHIAS DE 1862 A 1898 

Companhia limitada por acções- Estatutos da « The São Bento 
Gold Estafes, Limited » 

Preliminares 

1. A1:! notas marginaes nestes não 'a.ffectarão a sua inter
pretação, e nos presentes, salvo havendo qualquer cou.sa no as
sum:pto ou contexto imcompativel ca:m ellas. 

« A cor.:::panhia » ou «esta companllia » entende-se .ser a 
acima mencionada companhia inco~porada em 1900. 

« A antiga companhia. »quer dizer a 4The São Bento Golcl Es
ta.tes,. Limited », incorporada em 1897. 

« Registro» quer dizer o registro de accionistas, escrjptn
rado de accordo com o§ ~5 da lei de companhias, de 1862. 

« Mez >.> entende-se o mez do calendario. 
« Por e~cripto » entende· se escripto ou impresso ou parte es-

cripto e parte impresso. 
« Os directores »entende-se oS directores de então. 
« Resolução espee;ial » e « resolução cxtraordinaria » teem 

as significações que lhes são respectivamente attribuidas pela 
lei de companhias, de 1862, ;>,rts _ 51 e 129. 

Palavras expressas no singular sOmente incluem o plural e 
vice-versa. 

Palavras expressas no genero masculino sómentc incluem o 
genero feminino. 

Palavr<J.s exprimindo pessoas incluem corporações. 
2. Os regulamentos contido::: na tabella A no primeiro appen· 

dice da lei. de companhias, de 1802, não te1•ão applicação a esht 
companhi::1. 

3. A comranhia celebrara immediatamente um contracto com 
a antiga companhia e seu liqujdante, nos termos da escripturJ. 
que para o fim da identificação foi assignada por Cyril Mor·timer 
-Murray Raulins, solicitador do Supremo Tribunal. e os dt· 
rectO!'es levarão a eífeito o dito contracto, com plenos poderes) 
todavia, para a todo tempo concordar em qualquer rnodi· 
ficaç-ão dos termos do mesmo, quer antes, quer depois d~t 
sua execução. 

A base essencial sobre a qual é estabelecida a companhia 8 
que a companhia adquirirú as proprfedades comprehendidas no 

. dito contracto, nos termos nelle estabelecidos, sujeita a quaes· 
quer modificações ( si houver), corno acíma dito, e não haverà. 
objecção alguma ao dito contracto de que os directores da an~ 
tlga companhia sejam os primeros directores, destà com· 
panhia ou que a antiga companhia como promotora desto. 
companhia Ee comervara em uma posição fiduciaria para com 
esta companhia, ou que ·os ditos primeiros dírectores não 
constituirâo uma directoria independ~nte desta companhia, e, 



502 ACTOS' DO PODER EXECUTIVO 

todo o accionista desta companhia,. presente e fUturo, será. con .. 
siderado reunir os mesmos nesta base. 

4. Nenhum dos fundos da companhia será applicado na com .. 
pr-a ou em emprestimo de acções da. companhia. 

5. Os negocias da companhia poderão· ter começo logo apàs a 
incorporação da, companhia, confOrme os directores, a seu abso
luto arbítrio, julgarem conveniente, e não obstante só te1• sido 
tomada parte das acções. 

6. As acções ficarão sob a administração dos directores, que 
pode1·ão distribuir ou ·de qualquer fórma dispàr dellas ás pes~ 
so:ts, nos termos e condições, a premio ou de outm fórma, e nas 
épocas que os directores.julgarern convenientes, sujeitas, p-orém, 
ás estipula-ções contidas no contracto mencionado no art. 3° dos 
presentes, comreferencia ás acções a serem- distribuidas-d.e con· 
formictade com o ditu artigd'. 

1. Relativamente a quaesquer distribuições de acções depois 
tle 31 de dezembt'O de 1900, os directores se regularão pelo 
al't. 7 da lei de companhias Ue 1900. 

8. Si depois de 31 de dezembro-de 1900 offerecer a companhia 
logo qualquer de-suas acções á subscdpção publica, os directores 
não farão distribuição alguma dellas sem que dez por cento pelo 
menos das noções offerecid.as tenll:1m sido subscriptos, e que as 
importancias a pagar tenham sido pagas á com;panhia e por ella 
recebidas. 

9. A importancja a pagar sobre cada acção offerecida a qual
qun• tempo ao publíco TI[!) será menor de cinco por cento da. im~ 
porta.ncht nominal da acçãa. 

10. Si a companhia, aqu~üquer tempo, depois: de 31 de dezem· 
hro de 1900, oíierec.er quD.lquer de suas acções <i subscripçã:o 
publica, os dil>..3ctores poderão exercer os pode1·es conferid·os á 
com}tanhin. pelo art. 8 da lei do companhias, de 1900, porém, 
de forma que a. commissão não exceda de dez por cento sobre as 
acções em cada caso offerecidas. . 

ll. Os directores cumprirão as disposi-ções do art. 26 ela lei 
de cmnpa..nhias, de 18\.iZ, emenclcv:la.s p3lo a-rt--. 19 dH .. lei de com.
pauhias, de 1000, ({U:mto á organisaçã.o de uma lista annual e 
summaria das acções dos accionistas, amortizações e outras cau
so..s e á remessa de uma cópia ao registrador de companhias 
anonymas. 

12. Os dieectores terão no escriptorio um registro contendo os 
nomes, residencias c profissões dos Uirectores e gerentes- e-re· 
metterão ao registTador de companhias anonymas uma cópia 
desse registro, e a todo tempo notificarão ao dito registrador 
qualquer mudança, que tenha lagar nesses directóres e gerentes. 

13. Si, pelas cor.1.di'ções da distribuicão de qualquer acção, toda 
ou parte da importancia ou preço de emissão da mesma tiver de 
ser- paga por prestações, essas .serão,.quando devidas, pagas.á 
com·panhia pela pessoa que· estiver ·então registrada como· pos
suidora da acção ou seus representantes legaes. 

14. A companhia poderá fazer ajustes sobre a emissão de 
acções com uma di-fferença entre_ os possuidores dessas aeç.ões na 
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importancia das-chamadas por :pagar e a época. de pagamento 
dessas chamadas. 

15. Os possuidores collectivos de uma acção serão, tanto ~!repa
:t'ada como conjunctamente, :t~esponsa.veis pelo pagamento de 
quaesquer prestações e chamadas devidas a respeito dessa. acção. 

16. Salvo sendo aqui de outra fórme .. disposto, a companllia 
terâ. direito de tratar o possuidor registrado de qualquer acção 
como o absoiuto dono dessa. acção e I!essa. conformich.tde ::1ão serâ., 
excopto si for ordenado por tribunal de jurisdicção competente ou 
por lei requisitado, obrigada, a Teco11hecer qualqner ·ter;lamação 
de equidade ou outra ou interes.:::e nessa acç:ã.o da pa,rta de outra 
qua-lquer pessoa. 

Ce;·tificado3 

17. Os certificados de acçües serão passados cor:.1 o se li o ·da 
companhia e 8SSignados por dom di redores e rubricado::; pelo 
secretario ou alguma outra pessoa nomoad<L pelos directore.s. 

18. Todo accionista terâ. direi to a nm certificado das acções re
gistradas Gm seu nome ou ct. diver~os certiilcados, cada um por 
uma parte dessas acções. Todo certifica,Jo de acç.Jes especilicará 
os numeras demonstratívos da~ acções 0 mljO respeito elle é 
pa$Sado e a importancia paga por elbs. 

19. Si se rasgar ou inutilizal'-se qualqnel' certificado d;::pcis de 
a-presentado ellc aos directol'-3S, pod.el'iiO estes m~~nd.ar cénceHal-Q 
e passar um novo em logal' d:'l,quelle, c si qualquer "C0rtitlcv.do 
se perder ou for destruiào, após pr078. dada à sottisfação dos di
l'ectores e com a indemniza,:·ão que os directores j ulga:cem pro
pria ser Uada, dar-se-lm um novo ceri;i:ô.ca.do ú parte qua }Jerdeu 
ou destruiu o certificaclo. 

'20. Pagar-se-ha a compímhia, por ca.rb certificcdo ·)a.ss::cdo de 
accordo com o artigo precedente, a. impo:;:·tancia d;:;. l shilling ou 
menor quantia, como os directOl'es d.etenninarem. 

21. Os direciores farão a toc1o tem.p0 as cha:.Il.é'c::lJ.s crcw jul
garem conveniente dos accionist<1s l'elatL>'ams-nte 2. toí.las as 
importancias não -pagas sobre as acções que estes respectiva
mente possairem, e não pelas condi~-ões de distl'i1mi-~:Õo3S das 
mesmas que tenham de se!' pDgas em-época fixa., e cada accio
nista pagará a importancia. de ca..da. cüs,mada 8.ssitl1 feita::-,.. elle, 
ás pe:osoas e nas datas e lagares desig-i1ados pelos clire~·Çores. 

Póde-se fazer chamadas a pagar em 11restações. 
22. Será considerada_tBl'·Sido feita nma chama/la Iogü qu-e for 

passada uma resolução que os directores autorizern. 
23. Nenhuma chamada e:.;:cederá de um quarto da impor

tancia nominal de uma acção, nem terá de ser paga dentl•o de 
dous mezes depois que tiver sido paga a chD,mada p:r.:'lcedenteo 

24. Dm'-se-ha aviso de qualquer chamada com a.nt-eüedencia 
de 14 dias,_ especificando a data e o lagar do na.gamen:to e a 
quem devera ser paga a chamada. ... 
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25. Si a quantia por pagar por qualquer chamada ou pre. 
stação não for paga, no dia, ou antes designada para o seu pa
gamento, o possuidor de então da acção, a cujo respeito tiver 
sido ·feita a chamada ou a prestação, pagará pela mesma o juro 
a razão de dEz por cento ao anno, a contar do dia marcado para 
o seu pagamento até á data do pagamento actual ou a outl'a 
qualquer taxa que.os· directores possam determinar. 

26. Os directoros poderão, si .julgarem conveniente, receber 
de ·quaJquer accionista, que queira adeantal-a, toda ou qualquer 
parte da importancia devida velas acções que elle possuir, além 
das quantias actualmente chamadas sobre ellas, e pelas im
portancias assim pagas adeantadas ou por ta.nto quanto dellas 
a todo tempo exceder da importancia das chamadas então feitas 
sobre as acções a cujo respeito tiver sido feito esse adeanta
mento. a companhia poderá pagar juros á taxa que o accionista 
que pagar essa importancia adeantada e cs directorcs conven
cionarem. 

CoT1fisco e penh?Jí' 

27. Si qualquer accionista deixar de psgar qualquer cba .. 
mada ou prestação no ou antes do dia designado para o paga
mento da mesma., os directores poderão em qualquer tempo 
depois, durante o tempo em que a chamada ou prestação es
ti...-er por P<lgar, mandar-lhe um aviso reclamando o paga
mento, juntamente com qualquer juro que possa ter·se vencido 
em ra.zão de~sa falta de pagamento. 

28. O aviso designará um dia (não sendo menos de 14 dias 
da data. do aviso) e um local ou' locaes em que essa cha,mada 
ou prestação e esses juros e despezas que devel'ão ser pagos. 
O aviso declarara tambem que no caso de falta de pagamento 
na dat::t ou antes e no local designadOs, as acções a cujo res
peito -foi :18ita a chamada ou prestação por pagar, ficarão su
jeitas a confisco. 

29. Si as exigencias de qualquer aviso como acima dito não 
forem· attendidas, as acções, a cujo respeito tiver sido dado 
esse aviso, poderão ser em qualquer tempo depois, antes do pa.o 
gamento de quaesquer chamadas ou prestações, juros e despezas 
devidos a respeito dellas, confiscados por uma resolução dos 
directores para esse fim ; nesse confisco serão incluidos quaes
quer dividendos declarados relativamente ás acções confiscadas 
e nü.o pagas antes do confisco. 

30. Toda. acção assim confiscada será considerada propriedade 
da companJlia e os directore::; poderão :revendel-as, redlstribuil
as ou de outra qualquer Iórma dispor dellas da maneira que 
lhes parecer conveniente. 

31. Os directores poderão, em qualquer tempo antes que a 
acção assim confiscada seja revendida, redistribuida ou disposta 
de qualquer modo. annullar o seu confisco sob as ·condições que 
,julgarem convenientes o 
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32. Qualqu~r accioni'sta, cujas acçõ.es tenham sido·confiscadas, 
serà todavia obrigado a pagai-as, e immediatamente pagará á 
companhia todas as chamadas, prestações, juros e despezas de
vidas a respeito dessas acções -na data do confisco, juntamente 
com os respectivos juros corridos da data do confisco até o pa
gamento, a.ray.ão de 10 °/o ao anno, e os dlrectores_poderão obri
gar ao pagamento dessas importancias ou de qualquer parte 
dellas, si o julgarem conveniente, porém, não ficarão com a 
obrigação de assim proceder. 

33. A companhia terã um primeiro e primordial direito de 
_penhor sobre as acções (não sendo acções jntegralizadas) regis· 
tradas no nome ele cada accionista (quer só, quer conjuncta
mente com outros) _pelas suas dividas ou compromissos, só ou 
conjunctamente com outra qualquer pessoa para com a compa
nhia, quer o prazo para o pagamento ou para o desempenho 
do compromisso se ten!Ja ou não vencido, e não será creado 
interesse algum equitativo em qualquer acção, excepto sob a 
base e condição de que o att. l.ô dOs presentes tem de ser 
effectivo. E.sse penhor se estenderá a todos os dividendos a 
todo tempo declarados a respeito dessas acçôes. Sa.lvo con· 
venção contrar·ia, o registro de UID3. transferoncia de acções 
vigorará como uma desistencia do penhor l:a companhia ( si 
houver ) sobre Essas acções. 

34. Afim de obrigar esse penlwr, os directores_poderão ven
der as acções sujeitas a elle du. maneira que julgarem conv-e
niente, _porém, não sera feita venda alguma sem que o su_pradito 
prazo tenha chegado e sem que se tenha mandado aviso _por 
escripto ao respectivo accionista, seus testamenteiros ou admi
nistradores, da intenção de vendel-as 1 e sem que elle tenha. 
faltado ao _pagamento, cumprimento ou desempenho de snas 
dividas, compromissos ou encargos, depois de sete dias depois 
do aviso. . 

35. O producto liquirlo dessa venda serã a_pplicado ao paga· 
mento das dividas. compromissos ou encargos, e o restante 
(caso haja) seri pago aos respectivos accionistas, testamenteiros, 
administradores ou representantes. 

36. Após qUalrllier venda depois do confisco ou para obrigar 
ao _penhor no mencionado excrcicio dos poderes aqui dados, os 
directores _poderão lan~·ar o nome do comprador no registro, 
relativamente ás acções vendidas, e o comprador não serã 
obrigado a tomar conhecimento da regularidade da pro-reniencia 
ou da ap_plicação do dinheiro da compra, e, depo1s que o seu 
nome tirer sido inscrip.to no registro relativamente a essas 
acções, a validade da venda. não serã impedida por pe::5SOa 
alguma, e o recilrso de qualquer pessoa affectada pela venda 
serã de damno sOmente e contra a companhia exclusivamente. 

Transferencia e transm1"ssao de acções 

. 37. O instrumento de transferencia de qualquer acção será 
ass1gnado tanto pe~o transferente como pelo tlansferido, e o 
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-tra1;tsferent9 se.rá conside-rado ficar possriidm• dessa acção até 
que o nome do transfePido seja inscripto no· registro. 

38. O instl'umento de transferencia de qualquer·acção será 
po1•escripto.na fórma commum, usual. 

39. Os directores poderão prescindir' dB qualquer transfe
-rencia de acções solJre as quaes a companhia t~ver direito de 
penhor. e no caso de acções não integralizadas poderão recusar 
o regist1~o de uma transferencia. para um transferido que não 
tenha a sua a:pprovação. 

40. Todo instrumento de 'trausferencia será deixado no escl'i
ptorio para ser registrüclo acompanhado elo certificado das 
acções que toem de ser transferidas e de qualquer outra prova 
que a. companhia possa reclamat' p0.ra provar o titulo elo tra.ns .. 
terente. ou o seu direito de transferir as acções. 

41. Todo instrumento de transferencia que for registrado 
será retido pela companhia, porém, qualquer instrume-nto de 
transfereneia, que os directores recusem registrar, será, a pe ... 

'dido. restituído à pessoá. que o depositar. 
-12. Pagar-se-ha, :por cad-a transferencia uma quantia não 

excedente a dous shillings e seis pence, e si os directores o exi
girem e!la sel'ii paga antes do -5eu registro. 

-13. Os livros de trausferencias e o registro de accionbtas 
-poderão ser encerrados durante o tempo que os directores de-
tm•minarem, comtanto que não sejam pot' mais de 30 dias em.: 
cada anno. 

-H.· Os testa.men teiros ou inventariantes ele um accionista 
f<lllscü1o ( nio sendo um de entre diverSQs possuidores ) serão 
as unicas pesso.n .. s reconhecidas pela companhia como tendo di~ 
:reiw ás acções registl'ad~s no nome desse accionista, e no caso 
do fci.llecim8nto de um ou de ma-is dos possuidores ccillectivos 
ie quaesquer acçõcs registrad<:ts,. os soln·eviventes serão as 
unicas pessoas reconhecidas pela companhia como tendo direito 
0"1.1 interesse nessas acções. 

4.5. Qua-1-~mer nessoa que venha a, ter direito a a.cções em con
seque~1cia do faflecimento ou fallencia de qualquer accionista, 
:podera, após apl'esentar prova de que sustenta o -caracter a 
cujo respeito ella propõe agir, de accordo com este artigo ou do 
seu direito, como os directores julgarem sufficientes, e com a 
s::t.ncção destes ( que não ficam na obrigação de dal-a), ser regis., 
tracla como accionlsüt relativamente a essas acções, ou poderá, 
Stljeita, aos regul.amentos sobre transferencias aqui adiante con ... 
tidos, transfern' essas acções. Este artigo está aqui adianto 
tl>o'"!.taclo na «clausula de transmissão» 

Gamntes de acções 

4G. A com:pcmhht poderã, relativamente a acções integrali
zadas, emittir garautes (aqui adiante denominados garantes de 
acções ), declarando que o portador tem direito as acções nelle 
especificadas, e poderá providenciar por meio de coupons ou· 
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:por outra fórma-sobr.e-o pagamento de futuros clivHendos -sobre 
as acções .inclUídas ;nesses garantes. 

47-o os-· dir.entores -poderão determinar e·a- todo tempo alte~ 
raras- condições sobre as quaNI devem ser emittidos os garn.ntes 
de àcções,:e em particular sobre as quaes serãemittido um novo 
garante ou coupon no logar de algum outro que se ienha- -es~ 
tragado, perdido ou destruido, sob as quaes o portador de um 
garante de acções terá direito a comparecer e votar em -as
sembléas geraes, e sobre as quaes um ga.mnte de acçõ2s poderá 
ser• cedido e o nome do possuidor inscripto no registro a respeito 
das.acções ou capital nelle especificados. Sujeito a essas condi
ções e aos presentes, o portador de um garante de acções será 
um accionjsta .em toda a extensão. O possuidor de um garantf' 
de acções ficará s-ujeita. à~ condições então em vigor, quer fei·L 
antes, quer depois da. emissão desse garante. 

__,\.té determinação em contrario, as condições seguintes terão 
efficacia. como si feitas pelos directores, de conformidade com 
esta clausula: 

I ) Nenhum garante de acção ser~'t passàdo sinão a -pe~ 
dido por·escripto peht pessoa. entã.o inscripta ~10 -,·egistro de 
accionistas como _possuidorD. da acção, a; cnjo respeito o garante 
tem U.e·ser passado, -porém, :!::lho l1a.verft oQjecção o..- que o pedido 
sej<J. assignado pela pessoa que o t'lzer. antes que o :::eu nome 
esteja inscripto no registro como possuidor. 

2 ) O pedido será, na fórnla e anthenticado por declaração 
legal ou outra próva, havendo, quanto á identidade d::>" pe.s:Soa 
que o fizer e do seu direito ou titulo á ·acção, que os dir'ectores 
::'t toclo. tempo exigirem, e se:'.'á depositado no es~riptorio da 
companhia,. 

3 ) Antes ele passf1do um g,wante de acção,- o certificado 
(si houver ), então p;ts.:;a,Jo D, respeito das acç~õc:s que se pre~ 
'tende incluir nelle, será entregue aos ài;_·ecto!'es, s:-tlvo si dis
pensarem elles esta condição. 

4) Qmdqner pessoa.,- que requeira. um garante de. acções, 
:pagará, na occrtsião do pedido, aos d.irectores· o l'espectivo 
imposto do sello, bem co1uo a quan-tia, nunca excedente de 
um shilling, por cada gal'an}e, que os di:·e.ctores a todo tempo 
fixarem. 

5 ) Os ga,rantes de· acções levarão o sello e serão assignados 
por um director e rubrimtdos pelo .::;em·eta.rio on 'l)Or ontro qual~ 
quer empregado no lagar do secretario, nomeado pela directoria 
para esse fim. 

6 ) Cad<\ garante d-e aDções conteri o nurnero ele acções 
e será na linguu. e na formá. que os tUrectores julga:rem conve· 
niente. O numero primitivamente expresso em cada. acção será 
declarado nesse garante. 

7) Coupons pagavels ao portador -desse numero, como os 
üirectores-julgarem conveniente, serão anncxos a gai•antes de 
acções -providenciando sobre o pagamsnto dos dividendos ou 
juros: sobre as acções nelles induidas, e- os directores providen~ 
ciarão, como a· todo tempo julgarem· conveniente, sobre a 
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emissão de nuvos coupons aos portadores de então de gar-antas 
de acções, quando- os covpons a elles annexados tiverem acabado. 

8 ) Cada co:!pon será distinguido pelo numero de 'garantes 
de acção a que elle _pertence e por um numero indicando o 
ltJgar que elJe occupa na seria de coupons pertencentes aó ga· 
r ante. Os coupons não e:xpr1rniJ·ão ter de ser pagos em qualquer 
prazo-particular, nem conterão declaração alguma sobre a im· 
portancia que tiver de ser paga. 

9 ) Depois de declarar·se ter de m pagar qualquer divi
dendo ou juro rwbre as acções especHkadas em qualquer garante 
de acções, os directores publicarão um avjso em um dos jornaes 
diarios, publicados em Londres, e em outro qualquer jornal, 
que elles julgarem conveniente, declarando a i.mportancla por 
acção ou por cento a pagar, a data do pagamento e o numero 
de serie do covzJon a ser apresentado, e em vista disso qualquer 
pessoa que gpresentar e entregar um coupon desse numero, de 
serie no local ou em um dos locaes designados -no coupon ou no 
dito annuncío, terá direito a receber á expiração tio numero de 
dias ( não excedente a cinco ) depois desi:a entrega,, que os di· 
rectores a todo tempo determinarem, o dividendo ou juro a 
pagar sobre as acções especificadas no referido garante de acção. 
ao qual pertence o dito coupon, conforme o aViso que tenha sido 
dado pelo annuncio. 

10) A companhia terá direito de reconhecer um direito 
absoluto no portador de então de qunlquer conpon annunciado 
corno acima dito para o pagamento da importancia de dividendo 
ou ,juro sobre o garante de acção ao qual pertencia o dito 
coupvn que tiver sido como acima declarado p;1gavel á apre· 
sentação e entrega daquelle coupon, e a entrega desse coupon 
será boa quitação para a companhia. 

ll ) Estragando·se ou inutilisando·se qualquer garante de 
acção, os directores ao ser·lhes entregue elle para ser can· 
cellado passarão um novo em substituição. 

12) Peri!endo-se ou destruindo-se qualquer garante de 
acção, os directores poderão, sendo a perda ou à destruição 
provada á sua satisfação e após a indemnização que a companllia 
julgar conveniente, passar outro garante .de acção ou coupo;~ 
em logar daquelle. 

13 ) Em qualquer dos casos de que tratum as condições 
11 e 12, será paga á companhia pela pessoa a quem aproveitarem 
as ditas condições uma quantia de dous shillings e seis pence, 
além a·o imposto do sel1o e excluindo toaas as despezas concer· 
nen tes á investigação da prova de perda ou destruição, e um[~ 
indemnização á companhia. 

14 ) Pessoa .nenhuma, como portndora de um garante de 
acção, terã direito a assistir, votar ou exercer em relação a el!e~ 
qua.lquer dos direito~ de accionista em qualquer ·assernbléa 
geral da companhia, ou assignar qualquer requerimento pOJ,ra 
convocação de qualquer assembléa geral, sem que tres dias, 
pelo menos, antes do dia marcado para a assembléa, no pri· 
meiro caso, e sem antes de deixar no escriptorio o requerimento~. 
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-:.10 segundo caso, elle tenha. depositado o garante de acção no es
criptorio, ou em outro qualquer logar que os directores mar
carem, juntamente com uma declaração escripta. do seu nome_ 
e residencia, e sem que o garante de acção fique assim depo
sitado até depois que tenha loga:r a assemb!éa geral ou qualquer 
ajiamento de! la. O nome de mais da um, como possuidor col
Iéctivo de um garante de acção, não será recebído. 

15 ) _.A' pessoa que assim depositar um ga1•ante de acçãó 
será entregue um certificado declarando o seu nome e rçsi
dencia e o numero de ac~~ões representadas pelo ga.rante de 
acção por elle depositado, e esse certificado lhe dara direito a 
assistir e votar em assembl8a g0ral, rla mesma maneira, que si 
fo.sse accionista. registrado da. companhia, a respeito dfl. acção 
especilicada no dito certificado. A entrega do dito certificado á 
companhh1, o garante de acção, a cujo r-espeito elle foi passado. 
será restituiào. 

O Certificado deverá ser da fórma seguinte: 

« The São Bento Gold EstateS1 Limitetl~ 
No ••• 

Certifico que •.• 
de .•• de accordo com « as disposições da com

panhia», depositou o abaixo mencionado garantes de 
acções) a respeito dos quaes elle tem direito a assistir 
a assembléa geral da companhia, que terá em .•• 
aos ... de ..• 
m. de 19 •• 

Datado de .•• de ... de 19 •.• 
O secretario~ Particulares de garantes de acções 

depositados.» 

16 ) Pessoa nenhuma, como portadora de qualquer garante, 
terá direito a exercer direitoo Ue accionista (salvo como acima 
expressamente disposto relativamente a assembléas geraes) 
sem apresentar e3se garante e declarando o se"u nome e resi
dencia1 e ( si e quando os directores assim o exigirem ) per
mittir que no mesmo seja feita uma declaração do facto, data, 
ftm e con:Sequencia de sua apresentação. 

17) Si o pol'tador de um garallte de acção entregai-o para 
seP cancellado e com elle depositaP no escriptorio uma decla
ração escrípta, assigaada por elle pela f6Pma e authenticada da 
~naneira que os .directores exigirem, pedindo ser registrado 
CilillO accionista quanto ás acções- especificadas no dito garante 
de acções, e lançando nessa declaração o seu nome, residencia e 
profissão, terá direito a ter o seu_nome lançado como accionista 
no reg"tstro de. accionistas da companhia em relaÇão ãs acções 
especificadas no garante de acções entregues. 

18) Sujeito ás condições precedentes e aos· presentes. o por~ 
tador de um garante· !1-e a<1ção será um accionista para tod0s os 
eifeito.s. 
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Conr-·e,·»ão de acções em capita~ 

48. A c,Jmpanhia em assembléa geral poderá converter 
quaesqu&r .1cções integralizadas ~:1m capital e ·reconverter qual
quer capital em a.cçõe& integralizadas de qualquer de-nomi· 
nação. 

49. Quando q_uaesqner acções tiverem sido convertidas em 
capital, oS diTersos possuidores desse capital podem, dahi em 
deante, transferir os seus respectivos· .interesses nel!as ou qual
quer parte desses interesses, da, mesma. maneira e sujeit·JS aos 
mesmos regulamentos,· como e sujeitas aos quaes, quaesquer 
acçõcs no capital do), companhia J)ossv,m ser transferidas, ou 
tanto quanto as circumstancias o permittirem. Porém, os di
recwres poderão a todo tempo, si o julgarem conveniente. 
fixar D- importancin minima do capital transferiv·el, e determinar 
que fracções de uma libra não sejam negociaveis, com podGres, 
porém, á su::t. cliscreção, de dispensou' essas regras em qualquer 
caso particuhtl'. . 

50. O capital conferirá aos seus respectivos possuidores os 
mesmos prlyilegios e vantagens quanto á participação em lucros 
e votação em assembléas da companhia e para outros fins, 
como teriarn sido conferidos por 1;,cções de igual interesse no 
capital da companhia, poTém, da fórma que mmhum desses pri
vilegias ou vantagens, excepto a participação em lucros da 
companhia, :::era conferido -por qualquer parte a.liquob doca
pital consolidado, c·omo não teriam, si existindo em acções, 
conferido e.sses, rrivilegios ou vantagens. 

E, salvo como dito acima, todas as disposições· aqui contidas 
terão, t!lnto quanto as circumstancias o permittam, applicação, 
tllJltO· a capital como a acções. Nenhuma dessas: conversões 
affectará ou prejudicara qualquer pret'erencia o.u ouúo privi
legio especial. 

51. Qualque·r capital ordinario podet·á, por· meio de r.eso
lução especial, ser subdividido em secções· pr6feridas e deferidas 
e quaesquer dir.ettos preferenciües pod·erão ser a·dditados a 
sec.ção prefe·ridn, sobre a se:;ção deferida,. 

Aupmento. e 'l~eilucção de capital. 

-52 .. A companhia em assembléa g.el'al-, poderá. a.todo tempo 
augmentar o capital pela. creação. de· novas.acções da importancia 
que- possa ser considel'ada convenientet . 

. 5~3· .. As· novas acções: serã0_ emittidaS nos. termos e. eondições. e 
com: os. direitos e .. prtvileg.ios, a e lias· annexos. como: a assembléa 
geral, trettando. de; sua; .crea.ç.ão;- -determina;~,. -e. si nenh'U:Jll!J.a 
dellb~ração for tomada. como· -o& directores· determinarem e em 
-p·articular essas acções poderão ser emittidas--.com um direito 
preferencial ou qualificado, a· dividendos;. e_. na.. distábaiç,ão dos 
haveres da compantüa·.-e .. com um.. direito. es.:pe.cial-mt s;em direito 
algum de votar o 
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54. A companhia em assembléa geral poderá, antes da 
emissão de quaesquer novas acções, detel'minar que as mesmas 
ou qualquer parte dellas sejam offorecidas primeiramente a 
todos os actuaes accionistas em- proporção á impo:Ptancia de
capital que elles possuirem, ou fazer outras disposições sobre ;:o_ 

emissão e distribuição das novas a.cções, porém, na falta- dessa 
determinação ou até o ponto em que a mesma não se estendét, as 
novas acções poderão ser negociadas como si fizessem parte das 
acções do capital primitivo ordinario. 

55. Excepto disposição em contrario estabelecida pelas con
dições da emissão ou pelos presentes, qualquer capibllevantado 
pela creação de novas acções sera considerado par-te elo capitai 
primitivo ordinario e ser~ sujeito as disposições aqui contidas com 
referencia ao pagamento de chamadas e :prestaçõ~s • .transferancia 
e transmissão, confisco, penhor, entrega e outros assum1)tos. 

5G. A companhia. poderá a todo tempo, por meio de reso .. 
lução especial, reduzir o seu capital, pagando do capital ou can
cellando capital que tiver sido perdido, ou não for representado 
por haveres vantaJosos ou reduzindo a responsabilidade sobre 
i:l.S acções ou pela fórma que pareça. conveniente, e o capital 
poderá ser pago sob a base de que elle poderá ser de no-;;o 
chamado ou por outra fó.rma, e a companhia poderá tambem. 
por meio de resolução especia-l, subdividir ou-consolidar as s·uas 
acções, ou quasq.uer dellas. 

57. A resolução especi-al pela qual qualquer acção for subdi
vidida poderá determinar que entre os possuidores das acções 
l'esultautes dessa subdivisão, uma ou mais dellas terão alguma. 
preferencia ou vantagem especial qnanto n. dividendo, capital, 
direito de votação cu outro sobre as outras -ou outríl ou com
parados com estas. 

Di!'eito de modificaçlto 

58. Si em qualquer tempo o capital, em razão da emissão de 
acç-ões preferenciaes- ou outras, for dividido em difierentes 
classes de acções, qnaesquer dos direitos e privilegias inherentes 
a cada classe poderão se1• modificados por accordo entre a com
panhia e qualquer posso::~ que pretenda concordar a respe1to 
dessa classe, comtanto que esse accordo seja :a) ratificado por 
flSCripto pelos possuidores da dous terços pelo menos do capital 
nominal das acções emittidas daq uella classe ; ou seja : b-) con
firmado por uma resolução extraordinaria passada em assemblé.a 
geral dos possuidores de acções claquella classe, e todas as dis
posições adiante contidas sobre ·assembléas geraes terão, 'ln'l/,tatis 
mutaHdis;· applicação a essa assembléa, porém, de fórma que o 
seu qHorum será de accionistas que possuam ou representem uOr 
proeuração dous te.rços da; importancia anuual das acções enlit
tid:as da classe. 

Esta clausula nã.o im-plica restricção de poderes de modift ... 
cação que a companhia teria si esta clausula fosse omittida. 
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Poderes de contrahir empreitimos 

59. Os -Uirectores poderão a todo tempo, ao seu arbitrio, 
levantar, tornai' a emprestimo ou garantir o pagamento de 
qualquer quctntiaon quantias para os fins da companhia, porém, 
de maneira que as importancüs a qualquer tempo devidas não 
excedam, sem a sancção de uma assembléct geral, dn, importancia 
nominal do capital. Todavia, nenhum emprestador ou outra 
pessoa em transacçõ;:;s com a companhia terá que ver ou jn
dagar si o limite é observado. 

69. Os directores poderão levantar ou garanti I' o reembolso 
desses dinheiros pola maneit·a, nos termos e condições a todos os 
respeitos que eUes julgarem convenientes, e em p·:trticular pela 
emissão de debentur·es ou capital rle debentttres da companhia, 
gravando todos ou qualquer parte dos lJens da companhia (tanto 
actuaes como futuros), inclusive o capital poe chamar nessa 
época. 

61. Debentures, capital de debentu1·e ou outros titulas poderão 
ser transferiveis, isento de quaesquer equid~"tdes entre. a compa
nhia e a pesso('t para a qual tenham sido os mesmos cmittidos. 

62. Qmtesquer debentures, capital de debenture, obrigações 
( bonds ), ou outrJ.'l titulas poderã.a ser ernittidos com um des
conto, premio, ou outra co usa e com qua'3squer pri vi!egios espe
ciaes quanto ao resgato, e1trega, sorteios, distri'buição de acções, 
direito de assistir e votar nas assemblé.:ts geraes da companhia, 
nomeação de dit•ectores e outros fins. 

63. Os directores te_t·ão um re~istró apropriado, de ac~ordc 
com o art. 43 da leí. de companhias, de 1862, de quaesquer hy
pothecas e onm que affechrem· mpe<;ialmente -OS bens da. com
panhia. e da:rão cumprimento ao art. 14 da lei de companhias, 
de 1900. 

Assembldas geraes 

64. A primeira rtssembléa geral terá logat' na datrt do mmo 
de 1901 (não sendo mais de tres mezes depois do registro do 
mem'Jranch!m de associação da companhia) e no lagar que os 
rfirectores pJssa:n dJterminar e quer em Ioghterra e quer em 
outra parte. 

6:::.. Realizar-se.~hão assembléas gerae:s Subsequentes. uma vez 
pelo menos e:n cadu. ano. o s'ub.~eq uBnte, na ópoca e lagar que 
possam ser marcados pela, comprtnb.ia em assembléa .geral, ou 
não sendo mat·.::ada épo~a. ou logã.r, como ftciml, serão então na 
~poca e logar que p:Jssam ser marcados pelos llirectores. 

65. As supramenciona.das assembléa.-:; geraes serão denomi
nadas < ass~:nbfé::~,s o1•dinarias »e outt'a.~ quaesquer assembléas 
da comp:mhia serã·; denominadas« as::;embléJ.S extraordiuarias ». 

67. Os diredOres, a requePimento dos po3suidoPes de nunca 
menos de um decimo do ca.pital emittido da comp:mhia, sobre o 

·qual. toda'l as entradns ou outra.s quantias tenham sido pagitS, 
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convocarão immedíatamente uma. assembléa. extrao-;:odi:Huia da 
companhia, devendo vigotar as seguintes disposições ~ 

1 ) O requerimento ·deverá decb.ra .. l' os fins da ass-3mbléa e 
ser assignado pelos -requerentes c deposltaclo no es0riptorio, e 
poderá consistir de dive1~:ws docu~neni:os.da m-esma Lh';.:na., -eada 
um. assignado por um ou mais re·T·le:'~ntes. 

2) si' os directores não fizerem com que tenha l0f;'S'..? u:~w .. 
assembléa dentro de 21 dias da, ·:ttta da -cleposito do :r.·eq-ntd-
mento, os requerentBS ou uma _:mr:ioric't delles, em valol', ;·Jodem, 
por si mesmos, convocar a a.ssemblé<t; essa assemL·léJ., [JOrém, 
não terá Iogal' depois de tres mezes da data. elo dito depa.sito. 

:3) Si nes3a assemblGa passa-r UJ'J.9, ::esolução que ::';JQL1eira. 
contirmação de outra assembl8a, os dil'c~ctores con;,-ocarao i!ll
meJia.tv,monte um11 outra asSGP..10l8et -extraordin&l'l<1, n.:J.m de 
t.Jmar em consideraçã-o a resolu·~ão, e si julgar conven!ente de 
confirmai-a. com nma. resolnçãJ e.s_pec::la.l; e si os diractor2s :c.ã-o 
convocarem a _a.ssemblét"t do:1tro de sete dins da ela ta 0:J?. que 
passar a primeir<.t. resolução, os re-::;_-:1e;·e:1te;;; ou a .maiol'Ü ,:zellesl 
em valor, poderão por si mesm.os convocai-a. 

4) Qualquet• assembiéa conYoca,c.,'1_, 8!TI v~rtude des·s~ ::u·tigo, 
pelos requerentes, será convoc:::,da da, mes1~1a mane::.'9 .. , ~.:'l.o ap
p:._·o;.:imadamente quanto possivel 1 que J.q_ueiia. em que c:.:; r,ss'3:n~ 
bléas teem cl'' set convocadas pelos ditec·-~ores. 

GS. Sete dias antes dar-se-ha u·riso, por annuncio ou 1101' es~ 
cripto, remettido pelo CorrGio ou por outra fOrma, co~no arJianto 
disposto, especificando o log;:lr, dia e }lera du, assemblea, e ~o 
caso de negocias especiaes, declarar:~ c;ual a natt.l:::'ozt~ ge::al 
desses negocios. Sempre que S·3 pr'etenda 2:.:pprovar ema. reso
luç::Lo especial, as duas assembld.1s poderão ':::er convocadas pm' 
um e mesmo aviso e não haver{1 ob.staculo :1lgurn a qus o aviso 
só convoque a segunda assemi~!éi !H contingencia de -pa.ss:u a 
re:solução pela predsa maiorla. na pl'Ím9ira assemblBa. C8m o 
consentimento esc.ripto de todos os accionistas de ec1tão, no:lerá 
ser convocada umct (l..Ssembléa. ge:'r<l :po:· um aviso de meiios de 
sete dhs e da maneira que elles julgc1:'ar::1 conveniente. 

üiJ_ A omissão accldentai em dal'·Se .:rualquer ayiso a qualqU.eJ.' 
dos accionistas não invalidara q_1.w.lquer resolução -;;o:na~la em 
qualquer dessas assembléas. 

70 .• Os assumptos de uma assembláD, ordinaria, a não ser .<1.. 

primeira, serão receber e examinar a ~onta de lucros e perJas, 
o balancete,·o::; relatorios·do.s directores e dos fiscaes, eleger di~ 
re0to.re.s e outPos funccionarios no lagar dos que se l~etirarem, 
por meio de turno .• declarar dividendos e tratar de outros 
quaesquer assumpto.s que, ·em virtude dos pr'esentes estatutos, 
deverão ser tratados -em uma assembléa orclinaria ; e outr.os 
quaesquer as-sumptos tr-atados 'Om uma assembléa ordiuaria e os 
tratados ~em rassembléa ext,raordina.ria ;· outros quaesquer ·as-
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sumptos tratados em uma assemb!Ga ordinaria e os tratados em 
::tssembléa e:x:traordinaria serão consírierados especiaes. 

71. Tres accionistas pessoalmente presentes formarão quorum 
para uma assembléa geral e no caso de ser alguma corporação ac
cionistn, da companhia, qualquer director, gerente ou secretario 
dessa corporação, que compareça por ella nessa qualidade, sera, 
1)ara todos os fins, inclusive o direito de votar, considm'ado re
presentar essa corporação. Não se tratarâ de assumpto algum 
em qualquer assembléa geral sefJl que no começo esteja presente 

.o quorwn preciso. 
72. O presidente dos directores terá direito a presidir toda 

a assembléa geral, ou não h~tvendo presidente ou si a. ella 
não estiver elle presente dentro de 15 minutos depois da 
hora marcada para a dita assembl8a, os accionistas Pl'esent~s 
em pesson escolherão outro c1irector para pl'esidente, e si nã.o 
estiver presente director algum, ou si todos os directores 
presentes recusarem tomal' a presidencia, então os accionistas 
prrsentes escoit1erão um dentre si para -presidilwa. 

7~1. SL dentro de meia hora da hora marcada para a as
semblé.a não hOU\'el' QHOn'·in, a assembléa, si for convocada 
;;\ requerimento, como acima llito, Sflrá dissolvida, porém. em 
ouh'o qualquer caso ellr~, ·será adiada para o mesmo dia, da 
proxima semana, á mesm;:t hora e lagar, e si nessct as
sembPa adiada não houvet" quorum, então dous accionista::; 
q uaesquer. pessoalmente presentes, formarão quo1·um e po
derwse-ha tr<ttar dos assumptos para os quaes foi convocada 
a assemblêa. 

74. Toda a questão submettida a. uma assembléa será dew 
cidida primeiramente pela apresentação das mãos e_, no caso 
de empate de ·votos, o presidente, tanto na votação por 
apresenbção das mãos como no escrutinio, terá um voto de 
desempate-, além do "\"'oto ou dos votos aos quaes elle tiver 
dh•eito como .accionista. 

75. Em qualquer assemblén, geral, salvo si for pedido um 
escrntinio pelo presidente ou por cinco accionistas, pelo menos, 
ou· por um ou mais accionistas que possuirem, ou repre
sentarem por procuração ou tiverem direito de votar rew 
!ativamente a uma decima parte, pelo menos, do capital re~ 
presentado na assembléa, uma declaração feita pala presidente 
de que uma resolução passou ou não foi approvada ou passou 
por umct maioria particular, ou não passou assim, e um 
lançamento a esse respeito no livro de actas da companhia, 
serão prova elo numero ou proporção dos votos dados a favor 
ou contra a dita resolução. 

76. Si for peclida uma vot<~çã.o, como acima dito, ella. será 
tomada da maneira e no lagar e hora que o presidente da 
assemblóa designar, quer de uma vez ou depois de um inw 
tervallo ou adiamento ou de outra fórma, e o resultallO 
d:'t votação será considerado como uma resolução da as~ 
sembléa em ·que foi pedida a yotação. 

77 ~ O presit1ente de uma assembléa geral poderá, com o 
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-consentimento d.:~ assembléa, adial-q de uma para outra data, 
e de uin para outro Jogar, por~m, na assembléa adiada. 
não se tratará de outro assumpto a não ser o que ficou 
por acabar na. assembléa em que.. teve lagar o adiamento. 

78. O pedido de uma votaçãO n-ã.o impedirá a continuaçã.o 
de uma assemb!éa para tratar-se de qualquer assumpto, a 
não ser aquelle em que foi pedida a votação. 

79. Qualquer votação devidamente pedida sobre a eleição 
de presidente de urna assembléa. ou sobre qualquer questão 
de adiamento, será tomada na assembléa sem adiamento. 

Votos de accionistas 

80. Na apresentação de mãos-, todo o accionista presente em 
pessoa terü. um voto. e em umr-L. votação por escrutinio, todo 
o accionista, pessoalmente presente ou po.r procuração, terá um 
voto por cada t~.cção que e!le possuir. Nenhum accionistü l)re~ 
senb só;:aen te por procuração terct direito a votar em um2" 
apre~entação de mãos, sahro si esse accionista é uma cor
poração presente por um procurador, o qual, elie propric 
não seja a.ccionista da companhia, em cujo caso esse pro
curador poderá votar a apresentação de mãos, como si fosst 
accionist<:t da companhia'. 

SI. Qualquer pessoa com direito, de accordo com a clausula 
de transmissão, de hHnsferir quaesquer acções, poderá votar 
em qualquer assemblea geral a respeito delJas, da mesma 
maneira. que si esta fosse o accionista registrado dessas acções. 
comtanto que 48 horas, pelo menos, antes da hora ela as
semblêa, na qual elle peetende votar, justifique com os di
rector·es o seu direito de trimsferir essas acções, excepto si 
os direQtores tiverem prúviamente admittido o seu direito 
a votar ness..::.- assembléa relativamente a eUas. 

82; Quando haja· possuidores coilectivos de acções, qualquer 
um delies podara votar ... em qualquer assembléa, quer pes
soalmente, quer por procuração, relativamente a essas acções. 
como si elle fosse o unico com direito a el!as, e si em 
qualquer assembléa estiverem. presentes mais de um desses 
procuradores, só terá direito a Votn.r nella aquelle cujo nome se 
cwbar inscripto no registro, relativamente a essas acções. Di
ver•sos testamenteiros ou inventariantes de um acCionista 
fallecido em cujo nome ·estejam inscriptas quaesquer acções, 
serão, para os fins desta clausula, considerados possuidores 
coneCtivos. 

83. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por pro
curação. 

o instrumento de nomeação de procurador será por escripto, 
assignado pelb outorgante ou por seu procurador; ou, seiJ.do o 
outorgante uma-corporação, será assígnado por qualquer director, 
gerente ou secretario dessa corporação, que possa assignar·por 
ella. Nenhuma pessoa que não seja·accionista da companhia e 
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habUi.ta.da a v.otar ,poderá ser :nomeada procurador~ .exceptuando 
uma .cor_poração _.que seja acCionista. da, companhia, a _qual ;po
derá nomeai' um dos seus funcciona,rios como procurador. 

84. o-instrumento da. nm:neação de _procurador-e a procuração 
(caso _haja) .sob a qual elle está. r1ssignado, serão depositados 
no escriplorio .regist1·ado da. companhia, nunca menos de 48 
horas antes da hora em que deve ter lqgar a assembléa ou o 
seu adiamento (conforme seja o caso), em. que a pessoa .nomeada 
nesse jnstrumento pretende vota1• ; porém, instrumento nenhum 
nomeando procurador• .ser?~ valido depois da expiração de .!2 
mezes da datrt da sua outorgao 

85. O voto dado de accordo com os termos de um instrumento 
de :procuração serâ válido, não obstante o fallecimento pr6vio 
do outorgante ou a revogação do peocurador, ou a transferencia 
da acção., a cujo respeito foi dndo o voto, salvo .tendo sido re~ 
cebido uo escriptorio da-compe,nhia, antes da assembléa, comrrm~ 
rlicaçio es.cripta. do fa.llecimento, revogação c.a tr<J.nsferencia. 

86. Posstliclores de.g'arantes de acção nil:o tel'ão direi tu de votal' 
}}Or procnrõlção, relativamente âs acções cn capLtal incluidos 
nesses .garantes. 

87. Todo instrumento de procuração, quer para uma assem
bléa BS}lECificada ou outra, s:~rá, tão appro:s:imaclamente quanto o 
pm:mittam .as ch·cumstancias, na. formula e para o effoito se ... 
gmnte: 

« The SrJo Bento Estates, limitecl. » 
«Em ... de ..•. no Condado de •... -sendo accionista da The Süo 

Bento Gold K:tates, limited, pelo present-e nomeio.~ .. de •••. ou 
na sua JaJta .••. de .•.. ou _na falta deste .... de .... como meu 
procuradoe para votar por mim e em meu logar na assembléa 

+:"eral da companhia { ordinaria. ou extro.ordíuaria, conforme 
Seja ella ), que terálogar .em •••. de .•.• e em qualquer adiamento 
da mesma.» 

<<Em testemunho do qne assigno aos~ .•. da ...•. de 1000. » 

88. Nenhum accionista terá direito ele cornprtrecer ou tratar 
sobre qualquer questão, quer pessoalmente, quer por procuração, 
nem como ptocurador de outro accionista em qualquer assem· 
bléa gerD,l ou em escr.utinio, ou cont<1do como quo1·um e em
quanto dever â companhia qur~lquer chamada relativa ás suas 
acçôes. 

!Directores 

89. Salvo determinaçã:o em contrario por uma assembléa gerai, 
b nnrilero llos directores não será inferior a d.ous -nem superior 
a. sete. 

90. üs 'In'imeiros.directores da com.panhia serão:. 
l. -~-I~jor genBral George de la Poer Beresford~ 
2. Freder.ícl"- Coruelius Stoop. 
3. Cornelins· Franlt Stoop. 
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91. Os directores terão poderes de·, de tempos. a tempos·, e e-m 
qualquer tempo, nomear qualquer outra pessoa.- habilitada_ como 
director, quer-para. preencher uma vaga casual, quer a-ddi-
tando·-:1 á clirectoria. porem- de fórm-a· que o-numero total de 
directores não- exceda em tempo-algum ao maximo Jixad·o como 
acima e que nenhumn. nomeaçã.o, de accordo com esta clausula, 
será- efficaz· sem que dous terços dos directmes no Reino- Lhiclo 
coneOl'l'<'Lm para essa nomeação ; porem, um d.irector assim no~
meado occupará-o cargo ·sómente·até n_, dissoluçãO- da pTox)mr~ 
assembléa, orJinaria- da compaohia, e será então, st devidamente 
habilitado; elegivel por- meio de reeleição. 

92. A habilitação de· cada- director ,L-não sendo na occas-iãc- gc
rentej do accordo com a clausula noa. destes) será a posse de 
acções.ou. capital da, cornpanhia, do _valor nominal de' B 500. 

Um primeiro director poderá fcmcdlonar antes de· obter· a sua 
ha,bilitação, de-vendo, po:rõm, obtel·a dentro de um mez· de sutt 
nomeaçil-o, e;. atá que elle o faça-, sera considerado· como· tendo 
concordado-tomar as:ditas-acções tht companhia, sendo-lhe as 
mesmaS. immedia-tamente- nessa .. couformidade distribnidb..s. 

93. OS directores- serão lXlgos dos fnndos da, compaulüa, em re
munera·ção dos s2us sm·viços, como seguo, a sab,~r: 

O presidente receberá um sala-rio á razão ele ~s 25'0 por armo, 
e carJ.a cl.Lrector, com tanto que- não se:] a; ao mesmo tempo gerente 
nomeado de accordo com o art. 110 destes, receberá um· Ettlario 
de S 150 por· n.nno, e si em qualquer- <<DUO esses· srdarios nfi:o 
importa. rem em uma, quantia igual a 5·% ela imvortancia doS 
lucros da companhia no me'>:T<O a·nno em que foi' determinado 
distribuir por meio de dividendo entre os accioni.stas, então os. 
directores, a nãO ser o suprctclito g0ronte, terão o direito na 
mesmo a::.mo, como remunel'nção addiciona-l, mais á quantia que·1 
com os ditos salarios, perfizer uma quJ..ntia iguar aos 5°/o e a 
dita quantia addicional sel'â di vir lida entre os ditos directores 
na proporção e da-,maneir<-"t- que elles.posss..m~ por accordo deter~ 
minar, e na falta desse accordo, igualmente entre elles. 

g,L Os directores que continuaTem poderão funccionar nt::o 
obstante qualquer vaga em seu seio-. 

05-. Vag_ará .o- carg.o de clü·ector: 
a) si, sem a sancção de uma assernbléa geral, elle acceitm· 

outro- car_e:o ua companhia, excepto o d0 gerento, directo::.·:.. 
gerente, fideiRcommissario ou- corretor; 

b·) si fa!lir ou· suspender pagamentos; ou fize-r. concordata 
com os .. sens credores-; 

c)· si for mentecapto ou vier• a tornar-se· idiota; 
d') si deixar de possuir; a importancia de acções; ou· capital 

exigid'o· (si houver) para- habilitai-o para o cargo_; 
e') s-i ausentar-se_ dttS· reuniões da directoria· durante· um 

periüdO- ·de seis mezes- d'a- calend-ario, s8m licença _para isso 
dos directores·- ; 

f) si por communicação· escripta á companhia resignar o seu 
cargo. 
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96. Nenhum director será desqualificadO por contractar com 
.?, companhia como vendedor, comprador ou por outra causa.,. 
nem esse contracto ou qualquer conti'acto ou ajuste celebrado 
pela ou em lagar da companhia, no qual qualquer director 
possa ser_ de qualquer fórma interes:::ado, ~erá considerado nullo, 
nom qualquer director que assim contractar on vier a ser 
interessado serã forçado a presiar contas ~t. companhia por 
qualquer lucro realizado por esse contracto ou ajuste, sOmente 
pela razão de estar funccionando esse director ou pelas relações 
d.e coírtiança-, por isso estabelecidas, porém, fica ueclarado que 
a natureza do interesse deve ser por elle communicada na 
reunião dos directores em,l0ne o contracto ou [lju~te for re~ 
solvido, si existe então o· s~Bu interesse, ou em outro qualquer 
caso na primeira Dssembl~a dos directores, depois de adqui ... 
rido o seu interesse, e díi··ector nenhum, corpo di redor, vo
tará rolativftmente a qualquee contracto ou ajuste em que 
ello tiver interesse, como dito acima, e si votar não será o 
seu voto contado ; porém, esta proh'lbição não terá applicação 
:a.o contracto mencionado no art 3° destes ou a quaesquer 
assumptos que delles provenham ou a qualquer contracto pela 
·Companhia para dar aos directores ou-- a qualquer um detles 
qualquer garantia como indemnízação, e poderá ser a qualquer 
tempo suspenso ou rescindido até qualquer ponto por uma 
a.ssembléa geral. uma communicação gera.L de que um dlrector 
e membro de qualquer firma ou companhia especificada e e 
considerado como interessado em quaesquer transacções com 
essa firma ou companhia, sere'~ sufficiente confissão de ac
cordo com este artigo e depois dessa communicação geral não 
será necessario, quanto a esse director e fi1·ma ou companhia, 
fazer-sa qu::tlquei' communicação especial relativa a qualquer 

'tl'J.n5acção particular supradita. 

T1M"'rW de -,-etirada de directores 

97. Na primeira assembléa. ordinaria a realiza1'-sa no anuo 
de 19m, e na primeira. assemblBa orJinaria de cada anno 
successi vo. retirar-se-ha elo CéLrgo Um dos directores. O di~ 
l'ector a retirar-s0 occuparà· o cargo até a dissolução da as4 

.sembléa em que for eleito ó seu successor. 
98. O cliL'ector a retirar-se, como clitó acima, na ~1ssembléa 

ot•dinaria a. realizar-se no anno de l 902, será, sal v o si os di-. 
rectores concot·darem entre si, designado por sorte, porem, em 
cada anuo subsequente o director a retirar-se será aq_ue1le 
qne estiver ha mais tempo no cargo. Entre dous ou mais 
que tenham estado em exercido por igual espaço de tempo, 
o director que tiver de retirar-se será, na -falta de accordo 
entre si, designado por sorte. O período de tempo em que 
estivee em exercicio um tlirector sei'á contado da sua ultima 
eleição ou nomeação em que elle tenha previamente deixado 
o cal'go. Um tlirector que se retira, .. si estiver devidamente 
habilitado, po1erá ser reeleito. 
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99. A companhia, em qualquer assembléa geral em que se 
retirar qualquer director da maneira supradita, preenchera 
a vaga elegendo outra pessoa para director, e sem av1so a 
este respeito. poderá preencher quaesquer outras vagas. 

100. Si em qualquer assemb1éa geral em que deveria ter 
logar uma eleição de directores, o legar de clirector 1_ne se 
retirar não for preenchido, elle continuará no cargo at8 a 
dissolução da assemdléa. ordinaria do anno proximo e assim de 
anno para anno ate que o seu legar seja preenchido, excepto 
si nessa assembléa for resolvido reduzir~se o numero dos di~ 

rectores. 
101. A companhia poderá a todo tempo, em assembléa 

geral, augmentar ou reduzir· o numerro de directores, alterar 
a. sua habilitação e tambem resolver qual o turno em que 
esse numero, augmentado ou reduzido, terá de deixar o cargo. 

102.A companhia poderá ,pm· meio de resolução extraordi
nal'ia, demittir qualquer director, antes de expirado o prazo 
do seu cargo, e por uma resolução ordinaria nomear outra 
pessoa habilitada em seu lagar. A pessoa assim nomeada 
ocoupará o cargo durante o tempo sómente em que o di· 
rectm~ para cujo lagar elle foi nomeado o occuparia si não 
tivesse sido demittido. 

103. Pessoa nenhuma, a não ser um director que se retire, 
serã, salvo recommendado á eleição pelos directores, elegivet 
por eleição para o cargo de director em qualquer assembléa 
geral, salvo si ella ou algum outro accionista que pretenda se 
propôr, tenha sete dias, pelo menos, antes da assembláa deixado 
no esoriptorio da companhia uma participação escripta, por elle 
assignada, manifestando a sua candidatura ao cargo ou a sua 
intenção de se pro pôr. 

Di recto l' es·geren tes 

104. Os directores poderão a todo tempo nomea.1' um ou 
mais dentre si pa·ra dírector-gerente ou directores-gerentr;s da 
companhia, quer por um prazo fixo ou sem limite algum do 
prazo em que occu parão o cargo, e poderão a todo tempo 
exonerai-os e nomear outro ou outros em seus lagares. 

105. Um director-gerente não estará, emquanto continuar 
no exercioio do cargo, sujeito á retirada por turno e não será 
levado em conta na determinação do turno de retirada ô_e dire
ctores, porém, sujeitos ás disposições de qualquer contracto entre 
elle e a companhia, ficarão sujeitos ás mesmas disposições de 
resignação e .demissão como os outros directores da companhia~ 
si deixarem as funcções de directores por qualquer causa, 
deixarão, ipso facto, e immeLliatamente, de ser directores-ge
rentes. 

106. A remuneração de um director-gerente sm·~t. a todo 
tempo fixada pelos directores ou pela companhia em assembléa 
geral e poderá ser, por meio de salario ou ·commissão, pa.rtilha 
de lucros ou por qualquer ou por todos esses modos. 
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107. Os clirectores poderão a, todo tempo confe1:ir a um di
rector-gerente quaesq_Uel' dos poderes por elles exercidos, como 
julgC~rer.J. conveniente, e Jlelo tempo, para os objectos e fins, 
nos termos e condiç·ôcs e com :;:.s rest:ricç:ões que elles julgarem 
eonTeniente, e poderão co12fe:rir esses poderes- collateralmente 
com todos ou quaesquer dos poderes dos directores a este re
speito ou com exclusão or.: sub5:.ituição dolles, e poderão a todo 
tem1Jo !'e;;·og::n•, reti:!.·:: .. r-., al~el'r~:· ou variar todos ou quae~que:r 
desses P'Jdereso 

Pi·ocediíj;,:'t".to dos directores 

108. O:~ cEroctores poderJ,o l'GCllÜl'·Sa fJ8.l'a ÍréÜS.?: dos uegooios, 
adiar e. de qua1qnor· 1_.0rmr:~ :r.'&_.r.;·ule.r as suas reuniões como 
julgar·ertl conveniente e determir...ar o qHo;·v;,;~ necessario para 
a .. l'esolnç-ão dos assumntos. ~tté determinação contraria., dous 
directores formarão qo!o;·~~~:-í. em clirectoi' poderá a qualquer 
tempo~ e o secreta.tio. á rcrn1~siçf.o de um_ director, convocar 
umâ rel<n:ão do direéte::c.s .- ~-:ão será necessal'io manda:!.'·Se 
a-vis_o a quulquel' directo:· C}_UG esteja fóra do Reiuo Unido ; n_s 
questões que se suscitaren: e~-:12 qualquer reunião sel'Üo decidi
elas pr;::_·· nm3. ma.iori<>. clG YGtc~-. e- .r..o cuso de empate, o presi
doent'e :e<·á direito :1 Uli1 se_;·l~~:do '~:oto cu "Voto de desempate. 

As reuniões poderão ser I·eo.iiz8.das-na. Inglatenr~ ou. em outr0, 
qua,lquo:· pat·te, ccmo os d!rectores determinarem. 

100. Os directcres pode-rão els.2.·e;_• um presidente para as suas 
renniõ3S e rna:t'ecl' nm pr::tw EO qual elle occupe essa:-::- funcções, 
não sonc'.o, por8n"?., eleito r:sse l}~·2siclente, ou si em qualque-r 
reunião não estiver pl'e:::m::.te o l)resiclente na. hora marcacl:1, 
para R mesma reu;.lião. os ditectol'es presentes escolherão um 
de en'L-r'e si para presidir es32. reuni Elo. 

110. Uma reunião de dil'Gctore.s em que se ache presente o 
qtWTH~''" serà competente p8.l'<J, exercer tod8S ou quaesquer c1as 
auto~'izs.ç·ões, poderEs e cliscreções, de accordo· com os- regul::'l,· 
mentos c~a companhia de q~1e estivea1 revestidos ou em e:s:e-r· 
cicio pelos dircctores em gerai. 

lll. Os directores poderão delegar quaesq·ue1· dos seus po .. 
deres a commissíJes que cousistG.m de membro ou membros 
dentre si, que julgarem coJJ.veniente. Qualquer commissão assim 
formad~-o se conformará, nos poderes que lhe forem assim dele
gados, 2, quaesquer regul<.unen~os que lho po5sam sel' a. todo 
tempo impo.stos pelos directores. 

112. As. reuniões e_ procedimentos desse~ commissão consiste11tf~ 
de deus ou mais membros sel'fio re~idos pelas disposições aqui 
contiàG.s para regularem as reuniões e procedimento dos di
rectore~, tanto quanto lhe possam ser a.pplicaveis, e não são 
invalidados. por quae~quer regulamentos feitos pelos directores, 
de accord.o com a clausula precedente. 

113. Quaesquer aotos praticados em qualquer reunião de di
reatores ou ela commisEão de directores ou po::.' qualquer-pessoa~ 
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funccionando corno-- director, serã:o-, não obstante ~e descubra 
depois que houve erro na nomeação dos directores ou- pesscias 
funccionando como acima, ou que elles ou qualquer- deJles não 
estavam habilitados, tão· val-idos como si cach um:::. dess-as pes~ 
soas tivesse sido devidamente nomeada e estiye:::se habilitada 
para directoe. 

114. Si qualquer director,. no caso que queira, fo:::· designado 
para fazer serviços extra ou quaesquer diligelldr.s especiaes, 
que tenha de res-idir no estrangeiro ou de qualqr;.er ou-tra 
fórma para qualquer dos fins da companhia, esta. o remunerará 
por uma somma fixada, por uma porcentagem dos lucros ou 
po-r outra fórma, como os directores determinarem ; essa re ... 
m uneração poderá s-er em accrescimo á sua parte ns remune.., 
r ação acima disposta ou em substituição a ellr;c 

Actas 

115. Os directoros, farão htvrar- devidamente actc.s em livros 
apropriados para o fim: 

De quaesquer nomeações de funccionarios, dos norr.es dos di~ 
rectores presentes t1. cada rcuniào de directo:;.·h-;. e d·~ cg1::üquer 
commiss5.o ele directores; 

De r1u2.esque:r ordens dadas pelos clirectores e coL::::::1i~são de di-
reatores; ' 

De todas as resoluções, o procediment~ das <-ls:::e~r.:bléas geraes 
e das reuniões da· directoria e das comrni.ssôes.. 

116~ As CLctas ele qualquer reunião elos directores, de qualquer 
commissão ou da companhia, logo que sejac:: n:::sigmLdas pslc 
presidente respectivO' ou pelo presidente da pro:::ima ~aguinte 
assembléa, ~erão n.cceitas, pr~·,.,na j'acie, como p'OYa e'\'idente do 
assumpto nellas ex:presso. 

Porlei·es dos clirectoí·es 

117. A admini3h'ação dos negocio& da compr~EbÜl- .se~á corr~ 
:fiada aos directores e, estes, além _dos poderes e antorizc.ções que 
pelos- .presentes lhes são expressamente confO!'iclos, pod.erão 
exercer os poderes e praticar todos· os actos e cous-:.s que possam 
ser exercidos ou feitos- pela companhia- e que- nüo estivererr::. 
nestes ou por lei" determinados ou exigidos serem exercidos ou 
feitos pela compcmhia· em assembléa geral, sujeitos, porém, ãs 
dis-posições das leis e dos presente& e a quaesquer regulamentos 
a qualquer- tempo feitoS· pela companhia em as-sembléa geral, 
com-tanto- que nenhum desses regulamentas invalide acto algum 
elos directores que- seria valido, si esse regulamento· não tivesse 
sido feito. 

118. Sem prejuizo- dos poderes geraes- conferidos- pela ultima 
clausula precedent-e e de fórma. a !lão limitar ou restringir de 
maneira alguma esses pode-res e sem prejuizo dos- outros podere& 
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conferidos !Jelos presentes estatutos, fica expressamente declarado 
-que os directores terão OiS seguintes poderes, a saber:, 

1) Paga1· as custas, encargos e despezas preliminares e inci~ 
dentaes â promoção, formação, estabelecimento e registro da 
companhia. 

2) Nomear e A sua vontade exonerar ou EUSpender os ge
rentes, secretario, funccionarios, caixeiros, agentes e criados, 
para sarviços eft'ectivos. provisorios ouespeciaes, como julgarem 
conveniente, dEJterminar os seus deveres c poderes e fixar os 
seus sahtrios ou emolumentos e exigir garantia nos casos e da 
importancia que j nlgarem conveniente. 

0) Acceitar da qualquer accionista, nos termos e condições 
que forem convencionados, uma cessão de suas acçGes ou capital, 
ou qualquer p.:trte del!as. 

(-1 Nomea,r qualquer pessoa ou pessoas- ( quer incorporadas, 
quer não) para. acceitar ou guardar pela .companhia qualquer 
propriedade a ella pertencente ou na q nal ella tenha inter~ 
esse ou para outros quaesquer fins, e executar e fazer quaesqucr 
instrumentos e causas que possam ser.precisos, relativamente a 
esse encargo e prO'lidenciar sobre a remuneração desses encar
regados. 

5_) Iniciar, conduzir, defender, compor-se ou abandonar 
quaesquer processos judiciaes pela e contra a companhia ou 
seus funccionarios, ou que sejam concernentes aos negocias da 
companhia, e tambem concordar e conceder prazo para o paga
mento ou satisfação de quaesquer dividas e de quaesquer recla~ 
macões ou exigencias pela companhia ou contr<'t ella. 

6) Passar e f;I.SSignar recibos, quitações e outras desonerações 
de dinheiro pago a companhia e das reclamações e exigencias 
da companhia. 

7) Designar quen1 possa assignar por parte da companhia 
letras, notas, recibos, acceites e endossos, cheques, quitações, 
contractos e documentos. 

8) Empregar e negociar com qualquer dinheiro da compa~ 
nhia que não seja immediatamente preciso para o:-:; fins della, 
com as gar>autias e da maneira ( sujeitos á clausula 4a destes ) 
que elles julgarem conveniente~, e a todo tempo variar ou rea
lizar esses empregos. 

9) Dar a qu;tlqu·C)p funccionario ou outra pessoa empregada 
pela· companhia uma commissão sobre os lucros de qualquer ne~ 
gocio ou tt•ansacção particulcLr, ou uma parte nos lucros gera.es 
da companhi<-1, e essa. commissão ou pt~rte de lucros será tratad.a 
como parte das despezas de custeio dtt companhia. 

lO) Antes de t•ecommendar qualquer divideni!o, separar dos 
lucros da companllht. as quantias que elles julgarem conveniente 
como fundo de reserva para fazer face q.. contingencias ou para 
dividendos ou hoous especiaes, ou para igualar dividendos ou 
concertar, melhorar e manter qualquer propriedade da com
panhia e para outros fins que os directores, á- sua absoluta dis
creção, .julg;;trem opportuno aos interesses da companhia. e ( SU· 
jeitos á clausula. 4·~ dos p~esentes) empregar as diversas sommas 
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.assim separadas em operações que elles julgarem co::1venientes 
c a todo tempo negociar com esses êmpregos., varia.l-os e dispor 
de todos ou de qualquer pa-rte delles a beneficio da companhia, 
e dividir o fundo de reserva nos fundos es:p€ciae.s que elles 
julgarem conveniente, e empregar o fundo d-e reserva ou 
qualquer parte delle nos negocias da companlliJ, e isto sem 
.serem obrigados a conservai-o separado dos outros haveres. · 

Il ) A todo tempo fazer e rejeitar regulamentos par<:~ os ne
.gqcíos da companhia, seus funccionarios e criados, accionista.s 
,ou uma secção destes. 

t2 ) Celebrar quaesquer transacções e contractos, :rescindir e 
variar esses contractos, executar e f,:,zer os actos, instrumentos 
e co usas, no nome e pela companhia, que clles possam considerar 
,f3onveniente em relação a qualquer dos supraditos :fins, ou de 
outra fórma, para os fins da companhia. 

Norneação e podetes dos gerentes 

119. A companhia empregara os Srs. Jolln Taylor, Frank 
Taylor, Robert Taylor, Edgar Taylor e Henry Claudc Taylor, 
actualmente negociando em co-participação como engenheiros 
civis, em Quecn Street Place n. 6, Londres, sob a 1irma de 
.(, John Taylor & Sons», como gerentes da comptmhia., nos termos 
de um ·contracto jã prompto e expresso a se fazer entre a com ... 
panhü1 e a dita firma, uma cópia do qual, para sua authenti
~0i.dade, foi subscripta pelo solicitador referido no art. .3° destes, 
.e a eompanhia celebrara immediaü~mente esse cont1'acto e os 
directores o porão em execução, com as moditicações ( si houver) 
que julgarem convenientes e por t<:mto tempo quanto quaesquer 
dos socios actuaes se conservem membros ou membro da dita 
firma, e a referida firma queira sel'Vir como gerente da com ... 
:p-anhia, nos termos do dito contracto ou em outt'os termos ap
.provados pelos directores, a referida firma seeà empregada como 
.gerente, e o escriptorio da comptmhia será no escriptorio dessa 
.tirma, nos termos do dito contracto. Ficando, porém, disposto 
que o emprego da dita "firma será det01·minado por meio de ·te
.solução da companhia. em assembléa geral, e não obstante o 
supradito emprego, qualquer membro ou membros da dita 
.:drma poderão ser directores d:>, companhb e não necessitam de 
habilW.ição alguma do art. 92 dos presentes. 

120. Os gerentes ou qualquer um delles poderão resignal' os 
·-seus cargos; si, porém, sómente um mais dous l'esignarem, os 
.gerentes ou gerente, que continuarem, serão considerados ge-. 
rentes ou gerente para os ftns· destes artigos. 

121. No caso de remoção ou resignação elos gerentes ou do 
fallecimento do sobrevivente e delles, os directores -potlerão no· 
mear outros gerentes ou outro gerente em .seus ou em seu 
Jogar. 

122. Os negocias ordinarios da companhia serão, sob a dire
eção e administração dos directores, tratados pelos que no curso 
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à'os- ditos- negocias- ord!narios e- para .. os; fins destes: teTãO poderes 
p~n·a fazer e rescindir qualquer contracto- ou contractDS por 
parte da.- core.panhia, e tambem Jazer-:, acceital' 0 endossa-r, no 
nome· e- pela companhia~ qualquer letra, notas prGmissoris.s- ou 
letra de cambio. 

123'. Os geeentes podeTão nomear e demittir·· o secretario·, o 
supe·r'mtendente e quac~quer agente-s,. catx.eiros:, opera.:rios e 
cri;;tdos da .. cor.!panl1ia. 

I2.f. Os gerentes darão uma. conta aos; dired"Ol?es; quando re
clD.m<tda., de todas as receitas e despezns e d·e·quaesq·uer trans
acções, assun1ptos c cansas rehti-..;ra.s <'t companhia ou aos seus 
negocias, de qu:.::: forem encm·regados os- gerentes. 

125. Os gel'entes, no e~'2r-cicio dos :poderes aqui dados-, SG' con· 
fbemctrão com os :;.'egularnentos que possam ser impostos pelos 
directores da companhia" 

126. A remuneração dcs garentes será fixada pelos clirectores. 

127. Os directores poder<:lo a toCo tempo- pc·ovi(l'G't~cia:' f.Wbro 
8, ge-rencia G tra11sacÇ:ão dos negocies da com·p'il>nlüa em ·qnalquer 
loco.lidade esv:'cificack., que!.' no pr-:..iz, quer no est~'Emgeiro, da ma
neira que jn.lgarem conven-:.e::lte, e as disposiçCes coo.-tiàn.s nas 
tres proxirnas seguintes dausul<:'tS - serã:o-sem prejnizo- elos po
deres geraes- conferidos. pot' es-ta cla-usula. 

128. C·s d.irectores poderão a- todo e rLualquer·tempo estabelecer 
qualqGer directoria ou agencü"L loc.;tl parn. gerir· qualquer· rlos o e· 
gocios ch- companhia ern. q_ tw.lquer de::lses log·_~res e- p0derão · no~ 
mear quaesqner pessoas como mGmbros rlef:'s:t directoria lccar ou_ 
gerentes OH <•.gentes e fixar· a respectiv~~ r:emunGt>a('âO· E os:d-i
rectores: poderão a todo e q_ualquel' -tempo delegar· B, qua:l'q-u:sr 
pessoa assim nomeada qur,.esquer dos poderes, autodZaçõcs: e\ de~ 
terrninações então im·estidas nos dieectores: a nc'io.serem os po~
deres de fazei'em cl!amaàa.~. e pode-rão autoriza-r os memói'OS de 
entã.o- de qualquer directoria local ou qualquer· del.tes para pl1e
encherem quaesquer das- respectivas vagas, c fanccionm~; não 
obstante as vagas, e qualquer dessas nomeações: ou ·d'elegações 
poderá ser fdta nos termos e sujeíta frs: condições que os. dire
ctores possam julgar cor:-renientes., e· os rlirectore~- poderão a 
qualquer tempo exonerar qualquer ·pessoa as~üm n0nieada, e 
annul'Jar O"J. variar qualq_ner dessas delegações-. 

129. Os directores poderão a. todo· e qua-lquer tempo, _pOr 
·procuração com o sello , .da companhia,. nomear qualquer ou 
q__uaesquer pessoas como procuradore_s da companhia para esses 
ftns, e com os poderes, autori-zações e discreções ( não e-xced·endo 
os conte~idos ou ex.erci~G:i:s pelos direc'tores·, em virtude- dos 
prese-ntes) e· pelo p-razo e süjeito::rás cond'i9ões que os d:i:Fectores 
possam a todo tempo julgar convenientes e essas nomeaç.ões 
poderão ( si ós: clirectore~- julga-rem conveniente )·ser Jei'tas a 
favor· dos. membros: on qualquer: dos- -Inembvos; de- qualQuer 



.'A.CII:@S .-ElO 'Pfl.lii:ER EXECUTIVO 

.dh'Betoria :lo.cal est..-vhel-e.cida. .c.omo -dito a.cima. 02 a favor de 
-qualquer rro.rnpanh1a, --ou dos membros, i.Urectoras, .:re.preseu
,tan.tes,o:u:ge.renrte (de qutt.lq.uer .oom:panhia. ou firmo . .ou .:por ,ou-rJ.:a 
fórma a .favor de, qualquer corporação fluctuante de .pessaas, 
·qu-er -rrom:eatlas \diret>Jia., ·quer indirectan2eute pelos ·iil'ectores, e 
.essa J):Docnr;açã.o poderá-C~lnter os poderes para. :protecçJ>) vu con
•;:erüe:ncia d·a-s pess0as ·que trata·rem com esses .procu::.?a,rJ.o-res 1 que 
os flirectores possam julgar convenientes. 

130.- Qltw:lq:tler:dos dei8gados ou procm~adores SlllJl'a ditos ·po
deTá -ser a .. utonizad9 1";)BhitS ;cUrectBres :para sub-deleg::tr ":.odo5 .ou 
{_rualq:uer ;rtlos. p.oderes, au:toei-za.ções -e dise.:'eções então in-v-estidas 
nel:les. 

J31. -.:.à. c(}rnpanhi.a ·p.ode-rá exercer _Js poderes co:J.fe:c>idos pela 
lei ·de se'lloB-de compa-nhias, de 1864 8 e-sses .pocleras ·s-cn~ão no.-~sa 
conformidade investidos uos director2.s. E a compau::lia poderá 
ter .em.qaa.lq ue.r 'colonia q_-u ~ -s.e fizer negceio um :sgistro :filial 
dos ,Jnembros r:esiclen'tes nessa -colonia e :;;, pali:,:vr2. ,<.ColonLt >> 
neste ·arti-go te:r;l .. a.:si~niticação-a ·ehla a-.~tl'ibuüla pelt'l.. le-t dB com
p_anllias, ·de '188.'3 ( regist·eos .co.loniaes ); e o.s directm'es po·l-e:rão 
a todo tempo razer as disposiçõBs que_ elles possam -C~.:::lgm' cou
venientos rQLQ,tiv;--J;meiJ:te a qualquer d:es:Jes :~e;gisE'0'> ;:1l~ae.::. 

132. O primeiro ·s.:;cl'otario da com}l<1:nlüa serà o Br .. -Henry 
\.Ya1·d~ :de Que.e.11 Sit-reet .'n .. 9 Londres, E.. C. ; pcdõl\1, l):Jrém, 
ser-nomeaiJo um substituto ·prow-isorio .Cfll2, porra O.B .:ins do::: ]_Dr.e
sente.s., :s.erà :consi-der.a:ill.;o cmno o ·.sec1·e:tatio .. 

. D.iu.ide::-2ilos 

133. Sujeito.s como acima dito e ao w·oximo seguinte artigo, 
os lucros da companhia deverão ser' divididos entre os accionistas 
que possuirem acções ordina.r-ias em proporçã.o ;_~ im]_Jortcweüt do 
capi-twl :pago sobr•o,as acções·a.r~1inar-ia.s q_·ae el-le:s; res·_p~ctivamente 
possmti~erm .. ' 

l$4. Quamlo ibou:ver -capital ,p-a-go 021 a:leanta::ne~1,to de r:ha· 
mada-s·;sl!lib :a tmse de q,ue :o mesmo v-encera juros, .esse -capital 
não <conferirá, .em(jlu·anto vencendíD ju-ros, di:rei-to de :pa.l'.ticipa.r;11o 
dos lnrmos. 

135. A comparub1\ia mn aBs:emiblBa ge.rM 'lfmderá declamu· 1um 
di-"ldl1end-o <~ .pwgrur :aos ruccion1stas, ·aon:for.rn:e o:s ·seus d.ireitus e 
interesse::>:; . .nos Lucrgs· 11ãn .se decL:LraT.á, -p0rém,-.di>;idendo ·mai.or 
do 'J.'U"e-0 :rec.ommendado.;·pclos dlreciú0res. -~companhia '81ll :as~ 
S.ffillibiéa (geral poderá -declanrrr um -di.-v:id-endo :menor .. 

~ -36; •• D.i và:demdo ":Denhum :será· .pag\Q:I 'Sinão -tirado ~dos l-nC11as üa 
companhia.., e.nean ven,cerã jTr:ros contra:-a omm.panhia • 

.A 1deela['açãe ·d0s- director.-e3 q:u ::t:n.to á j·nwDrtan::cüt dos 1!UC1'0"s 
d.a companhia sera cOncludente. 
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137. Os directores poderão a todo tempo pagar aos accionistas-~ 
:por conta. do proximo seguinte dividendo,. um dividendo }n
terino, conforme em sua opinião justifical' a posição da com-. 
panhia. 

138. Os directores poderão reter quaesquer dividendos sobre 
os quaes c:t companhi~ tenha algum penhor, e app!ical-os na 
satisfação das divídas~ compromissos ou onus a cujo respeito 
existe o penhor. 

139. Os directores poderão reter os dividendos a pagar sobre 
acções ou capital a cujo respeito qualquer pessoa esteja., em vlr· 
t1:de da clausula ele transmissão, com direito a tornar-se ae-
cionista ou que quaJquer pessoa, por essa clausula. tenha 
direito de tr-ansferir, até que essa pessoa- venha n io:\er accionista 
relativamente a essas acções ou capital, ou devidamente trans-· 
feril-as. 

140. No c~~so que diversas pessoas estejam registradas como 
ncssuidores collectívos de quah1_uer acção ou capital, qualque2' 
uma dessas pessoas poderá passar recibo efficaz de todos os dl
videndos e pagamentos por conta dos dividendos relativos a essa 
acçã.o ou capital. 

141. Umct transferencia de acções ou capital não passarú. o 
direito a qualquer dividendo declarado sobre ella antes do r-e
gistro da transferencia. 

142. DJr-se-ha aos possuidores de ae:ções registl'adas e capi
tal registrado da maneira adiante disposta, avisiJ da declar-a
ção de qnalc;uer dividendo, quer interino ou outro. 

143. Sa.lr,o determinação em contrario, qualquer dividendo 
poderá ser pago por cheque ou garante remettido pelo Correi0 
á resideucia !'egistrada do accionista ou pessoa com direito a 
-elle, ou no caso de possuidores collectivos aquelle que- estiY€ll, 
:primeirarmmte registrado no registro a respeito da posse eol"·-
1ectiva. Esse cheque será pagavel á ordem da pessoa a quem 
elle for remettido. 

Contas 

144. Os directores f<.trão escripturar contas fieis de todas as 
quantias recebidas e despendidas pela companhia e dos assum· 
ptos <1 cujo respeito esse recebimento e essa despeza ti verem 
logar, assim como dos haveres, creditas e compromissos da 
companhia. Os livros ele conta serão escripturados no oscr1-
ptorio registmdo da companhia ou em outro qualquer lagar on 
lagares que os directores julgarem convenientes. 

145. Os clirectores determiqarão a todo tempo até que pontc.j 
em que datas e lagares e sob que condições ou regulamentos? 
as contas e livros da companhi::~. ou ... qualquer .. desses ficarão a 
todo tempo expostos â inspecção dos accionistas, e accionist& 
nenhum terá direito de examinar qualquer conta ou livro· ou 
documento da companhia, sinão quando permittido por lei ou 
autorizado pelos directores, ou por uma resolução da compa~ 
nhia em assembléa geral. ' 
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146. Na assembléa ordinaria de cada anno depois do ;:;,nno de 
1901, os directores apresentarão á companhia uma conta e 
balancete contendo um summario dos_ bens e compromissoa da 
companhia, organisados ate uma data nunca maior de. seis 
mezes àntes da assembléa desde a data em que foram organi
sados a ultima conta. e balancete precedentes, ou no caso da 
primeira conta e balancete, desde a incorporação da com
panhia. 

147. A essa conta e balancete acompanhar&. um relatorio dos 
directores sobre o estado e condição da companhia e sobre a 
quantia ( si houver) que elles recommendarem· a ser paga., 
tirada dos lucros pol' meio do dividendo aos accionistas e a 
importancia ( si houvel' ) que elles propuzerem levar para o 
fundo de reserva, de accordo com as di~ posições a este respeito 
aqui acima contidas, e a conta, o relataria e 0 balancete Eerão 
assignados. pelos dous dir.::ctores e rnbricados pelo secretario. 

148. Será remettida uma cópia impressa dessa conta, do 
lJalan2ete e do relataria, sBte dias antes da assembléa aos accio· 
nistas, da maneira por que os avisos são aqui abaixo detet•mi
nados SGrem remettidos, e ao mesmo tempo duas cópias desses 
documentos serão remettidas ao secretario, reparUção das 
acções e emprestimos, Stock·Exchange, Londre.:L 

Fiscaes 

14.9. Uma vez, pelo menos, em cada anno, depois de 1901, as 
contas da companhia serão examinadas e a exactidão das contas 
de lucros e perdas e do balancete verificada por um ou mais 
fiscaes. 

150. A companhia em cada assGmblé.::t ordina,ria nomearS. 
um ou mais fiscaes que occupa.rão o cargo até a proxim~=t ordi
naria, e vigorarão as disposições seguintes, a saber : · 

1) Si for· feita uma nomeação de tiscaes em qualquer a.s
sembléa ordinaria, a juuta do commercio poderá, a pedido 
c1e qualquer accionista da companhia, nomear um fiscal para 
o anno corrente, e fixar remuneração a pagar-se-lhe pela 
companhia pelos seus serviços. 

2) Um directm· ou funccíonario da companhia não poderá 
ser nomeado fiscal. . 

3) Os primeiros f!scaes podarão ser nomeados pelos dire
ctores antes ela .. primeira assembléa or.dinaria, e assim _no
meados occupar'ão o cargo até a primeir<t assembléa ordwa
ria, salvo si forem exbnerado5 antes por uma resolução dos 
accionist;1s em assembléa geral, em cujo caso os accionista~ 
.:nessa assembléa podem nomear :fiscaes. 

4) Os directores pode\'ão preencher qualquer vaga casual 
no cargo de fiscal, porém, emquanto continuar essa vaga, o· 
fiscal ou fi.scaes sobreviventes que continuarem poderão agir. 

5) Tod0 o fiscal terá direito de- examinar em todo tempo 
os livros e contas da companhia, e terão direito de exigir dos-
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dircctores e funccio::larios da companhia. aB informações· e ex 
plica.ções que forem uecessarias para o cumprimento dos ·de~ 
veres dos fi.scaes, e estes assignarão· um ·certificado pOl' baixo 
da conta de lucros .e perdas e balancete declarando si foram 
ou ;Jão todas. CLS suas exigencias como fiscaes ss...tisfeita.s e farão 
um relataria os ttcclonistas sobre as contRS por elles ·examinadas 
.a na conta de lucros e perdas e no balancete apresentado a 
companhia em assembléa geral durante o exercicio ele seu cargo 
:8 em carlo, relataria decdararão si, em sua opinião, a conta de 
lucros e p:::r&-as e o balancete a que .se refere o relato rio estão 
devidamente; extrahidos de fórma a demonstrar uma situação 
exacta e correct:ot do estado dos negocias da companhia., como se 
-vê dos livros ela, companhüt, e esse relataria será lido em assem~ 
JJ1éa gel'al da companhia. 

O) A remuneração dos tiscaes seri fix<Cdot pela companhia 
em assem1Jlóct geral, excepto a remuneração -de _quaesúuer 
fiscaos nomeados na primeira assembléot ordincn•üt ou para pre
encherem qualqu'3r -vaga ctrsu·.d, que seri fixada pelos lli
rectores. 

151. To~h conta dos directores, lo~o que examiilacla e 
approvada por assemblGa geral, ~orã concludente, excepto 
f)Uando ,se referir a qualquer erro nella descoberto dentro 
de tres mezes seguintes depois de sua approvação. Quando 
for descoberto esse erro dentro desse prazo a conta seri 
immediata,mente coerigida e depois disso será concludente. 

Avisos 

152. ~\. companhia poderá mandar aviso '" qualqner accio
:::Jsta, quGr· pessoalmente ou [Jelo Correio em carta de porte 
pago, enveloppe ou carta dirigida ao accionista, ú sua re
sidencia registradrt. 

153 .• Ca.hL accionista de acçõos registr2.das oa capital re
g]_strM1o, cuja residoncia ·registrarla não for no Reino Unillo, 
?oderá a. to,Jo tempo communicar llDr e5cripw á com~ 
panllia uma re;;:idencia no Rsino Unido~ a qual s2rá consi
dera(_la a sua residencia registrada1 na iutelligencia d.ô, .ul.tima 
clausula precedente. . 

!54. Relativamente aos apcionistas que nJ:o tiverem resi~ 
dencia 11egístrada no Reino Unido, seu aviso p.osto no es~ 
criptorio será considm•ado como bem -r•emett.ido .a elles á expi~ 
ração de vinte e quatro horas depois de afli ser posto. 

155. O possuidol' de um .gat'ante de acç-ão n;'í.o ter·<'t, salvo 
;Jelle·expre;:;so de outra fórma, direito relativamente ao mesmo 
.garante, a aviso de qualquer assembléa. geral da .companhia 
;t!Gm do a vi-Eo por .a.nrmncío na proxíma. clausula menciona-do e 
~empre que estiver~m extrahído_s garantes de _acção, esse aviso 
uor: annuncio ser<~ dad.o .. 
... ~·56. Qualquer aviso exigido, será dado pela eompanllia .-aos 
-accionísta.s ou a qualquer um :delles -e que .não esteja pro .. 
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videnciado a este respeito pelos presentes, será. sufficiente .... 
mente dado qU'ando por aviso. Qualquer aviso que seja. pre· 
ciso ou que deva ser darlo por annuncio será annunciado 
uma vez em um jornal de Londres. 

157. Quaesquer· avisos relativos a quaesquer acções regisv 
tradas ou capital registrado ás quc1es tiverem direito di
versas pessoas, serão dados ú pessoa que estiver mencionada 
em primeiro lagar no registro, e o aviso dado dessa fórma. 
será sufficiente para todos ml possuidores dessas acções ou 
capital. 

158. Qualquer aviso remettido pelo Correio será considerado 
ter sido dado no dia seguinte áqnelle em que a carta, eu
veloppe ou capa que· o continha foi posta no Correio e para 
provar essa entrega será sufficiente provar-se que a carta, 
enveloppe ou capa que continha o aviso foi devidamente ende
reçada. e pnsta. no correio. 

159. Toda pessoa que por força de lei, tránsfel'encia ou outro 
meio q-ualquer vier a. adquirir direito a qualquer acção ou ca-
pital será obrigada por todo aviso a respaito dessa acção ou 
capital que, antes do seu nome ou residencia sorem inscriptos 
no registro, for devidament0 dado á pessoa de quem deriva o 
seu direito a essa acção -ou capital. 

160. Qualquer aviso ou documento entregue ou mandado 
pelo Correio ou deixado na residenria registrada de qualquer 
accionista., de conformidade com os presente3, serit 1 não obstante 
esse accionista tenha fallecido, e quer tenha ou não -a com ... 
panhia aviso do fallecimento, considerado ter _sido devida~ 
mente entregue a respeito de quaesauer acções registradas 
ou capital registrado, quer esse acciolüsta as possna elle só, 
quer conjunctamente com outras 1)essoas, até que uma outra 
pessoa seja registrada em seu· Iogar corno possuidor ou pos
suidor collectivo dellas, e essa entrega será para todos os 
fins dos presentes considers,da uma, entreg·a su:fficiente desse 
aviso ou documento a seu ou seus herdeiros, testamenteiros 
ou inventariantes e todas as pessoas, si houver, conjunctameute 
interessados com ellG ou. l'lla nessas acções ou capital. 

161. Quando se precisal' dar aviso com certo numero de dias 
OiJ aviso que se estenda sobre qualquer outro pcriodo, o dia. 
dD, remessa serã, salvo senclo em contrario dil:lposto, contado 
nesse numero da dias ou outro pe1·iodo. 

162. A assignatura., em qualquer aviso dRdo pela, companhia 
sera e.scripta ou impressa. 

LIQUIDAÇlÃO 

163. Si a companhia se liquidar ( qum• voluntariamente ou 
por outra fô1•ma ) os liquidantes poderão, com a sancção de uma 
resolução extraordiuaria., dividir ent1'e os contribuintes ·em 
especie qualquer parte dos haveres da companhia e poderão com 
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a mesma sancç[o confiar qualquer parte dós haveres dn. com
panhia a fidei-commissarios com os encargos a beneficio dos 
contribuites que vs liquidantes, com a mesma sancção julgarem 
conveniente, e si juJg;;rem opportuno, eEsa divisão poderá ser 
differentemente do que de accordo com os direitos Iegaes dos 
contribuintes da companbi<t, e em particular a qualquer clnsso 
poderão ser dados direitos preferenci<:ws ou especiao's ou poderá 
ser total ou parcialmente excluida, porém, no caso d0 qualquer 
di visão que não seja úe accordo com esses direitos legtws ser 
Ueterminada, qualquer contribuinte que for por ella, prejudicado 
terá o direito de dissidkncia e direitos subsidiarias, como si 
essa determinação fosse uma resolução especial passadtl. de 
accordo com o art. 161 da lei de companhias de 1862. 

164. No caso de se liquidar a companhia em Inglaterra todo 
accionísta que não estiver na occasião na Inglaterra, seril. obri
gado a, dentro de 14 Uias depois de passada a resolução effectiva 
da liquidação da companhia voluntariamente Ou depois de uma 
ordem para a liquidação, avisar por oscripto a cOtJlpanhia,.no~ 
meando algum accionista. em Lon:Jrcs ao qual possam ser en
tregues quaesquer intimações, avis'Js, proeessos, ordens e sen
tenças relativamente â liquidação da companhia e na falta dessa 
nomeação os liquidantes terão a liberdat1e do nomear, a favor 
desse accionista, alguma pessoa ; e a entrega feita a esse no
meado quer nomea·io pelo acciouista quet· pelos liquidantes serit 
considerada como boa entrega. a esse accionista para torlos os fins 
c qu:.tndo os liquitlantes fizerem qualquer nomeaç[o destas avi· 
sarão com toda a. brevidude a. 03Se accionista por meio de an· 
nuncío no jornal 1'imes ou por uma carta registrada. remotticl<.t 
pelo Correio e dirigida <L ess0 accionista, a sua residencia, como 
se acha mencionado no registro de accionista da companhia, c 
esse aviso será considerado ter sido entreg_ue d.o dia seguinte 
àquelle em que o annuncio apparecer oif·a 'éarta for lançada no 
Correio. 

INDEMNJZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 

165. Todo director, ger•ente, sectetario e outros funccionarios 
ou areados serão inclemnizados peia. compailhia e será dever dos 
directores pagar dos fundos da, com1m,nhia todas as custas, pre· 
juizos e despezas que qualquer desses funccionarios ou creados 
possa ter feito ou venha a ser responsavel em 1•azão de qualquer 
contracto celebrado, ou acto praticado por elle nessa qualidade de 
funccionario ou creado ou de quaJquer maneira no desempenho 
dos seus deveres, inclusive despezas de viagem. 

165. Director nenhum ou outN funccionario da companhia 
serâ responsAvel pelos actos, recebimentos, neglfgencia ou f<:ütn.s 
de qualquer outt•o dirt'ctor ou fnncciooario !JOr co-paeticí)Jação 
em qucdquerrecibo ou outro acto de conformidade ou por qualquer 
p1•ejuizo ou despezas que sobrevenham à companhia pola insutfi~ 
cioncio. ou .doficiertcia de direito a qualr1uer propriedade adqulrida 
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poe ordem Uos directores para a companhia ou pala immfficiencia 
ou deficiencia de qualquer garantia na qual ou sobre a qual 
qualquer dos dinheiros da companb.ia tenham sido empregados, 
ou por qualquer prejuizo occasiouado por qualquer erru de juizo 
ou cuidado de sua parte, ou por qualquer prejuizoou dum no pro· 
veniente de fallencia, insolva.biliU.ade ou acto doloso de qualquer 
pessoa com a qual quaesquer dinheiros, garantias ou effuitos es~ 
teja.m depositados, ou por outro qualquer prejuizo, damno ou 
infJrtunio que pos.Sl. sobrevir no exercicio dos seus respectivos 
cargos, ou em relação a elles, sal v o os mesmos sobrevenham por 
sua propria improbidade. 

NOMES, ItESIDENCIAS E PROFISSÕES DJS SUBCSRIPTORES 

G. P. Bet•esforJ, M. Gen-Refot•ma1o-E<ercito da India-31 
Ha1f Moon Str.- Londres W. 

~'. C. Stoop-de Wesb Holl- Bylleeh- Surrey- Capitalista, 

C. Franlt Stoop-4 Uercu1es Passage- Londres-E. C.-Col'• 
retor de fundos. 

H. C. Tayloi'- 6 Queen St. Pàhtce~ Lomlre~- E, C.~~Enge~ 
nlleiro. 

H. Ward-9 Queen Str. Pa1aoe-Londres-E. C,-Secretario. 

George H•ndel Wells-10 Darlston R<l·Upper Cl1apton-E. C, 
-Contador. 

Walter da Costa Keyes- 75 Sandringham- Rd. Darlston
E .. C.- Empregado. 

Datado de 21 de dezembro de I90J. ~ Testemunha das assi· 
gnaturas supra.- O. F. Dyball. 

66 Gresham-llouse-Londres.- E. c. solicitador. 

0 ,.,_CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO DE UMA COMPANHIA 

Certifico que The Silo Bento Goid Estales, Limited, foi incor~ 
p.orada de accordo com as leis da companhia, de 1862 a 1898, 
como companhia limitada, aos 21 de dezembre de 1900. 

Passado por meu punho em Londres, aos 13 de fevereiro de 
1901.~ ( Assignado) James B(wbel", auxiliar llo regif:trador de 
companhias auonyma.s. 
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Eu, a baixo assignado, Henry George Bishop, da cidade de 
Londres, tabellião publico,. devidamente nomeado e juramentado, 
certifico pelo presente e attesto a todos quantos possam inter
essar : 

JO, que os folhetos impressos,- aqui annexo, mar'lados A e B; 
respectivamente, sã.o verdadeira·a e fieis cópias dos originaes : 
Memo1·andum de Associaçüo e Estatutos da 1'he Süo Bento Gold 
Estates, Limited, depositados no escriptorio do registro de compa
nhias nesta cidade de conformidade com a lei do companhias·, de 
1862, tendo o dito tabellião cuidadosamente conferido as refe
ridas cópias com os ditos originaes e as achado exacta t.' correcta
mente de accordo com elles. 

2°, quo Jflmes Bar-ber, pessoalmente bem conhecido de mim, o 
dito tabellião, como o verdadeiro actual auxiliar do registrador 
de comp,anhias anonymas incorporadt~s de accordo com as leis de 
companhias de 1862 a 1898, assignou o certifi~ado de incorpo
ração da referida The Süo Bento Gold Estates, Limitecl, marcado 
C, aqui tam bem annexo, perante mim, o dito tabellião, e que o 
dito James Barber, como auxiliar do registrador, esta devida
mente autorizado a passar esses certificados e que a todos os cer
tificados por clle assim assignados se deve dar toda a fé e cre
dito em Juizo e fóra. 

E-que para constar e possa produzir effeito, pas~ei o presente 
em Londres, aos 13 de fevereiro de 1901, com a minha assigna
tura e sello de officio. In testimonium veritatis.- ( Assignado) 
li. G. Bishop, tabellião publico. ( Sello do tabeltião. ) 

Reconheço verdadeira a assignatura supra de H. G. Bishop, 
tabellião publico desta cidade, e para constar onde convier a pe
dido do mesmo passei a presente que assignei o fiz sellar com o 
flello das armas de.ste Consulado dos Estados Unidos do BraziJ, 
em Londres, aos 14 de fevereiro de 1901. - ( Assignado) F. 
Al~es Vieira, consul geral. ( Sello do Consulado do Brazil. ) 

Reconheço verdadeira a assignatura do sr. F .. Alves Vieira, 
consul geral do Brazil em Londres. Rio de Janeiro, 22 de março 
de 1901.- Pelo director.geral, ( assignado sobra quatro estam
pilhas no valor de-550 réi~) L. P. d·t 'Silva Rosa. ('Sello do Mi~ 
nisterio das Relaçõos Exteriores e quatro estampilhas no valor 
de 8$700, inutilizadas pela H.ecebedoria da Capital Federal. ) 

Nada mais continham os ditos estatutos que fielmente verti do 
proprio original ao qual me reporto. Em fé do que passei a 
presente que assignei e sellei com o seno do meu officio nesta 
cidade do Rio de Janeiro, aos de março de 1901.- Affonso B. 
O. Garcia, traductor publicao 
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DECRETO N, 3,999 ~DE 22 DE ABRJL D]) !901 

.. Considera extensivas aos desvios, em geral, na Estl•ada da -Ferro 
Central das AlagOas, --as disposições constantes do rleoeeto ;n. 3711, de 
;?3 de junho d_e 1900, 

O Presidente da Republic• dosEsta•los Unidos doBrazil;atten
dendo ao que requereu a« Alagôus Railway Company, Limited » 
decreta : 

Artigo unico. São consideradas extensivas aos desvios, em ge
ral, na Estrarla de Ferro Central das Alagôas as disposições 
constantes do decreto n. 3. 711, de 23 do julho do anuo proximo 
passado. 

Capital Federal, 22 de abril de 1901, 13" da Republica. 

~.fo FERRAZ DE dAMPOS SALLES~ 

Alfi·edo llfaia ~ 

DECRETO N. 4,000-nF. .?2 DE .;mur, nr, 1001 

Approva as conctiçõc::l regul<tmeu~ar0s e bases duo: tarifas da Eslt·ad::t do 

Ferro de Soln•al. 

O P1•esülento da Repnhlica dos Esta,dos tJnilios do Brazil, 
attendendo ao que requereram os arrendatario.~ da Estradi1 de 
Ferro de Sobral, o nos termos da claurmla VIII do ·contrcwto de 
25 do 8etembro do !897 ; 

Decreta : 

Artigo unico. Ficam appl'Ovadas as condições regulamentares 
e bt"tses das tal'ifas da, Bstcaüa, Uo Ferro ·d.e Soln•al, no ·Estado 
do Ccarâ, que com e.-:to baixam as5ignadas pelo l\Hnistro de 
Estado dm Negocias da Inclustria, Viação e Obras Publicas. 

C.:tpital Focteral, 2B de abril de 1001, 13° da Ropublica. 

M, FERRAZ DE CAMPOS SALI~Es. 

Alfredo ~faia, 
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lnstruc~ões regulamentares e oases uas tarifas ~ara o transporte 
ue ~assageiros1 mercauorias e animaes pela Eslraua ue ferro 
ue Sonral1 a ~ue se refere o uecreto n, m~~ de ~2 ue anrll 
~e 1~~1 

l 

'l'R.A.NSPORTE DE VIAJANTES 

Vend0 e concesscto de passagens 

Art. 1. 0 Os viajantes pagarão por passagem simples, isto é, 
em um sentido, os preços da trtl'ifa.. 1, conforme acla'Sso em que 
viajarem. 

Art. 2. 0 A venda dos bilhetes nas estações começará 40 mi .. 
nutos e cessar(~ 5 minutos antes da hor<t marcada para a par
tida de cada trem. 

Art. 3. o Os bilhetes só d?Lo direito ~t passagem no trem do dia, 
classe e até a estação nelles indicados, perdendo o viajante o di 4 

I'eito a qualquer restituição si não encetar a viagem ou ficar 
em uma estação anterior á designada no sou bilhete. 

Art. 4.0 Os menores de 8 annos pagarão meia passagem, 
ficando á administração o direito de collocar dons em cada as~ 
sento destinado a um viajante. 

Art. :5. 0 As crianças menore.3 de 3 annos, conduzidas ao collo, 
tm•ão passagem gratuita. 

Art. 6.0 A estrada concederá bilhetes de ida. e volta de 
1 a classe com o abatimento de 25 o f o· 

Esses bilhetes serão valido'l por quatt•o dias, contados da hora 
da partida do trem de ida até a hora da partida do trem de 
volta. 

Art. 7. 0 Esgotado o prazo acima e sómente durante os 
quatro dias seguintes poderâ o bilhete de volta ser utilizado 
pelo viajante, restituindo a diffcrença de preço, isto é, con· 
siderando-se como simples e sem abatimento a viagem em cada 
sentido. 

Art. 8. o Os bilhetes do ida e volta só serão validos para. 
as estações nelles designadas. Si o viajante ficar em qualquer 
estação intermediaria não poderú. utilizar o mesmo bilhete 
em outro trem, quet• para continuar a viagem, quer para 
voltar. 

Art. 9.' O preço dos bilhetes, tanto simples como de ida o 
volta, será arrecadado sem exccpção na estação do partida e 
no acto da emissão do bilhete. 
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Art. 10. A estrada concederá. passes l)Ol' conta do Govm·no 
Fedm•al ou Estadual quando requisitados em serviço publico 
por funccionarios que estejam au-&orizados a fazel-o. 

Esses pa~ses serão nomin<tes e intransf'e1·ivei:-> e se arreca
darão como os demais bilhetes, sendo a importancia levada 
a debito do respectivo Governo e cobrada pela administração 
da estrada â repartição de fazenda autorizada a fazer o paga
mento. 

Art. ll. Os empregados da estrada, quando em viagem de 
rem·eio ou de interes.se particular, terão o abatimento de 50 °/o 
sobre o preço da tarifa. 

Este favor limitar-se-ha á pessoa do empregado e, sómente 
quando for a viagem motivada por molestia, estender-se-ha 
ás pGssoa,s de sua família que residirem -delnix:o do mesmo 
tecto. 

Art. 12. A estrada concederá passagem g1•atuitq, de ida e 
volt<:L aos tangedores de g<:Ldo que seguirem nos vagões cui
dando dos animaes. Estas pí1SS<:Lgens serão concedidas na razão 
de uma por ct1.da dezena do cabeça, devendo a volta ter loga1• 
dentro do prazo de seis dias. 

Art. 13. Será tambem concedida passagem gPatuita nos va
gões do mercadorias ao pesso<:Ll que tiver de carregai-os em 
um ponto qUalqum• d<1 linh<:L onde não ht1.ja estação. 

O numero de p<:Lssagens será limitado pela a(1ministração, 
conforme a natureza do serviço, e a passagem de volta só 
será gratuita si o trem tive1· de regressar ao ponto de 
partida. 

Art. 14. Alêm do preço élas passagens consignado nas classes 
da t<:Lrifa 1, será cobrada a «taxa de transporte», de conformi. 
dade com o decreto n. 2,791, de !! de janeiro de !898. 

Disposições polic~acs, di'l·eitos e obrigações elos viajantes 

Art. 15. E' expressamente prohibirlo a (J_ua,lqnm• vi<:Ljante: 
I. Viajar sem bilhete. ou passe on em classe superior á CJ.ne 

dcsigna1• seu bilhete. 
U. Passar de um para outl'O ca.rro esta,ndo o trem em movi

mento. 
UI. Viajnr n:ts varanda,s dos ca1·ros ou dchruçar.se para 

fóra. 
IV. Viajar nos carros de 1 a classe estando descalço ou apenas 

de chinelos ou tt.Lmancos. 
V. Pux<:Lr a corda de sigü<:Ll collocada, no interior dos carros, 

quando não houver accidente grave que exija a paracl1.. do trem 
da linha. 

VL Entrar ou sahir em qualquer lagar que não seja nos 
pontos da est<:Lção, peh platafórma e porta para esse fim desi~ 
gnadas c estando o trem completa.mente parado, 
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VII. Entrar nos carros antes elo toque da sineta, o qual nas 
estações tm'miníles terá lagar pelo menos lO minut_os antes da 
partida do trem. . 

VIII. Entrae nos C<trros, embor;:t com bilhete, em esta·do de 
·embriaguez, indecentemente vestido, ou lovctndo comsigo cães 
ou qualquer ol)jecto que <tOS outros incommodo, mG.teriàs in~ 
:fla.mmaveis, armas de fogo ou quaesquor outrr1s. 

o ~nal dest~t ~isposição nã? comprehende os ag:~~tes d~ força, 
pnblwrt que VULJarem conduzmdo presos ou em Oihgencm. 

Al't. 16. Nã.o h<t.vendo reclamação pol' parte dos compa-
nheiros do carro,(\ per mitüclo ao viajante. ; · 

I. Cond:uzir ao cOllo -cães pequenos e man~os, p<1gando o 
rospec-Gi v o frete. 

n. Fumar nos carros .em quo n\\o houvm' expressa" designação 
de ser isso prolübido. 

Art. ·17. O viajanteê obrigado" : 

I. A respeitar· o .pref:lento regulamento o o regulamento 
geral de 26 de abl'il de 1857. , 

II. A nã.o incommodttr os seus companheiros de viagem. 
IH, A não da,mnifim~r os cn,rros. 
IV. A indemnizar a estrada do qnalc1UC1' damno que-lho 

caus::tl' ou v,o sou materin,l. 
V. A aproseniial' ao empregado espocütlmente encarregado 

desse serviço o sou lJillwto ou passe sempre que lhe l'or podido. 
VI. A restituir ao cmpr0gado do trem o sou Lilhoto 'ou p<tsse 

<to conc.lldr a viagem ou .~i fit~ill' mn CJllü.lqtW1' estação :inter 
modial'Üt. 

Art. 18. O Yi<Ljante tern dü·elto : 
I. A_ sm• tr<tnsportado pelo trom o na clasSe e lagar quo 

mencionar o seu bilhete.. 
n. A reclamar providencias ao chefe do trem sempre que 

for incommodado pelos seus companheiros de viagem. 
III. A pedir pas,-sagcm dos carros do 2"' classe para os de 1 a 

paganclo outra pa?sagem de .'2"' cl11sse a con~<.tr d<1 estaçã.o em 
que se dor a mudanç<t. 

IV. A continu<ll' a viagem além da ostaç:ão pa1'a a qual 
comprou bilhete, <1vis<1ndo }H'eviamente o chefe do trem, o 
qual rcclmnarú do agente a venda da passagem addiclonal. 

V. A levar com~igo no carro de passageiros uma mn.linha 
necessttria de viagem ou qualquer embrulho com objectos de 
uso, comtanto que não cxced·a, em poso. a 20 kilogrammas e 
em volume ao que comportr1r embaixo do banco o lagar 
destinado a um }Jassageiro. 

Vl. A fazer tru.nspor~a1' livre de fpete uma bagagem até 
20 lülogeammas, n fJUi11 sorri, despctchada e conduzida· no carro 
do bag<1gem. 

Art. 19. Uma fmnilia ou grupo de pessoas, viajando juntas, 
não podor<l, allcgando esta circumstanch, augmentar as di-
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mcnsõcs do volume que a cada. passageiro é -pormittido-levar 
no ca.rro; assim, em nenhum ca.so sorct admittido no carro 
um volume, cujas dimensões excedam eis do vão livre debaixo 
do assento concedido a cada pu.ssageir·o. 

Não ,podem, outeosirn, sei' nos ca.rros de vütjante3 intr.odu· 
zhlos objoctos que por mão cheiro ou perigo quo apresentem, 
a juizo do conductor do trem, puderem causar incommodo aos 
ou·tros vio..jantes. · 

Art. 20. O viajante sem bilhete, portador de bilhete não 
carlmb~tdo -pelíl. administração· ou que t:mha carimbo de outro 
dia ou trem ; o viaja,ntc encontrado em cla.1sc superior <1 
designada em sou bilhete (sa,lvo nos ca,sos provistos), ou por~ 
tadol' de_passe Ü3 outrem, pagará o preço de suct viagem con· 
tado do ponto do partida elo tl'em, si nã:o _estiver prov<td<t a 
estação do sm~ p1·ocedencia,- ou, prov<~da. cst<:t, o .preço C(mtado 
rle.lla, som se levar em conLa, _em caso algum,_ o cgic jtL hütlVCl' 
pago. Alóm disto pagar(t mais como mul+a 500 ou 300 .rêis 
s:Jgundo for encontrado em l" ou 2;). classo, .e no caso de dólo 
ílagra.nte flcar(~ mais sujeito ás pen<ts elo ;J.l"t. 104 do regula~ 
monto gert:Ll de 26 de <tbril do.l857. 

Art. 21. O viajcwtc que se recusctr a exhibir o hillwtc ou 
passe, quando -isso fol' exigido pelo cmpregt:Ldo (lo trem, l:jOl'Ü. 
consider;_tclo omharcado sem bilhete c como 'tt:Ll sujeito ÍlS penas 
comminatlas no <1rtigo anterior, embora vonlm a. cXhibir mais 
ta,rde o smt bilhete. 

Art. 22. O viajante que tiver comprado bllhetc de .la classe 
e, depois do csta.r no c;_trro rcconhecee-sa não esta,l' decente· 
mente Ycstido, sGr<t obrigado <t passar paPa a 2:•, rcstituintlo· 
se-lho a dilforcnça do preço th 1mssn,gcm, a contal' da, est<tç~ãu 
em que s.e der a mncbnça. 

Art. 2:i. O viajante em est<tdo do embriaguez não poderá per 
manecer nas estações ou nos trens, devendo no primeiro easo 
ser posto fóra da estação c no s~gundo ser desomba1·cado nrt 
lH'imcÜ'<t estação, pel'dendo o direito ot qua,lquer restituição si 
já houver ence-~i1do a viagem. 

Art. 24._ O viajante que infringir qualquer dispogição do 
presente regulamente c do regulamento gerctl c q no, depois do 
tulvertencia do.ctgente da estação ou chefe do trom persi:'3tir na 
infracção, será posto fóra da cs1;ação, resUtuindo-ze·lhe o peoço 
do bilhete que houver compri1do, tü não tiver i1inda encetado 
a viagem. 

Si, porém, a infr<tcção for commetticb durante a viagem, e 
prtri1 ella não houver penn, ou multa espccin,l declarada nos 
outros artigos desM regulamento, incorrerá o viajante na multa 
de 5$ <1 25$000. 

Art. 25. O viajante· que durant.e a viagem incorrer em multa 
e não a quizer pagar, serâ pelo chefe do trem entregue ao 
agente- d11 estação mais proxima afim de remettol·o á n,utol'icla.de 
policial, de conformidade com o regulamento de 26 de abril 
de !857, 
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l'rans_porte de doentes 1 alienados e cadaveres 

Art. 26. Os doentes que viajarem deitadOs e os alienados 
devem ser acompanhados de pessoas que os vigiem o cuidem 
delles. Serão com aqueUas pessoas transportados em carros 
separados, pedidos com anteccdencla de 24 horas, pelos quaes 
pagarão uma taxa correspondente ao preço das passagens, não 
podendo, porém, ser infel'ior ao preço da metade da lotação do 
carro. Não obstante aquelle prazo, a administração, sempre 
que lhe for possível, mas sem quo a isso seja obrürada, entre
gará o carro pedido no menor pra.zo que lho permit'ttr o serviço 
da estrada. 

Art. 27. As pessoas em estado de enfermidade tal que possam 
incommodar aos d_emais viajantes, só poderão viajae em carro 
separado. Elias fica1·ão sujei tas ás mesmas prescripções do 
artigo anterior quanto ao prazo do pedido e preço . 

.Art. 28. Os cada veres poderão se1• transportados nos trens 
ordina1•ios, em carros separados, conforme o especificado no3 
arts. 26 e 29, ou em teens es:peciaes de conformidade com o 
disposto no art. 33. 

Art. 29. Os caclaveres transportados em vagões de carga 
pagarão metade da taxa minima, calculada para o transporto 
em car1·o de za. classe. Neste caso as pessoasql!o acompanlw.rom 
o cada ver no v<tgão terão p:.tssagem gratuita até o numero de 
seis. As dem<tis pagarão peln. tarifa de p<tss<tgoiros. 

J\_I,UGUBI.. DE CARROS 

Art. 30. A estrada poderá conceder carros ospeciaes para 
viajantes nos trons ordinarios quando pedidos com anteceden
cia de seis hOl'as na estação central e de 2,1 homs nas dema.is 
estações. 

O frete desses canos conforme sua classe será calculado pela 
tal'ifa I, applicada ao numero de p:tssageiroE? que os occupa
rem, não podendo, porém, esso feete ser menor da me
tade do cm'respondonte tt lotação completa do cano pedido. 

Si o carro for freta-Io poP inteim far-se-ha um abatimento 
de 25 % no frete corr-espondente á lotação completa .. 

Art. 31. O Íl'eto de cano especial deve ser pago no acto do 
pedido, e si até a hora (la partida do trem as pessoas para as 
quaes foi o carro fretado não houverem nellc tomado lagar, 
perderá o concessiomu'io todo o direito a qualqum• restituição, 
podendo, além disto, a esil'ada dispor do carro. 

Igualmente a nenhuma restituição terá o concessionario 
direito si só em parte se utilizar doi Jogares tom<tdos. 

O concessionarlo que antes da partida do trem avisar ao 
agente da estação que dispensa o carto fretado, terá direito a 
rehaver metade do freto pago. 
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Os viajante::; que, além do numero decla1•ado no pedido, furem 
pelo concessionario adm!ttidos no cano fretado, pagarão suas 
passagens como qualquer outro viajante. 

Mesmo no caso de ser o carro fretado -por inteiro, o conces
sionario não poderá admittír mais viajantes do que marcar a 
lotação. 

Art. 32. Si um carro for dividido em dous ou mais compar
timentos, poder6, ser fretado qualquer delles, utilizando a 
estrada os outros no transporte commum de viajantes. 

TRENS ESPECIAES DE V!A,JANTES 

Art. 33. A estrada poderá concede1• trens eapeciaes de via
jantes quando pedidos com antecedencia de 12 horas á estação 
central e de 24 horas ás demais estações. 

Por um trem especial de viajante3 cobrar-se-ha a taxa de 
1$500 por kilometro e mais o preço dos ca1•ros de passageiros que 
cõmpuzerem o trem, como si fossem fretados de accordo com 
o estabelecido no art. 30. 

Si o trem for de ida e volta fê"tr-se-ha um abatimento de 25 °/o 
tanto na taxa kilometrica como no frete dos carros de pas
sageiros. 

O frete minimo de um trem especial é de 80$ para viagem 
em um sentido e 120$ para viagem de ida e volta, 

O frete é pago no acto da concessão. 
Art. 34. Os trens especiaes que, calculada a viagem á razão 

de 30 ltilometros por hora, ou por demora no caminho quando 
isto não for motivado pela estrada, não chegarem á estação de 
destino antes das 6 horas da tarde, ou que tiverem de viajar, 
total ou parcialmente, entre 6 horas da tarde e 5 da manhã, 
custarão mais 20$ por cada hora, comprehendida entre 6 d<t 
tarde c 6 da manhã. 

Art. 35. Os trens especiacs de ida o volta poderão te1• 
uma demora até 4 horas na estação terminal tlc icü~, c:J ... 
brando-se 10$ por calla hom ou fracção de hora excedente a.tô 
ao prazo maximo de 10 horas, findo o qual podcPâ. a es
trada dispor do trem, perdendo o concessiomtrio todo o diroi.tü 
ao mesmo. 

Art. 36. Os pedidos para trens especiaes serão feitos pol' 
escripto e assignn,dos, indicando-se o numero de carros de cada 
espccie, a estação de particla e a de chegad;-. e o dia e hora da. 
partida. 

As concessões desses trens serão tamlJBm por escripto, assi
gnadas pelo agente da estação, contendo a::.~ ·mesmas indicações• 
a hora da partida, numero de lagares fretados e importanciu, do 
frete pago. 

Art. 37. Conceder-se-hão gratuitamente 15 minutos de demora 
para a partida do trem d.a estação inicial, findos os qnaer:: 
cobra.l'-Se-hão lOS por catla nm<t hor<l. que excr.der. 
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Si depois do duas horas de espera não se apresentarem as 
pessoas para as quaes- houver sido fretado o t1'em, eonside
rar-se~ha este como rejeitado e o concessionario sô te1'á dir_eito 
a receber meliadc do fl'ete pago. Igual direito a receber metade 
do fcete terâ o concossionario si até â hora .marcada para a 
partida mandar a, viso dispensando o trem ; si, porém, o aviso 
"for feito seis ou mais horas antes da hora fixada para a partida 
do t1:em a restituição será de dous terços do frete pago. 

A1~t. 38. Os trens ospeciaes não preferem a marcha c horaPio 
dos trens de ta,bolla, antes ficam llependentes do horario 
destes. 

'raENS DE REC.REIO 

Art. 39. A estrada poder'i.L concedm' bilhetes com a,batimento 
de 50 % em trens de recreio qw~jui,g·ar conveniente estabelecer 
de accordo com o Governo FederaL 

l~sses bilhetes tleai'ão· sujeitos a condi9ões especiaes; que set'ão 
publica,das na occa.sião. 

Il 

.BAGAGEXS E ENCOl\L\IENDAS 

Art. 40. A não se1' o pequeno volume que o viajante tom 
direito a levar no seu carro, toda a bagagem seril despachada" e 
soguir<t pelo mesmo trem que o viajante, devendo para. isto sor 
apresentada a despacho entre GO o lO minutos étntos da J)artida 
do trem. 

A· ba,g·agem excedente dor:~ 20 kilogrammas do que trata o 
art. 18, VI, fica sujeita <tos fretes da ta,rifa 2 (l n. classe). 

Art. 41. Entendem-se por oncommenrlas pequenos volumes 
de carga,, fi'ut.as, peixe, lacticinios e qutros genoros semellum
tes apresentados a despacho entre ôO c 10 minutos ante~ da 
partida. elo trem. 

Esses objectos ficam sujeitos <.t tarifa 2, conforme as elas~ 
ses, c serão tl•a.,nsportados nos carros de bagagem, salvo qua,ndo 
pJr sua natumza .possam causar damno ao cano .ou aos de
mai:::l volumes. 

Art. 42, Não serão accoitos como Lrtgagom ou cncmu~ 
monda: 

I. Quaesquor suhstancias de condncção perigosn. 
II. Volumes de mai~ do um metro culJico ou peSando mais 

de 150 kilogrammas .. 
IH • Volurp.eB .cujo embarque ou desembarque demando 

grande demora. 
Art. 43. Nenhum volume do bagagem ou .encommenda. 

poderá conter ·dinheii'o, objectos Pl'Ccio.sos, -P<tllCis do valor o 
materias infla.mmaveis ou cx.:plosivas~ 
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Por conta c risco do viajante ou remcttente que infringir 
esta, disposição correr;-t esse transporte, o, descol)ertct a infra
cção, ficará cll'l sujeito ao pag::Lincnto de uma multa de. 50$000 
e mais ao despacho, registro e frete correspondente aos valores 
encontrados, o perda das materi.as in.fla.mmaveis ou explosivas 
quo serão approhondiclas e inutilizadas. 

Art. 44. A estwda é responsa.vel pela bagagem despachada 
no ca.,so dé perda ou av<tria i não responde, porém, pelos obje
ctos que o viajante leva,r comsigo. 

Art. 45. A bagagem apresentada a despacho devo est<J..r 
convenientemente CLcondicionacla, de modo a poder resistir 
:ws choques ordin<1rios inhcrentcs CLO transporte em cstrad<L 
de ferro. As malas, c<1ixas, can<1stras, etc. devem estar fe
chadas. 

Art. 40. Si um volume estiver abm•to ou mal acondicionado, 
de maneil'a que se preste a ser facilmente violado, o viajante 
serâ convidado a fechai-o e bem acondicionai-o. 

St o viajante não o puder fazer, só serü o volume acceito men
cionando-se no conhecimento que elle ê transpDrtado sem re
sponsabilidade da estrada pelo que no mesmo faltar. 

A1•t. 47. A bagagem ser~t posta {L disposição do viajante logo 
após a chegada do trem c será entregue mediante a apresen
tação do conhecimento. 

Art. 48. Si o viajante allegar a perda elo conhecimento de 
b<1gagem, o agente ela estação verificará si- a bagagem per.:... 
tcnce ao reclamante, fazendo este aclduzir provas, como apre
sentação das oba ves, relação do contendo, testemunho de pes
soas fidedignas, etc. 

Feita a verificação, deve o agente da estação, si julgar pro
vada a iden~idade do proprletario, entregar-lhe a bagagem, 
pass<1ndo o viajctnte recibo, c pagando a taxa de 200 réis por 
cada conhecimBnto. 

Art. <J9. As bagagens e encommendas·que não forem reclaN 
madas dentro do prazo dé uma hora, contada dopais da chegada 
do trem, ficam sujetta.;:; a um imposto de egtadia, na razão di3 
100 réis por lO kilogrammas c por dia. de demora. Esses ob· 
jectos estarão {L disposição dos donos das G horu.s da manhã áJ 
6 da tarde, todos os dias uteis. 

Art. 50. Nas estaçõos de J1> classe poderão os viajCLntes apre
sentar de vespera ou antes da hora marmtdf1 para começar o 
despacho bagagens ou encommendas que s:Jl'ão recebidas eln 
deposito, entregando-se ao viajante ou, expcditor um recibo ; 
por este deposito pagará o viajf1Ilte no acto de despachar a ba
gagem ou encommenda a taxcL de ;~oo r·êis por· volume, que 
será addicionada ao frete. 

Si, porém, não forem p1·ocuradas no dia hnmediato até a 
hor<~· da parúida. do ultimo trem,· ficarão desde logo sujeitas á 
armazenagem de que tra.ta o art .. Jg.· 

Art. 51. A estrada não é ob1•jgada a ·atteuder ús reclamtições 
por avaria, troca ou falta de vó1umes de bagagem ou encom
mendv, depois de rctiradós os volumes da cstr.Lçfl:o. Quanto ás 
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bagagens e encommenda~ que fica1'cm em deposito, do confor· 
midade com os arts. 49 e 50, serão consideradas, quanto á 
indemnização a pagar por perda .. ou avaria, como si estivessem 
em curso de teansporte. 

Art. 52. No calculo do fl·etc d<ts bagagens c encommendas, as 
fracçõcs de 100 réis serão arredondadas para 100 réis i as fra.
cções de kilomctro serão contadas como um kilometro, e as fl·a
cçõcs de poso como um kilogramma. 

Art. 53. Qmwdo o frete calculado de uma expedição de baga~ 
gcns ou encommcndas for inferior a 300 réis, cobrar·se-ha esta 
ultima taxa. 

Art. 54. As bctgagens e encommendas são isentas da taxa de 
conhecimento. 

I!I 

'1'1\.ANS!'ORT.I<J DE l\lERCADOlUAS l~l\I GBRAL 

Ri.JcoUimcnlo, e[t.pedi~,,·fio -c __ untregr1. 

Art. 55. Pal'<.L o recebimento e ont1•ega de rue1'cadorias oS· 
t;wão os escriptol'ios abertos.em todas as estações das·7 horas 
da manhã ás 4 ela tardo, em todos os dias utcis. Nós dOmingos 
e dias feriados, quando houver amuencia de cargas, o ser
viço comcçar[t._ ás lO horas da manhã e terminará âs 3 da 
tarde. 

Art. 56. As mercadorias e cargas em geral seguirão pelo 
primeiro trem apropriado, cuja partida for posterior ao des~ 
pacho da mercadoria ou entrega do vagão carregado de ·qua
tro ou mais horas uteis (6 da manhã ás 6 da tarde), o que não 
tira á. administração o direito de fazer seguir a mercadoria 
antes de esgotado aquelle prazo minimo. 

Art. 57. Ficam exceptuados da precedente· disposição: 
I. Os generos que por SLla natureza, a juizo da administração, 

não puderem ser demorados nas estações, os quacs, sendo apre
sentados até uma hora antes da partida de cada trem mixto ou 
de cargas, nelle serão transportados. 

II. A polvora, vitriolo, agua-raz, phosphoros e em geral as 
substancias inflamllli't. veis ou perigosas, para a remessa das 
quaes a administração pôde designar um dia certo da semana 
o em vagões especiaes, não podendo esses generos ser depo
sitados na estação em commum com outras mercadorias, e 
havendo para a sua. apresentação e embarque um prazo do duas 
horas ·antes d<.~ partida do roferido tt·em. 

Sem pro quo o l'f'mettl'nte .tiver de expedi e esse;-:> generos em 
quantidade que cxijc~·m<tí::> 'éla, uwtade da lota.~·ão de. um vagão, 
deverá..a.vi;3a.r ao agente· da estaçKo com 12 horas de antece· 
dencia. 
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Art. 58. As merc~tlorias o cargas de q.ualqno1· 1mtureza só 
serão recebidas a despacho sendo apre~entail<.ts por meio de 
tres vias de notas de expedição, asc;ignn,da.s pJlo expeditor ou 
seu pecpo.-;tu, o contendo: o nome do rcmettente e do dcstina
ta.rio, a estação do 1m.rtülél, o a rle destino, a quantidn.de, a 
maeca, o pc:o:o ou cubo, c a natueeza d<ts morcaclor.i~s contidas 
om cacl<t volume. 

Art. 59. Vorificcula a f·xadit\ão du.::; nota:.; de cxpcrlivãu, o 
empregado dct c5trncht bn(•<J,rã ncllas o numero de ordem, o.;; 
numm·os rlas tarifas, o frete pago c a pagt\1' c a sue~ as:;;i
gnatnra, rcgistramlo-as Olll seguid<:t no Hvro ta.liio COlllllCtcntc, 
do qual destacar<L o conhecimento que scr;_í. entregue ao 
expeditor. 

A 1"' via, da nota do ex_padit~ã.o doVCl'á ser rometUda á con~ 
tctclot·ü~ para, i;t eonferonci<~, a za 'lia acompanhará o nmnlfcsto 
da mm•cct<loría, ao seu do..,tino o a :> vüt scr~t remettida ao on· 
gonholro fisca,l do Governo. 

Art. 60. A~ not<tS de cxpcdi\,~ào üu_pl'O.:>~~ts SCl'âo fol'nccühs 
gratuitamente pela. e::trnda. ás p0ssoas que tiverem de í~tzcr 
despachos, sendo licib entrota,nto acceit;w notas do expedição 
ün•necida,s pol' particulares, comü1,nto que tenham os mesmos 
dizeeos q uc a.s da estrada, 

~\d. Gl. Si dBpois Jo feito o de3paclw üu quulc1u~r mot·ca~ 
do Pia o antes rle ombc~rcalla o rometteuto quizer alterar <:L con
signação ou re~i1·ar o objecto, a. administt·ação annullar{~ o 1les4 

p<who feito, recolhendo-se os üoeumon~os jú. eut1·egues <LO ro
moLtentc c restituindo-se a este o fl'Cto pago, menos <t taxa de 
conhecimento. Si o objccto jtí. estiver embarcado se po
derú. dar a ttltera,çã.o rle con.:>i.gna.ção, <L menos _quo da dcscarg,~ 
nã.o resulte embaraços para o servic;o d<:t ostra,da. SonUo-pornüt
tida a descarga, sorâ esta feita <-'~ custa do remcttonte e, si o 
objecto tiver de scguü· _viagem, o carregamento SOl''-~ ta,mbcm ::t 
custn, do remettentc, tornu.ndo-se preciso outro despacho. 

Art. 62 .. Nenhuma ca,rga poderá ser recebida, pelos empre
gados da, estrada., si não vier acompa-nlmda, dcts re.spcctlvtts 
not,as do expedição ; c no mtso de pertencer á estra,d<t, a,s notas 
devem ser substituidas por uma, simples guia de remessa_, assi
gnada. pelo agente da estação de partida.. 

Art. 63. As mercadorias e cargas em: geral só serão ontregueg 
á vista do conhecimento em poder do dcstinatario, e, no caso 
de perda deste documento, o destinatario depois de provar sua 
identidade pólo recaber a mercadoria ou volume despachado, 
passando recibo na 2"' via da nota da expedição e pagando a 
taxa de 200 réis çor cada conhecimento. 
Ar~. 64. A e~trada tem o direito de fa:r.er abrir os volumes 

na presença dos destinatnrlos, toUas as vezes que suspeitar fal
:-:Ua.rle nn, lleclara(~ã,o do seu conteUdo·. 

Uma vez ella {lescoberta, ter~~ o destin;_dario de pagar o 
duplo do ü·ete dos objectos fil.lsamcnte manifestado-';, sem se 
deixar em conta o que jt~ houver pago. . 

No cct'iO de rcoustt pol' parte do destinatario soriio os objcctos 
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detidos e, si não forEm rec1am!ldos no peazo do 10 dias, a es
traUa, precedendo autorização rlo engGnhoiro fiseal, promoveu_i, 
[1, venda dos objectos, sem as formalidades judiciCLes. 

Art. 65. O destin2tnrio tom direit<), ant0s de rece1-er a suv> 
mercadoria, do examinar o estado e:xtemo dos volumes c pedir 
a verificação do rcso, não $8 permittindo o exame do conteúd'o 
si o volume não apresentar indicio de viohLçâ.o on avaria. 

No caso de avaria, o clestinatario 8Ó tem direito de recusa1' 
a mercadoria quando esta estiver de tal modo damniDca.du, 
quo nenhum valor commercial tenha, ou quando o volume 
formar um todo tal que a <Waria de umtt parte delle importe 
rerda de valor para o todo. Sendo, porem, a avaria parcial, 
devo olle retirar a mercadoria, depois de avaliado o damno 
causado. 

·Art. 66. No caso ele demora da pari;o de nm<t ex1Jcdição, o 
destinata.rio não tem direito, sob pretexto do não osJar cll<.L 
completa, de recusar-se rL retirar a parto quo houver chegado, 
scLlvo o caso em quo a expedição fraccionarla constituir um todo 
tal que a falta de uma. elas partos o deprecie ou inntilizao 

Art. 67. Os volumes de merccLdorias ~qn•e;Jen ttLdos a dos~ 
pacho dCvG!U trazer marca ou endereço bem lGgivol o, além 
disso, o nome dil.. estação de destino c C3tar acondicioncLdos do 
modo a poclerem resistir ao.'J clwq ucs ordinarios e in h crentes ao 
transporte por estradas de forro. 

Art. 68. Poder{~ ser recusado o rccobimqnto r1c qualquer 
mercadoria quo esteja tão mal acont.liciona.da quo haja prolmbi
lidade de não clwgar ao seu destino som pGl'da ou rt.varia, ou 
que no acto do recebimento apresente indicias do jã c.-star ava
riadll.. 

No primeiro caso· o mâo acondicionamento poder{t ser repa
rll.do pelo remet.tente no propt·io recinto da estação, dando-:3e
lhc p'arc\ isso um prazo de 211 horas, livre de armazcmctgem; no 
sco·tmdo caso a mercadoricL puder{~ seguir, mas som responsabi
lidade dct.ostra'da, o que se declarará ·no conhecimento. 

Si. o rcmcttcntc rccn~a.1·-so a prover aos defeitos do acon
dicionamento, a mcrca.dori<L poclercL scgtrir, ::lom rosponsabili
clado da. estrada, desde quo não haja incouvcniente para as 
outras cargas que no mesmo vag[o tenham do ser em~ 
barcadas. 

Art. 69. O transporte do armas será recusado sempre quo o 
Governo assim o entender conveniente á sogurançct publica. 

Art. 70. Não serão transportados· os volumes ou peça~ cujas 
pontas excedam em plano <í caixa dos vagões destinados ao 
seu transporte, e em altura. á altura de um vagJ:o fecha.du. 
JO'ualmente ·não serão transportadas <ts peças ou volumes dn 
1{1ais de 4 lj2toneladas, salvo si puderem ser c;wregadas em 
um vagão grande e 1lo modo que o }JCSO iicruo uniformernentc 
distl'ilmülo em "tüllo o comprlmm1to do vagfi.o c não exceda, á 
lotação deste. 

Art. 71. Para ·q1.mlquer csta.çU.o oncle não honver guindaste 
o .. administl'ação podedt recusar os vohunos l)esando mais dG 
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800 kilogrammas. Nas estações onde houver guindaste poderá 
recusar os volume$ pesando mais do que a lotaçãO do guin .. 
das te. 

Em qualquer caso os volumes de mais de tres metros cubie'i:JS 
só serão acceitos procedendo ajuste e sendo possivel o trans
porte no material da estrada. 

Art. 72. Considerar~se-ha effec"tuada a recepção e entrega 
dos generos quando depositados elles nos lagares para isso 
destinados. e que serão, confm•mc Os mesmos generos pm•mit
tirem, a platafôrma da estaçãO, o proprio vagão de transporte 
ou outro qualquer ponto junto da estação que melhor cominado 
olferaça ao embarque e desembarque de carga. 

Art. 73. A carga e descarga de trilhos e _seus accessorios, co· 
lumnas, travejamentos, canos do ferro, matarias inflammav-eis .• 
carros, canoças, carrinhos de mão, vagões, caldeiras e machi .. 
nas em ge_ral, cai•vãO, m-adeiras, matet•iaes de- construcção o 
animaes, S31'âo feitas pelo remettente oudestinatario. 

Esse serviço poderá ser feito pelo pessJal da estrada medi· 
ante uma taxa acldlcional de 500 réis por tonelada ou fr_acção 
da tonelada. 

A mesma taxa. pagará o remettento ou deatinatario, si obti~ 
ver pel'missão po.t'a utllizw-se dos guindastes o outl•os appare· 
lhos, que a estrada tiver parct o seu llSO, emborc:t. nn,o empregqe 
pessoal da estraila. 

Jliediçtto, calculo do frete e pagamenlo das taxas 

Art. 74. As mercadorias pagttrão os fl•etes da tarifa 3, con,., 
forme as classes designadas na pauta annexa. 

Art. 75. Quando um volume contiver merc<1dorias diversa
manto classificadas, e conipm'tandO, por conseguinte, taxas 
differonte3, será o seu tr<1nsporte ca.lculado pela tax<1 da mais 
elevada das classes repreaenta,dc~s. 

Art. 76. Quando uma mesma mercadoria estiver na pauta 
com denominações differentes em classes diversas, o seu feeto 
será pago pel<t classe mais baixa. 

Art. 77. O fl'ote a cobr<1r pelos objectos t1•ansportados pela 
estrada ser~t calculado pelo pe.so bruto do volume, seja qual fot• 
o seu conteúdo. 

Art. 78. Quando Por força de eircumstctncias não se pudor 
pesar a mercadoria, calcular-se-1m o seu peso medindo o volunie 
c multiplicando-o pelo pew da uuidacle. 

Art. 79. O pesO de-tijolóa, telhas, parallelipipedos c outros 
artigos semelhantes, a granel, calcula-se na proporção do peso 
de lO dos de maiores dimensões da expedição. 

Art. 80. O peso do carvão mineral, linhito, areia, barro e 
outros artigos semelhantes, a granel, calcula-se na razão d13 
1.300 kilogrammas pormetrJ cubico, e o de carvão de madeira, 
na razão de 400 kilog1•anlmas por metro cu bico. 

:poder Executi'OO i90f 85 
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A1•t. 81. No calculo do frete e du,s trtxas· accosgoria.s do mer
cadorias, as fracçõei! de 20 réis serão arredondadaS para 20 réis; 
as fracções de kilometro serão contadas como 1 kHometro-; as 
fracções de peso serão cOntadas por 10 kilogrammas €r as de 
volume por 10 decirnetl'Os cu bicos. 

Art. 82. O frete e todas as tax-ts são pagos no acto do des
pacho. As expedições, porém, de qualquer estação do interior 
para a de Camocim podem ser feitas com frete a pagar nesta, 
salvo quando a mercadoria. for sujeita a prompta deteriora.ção 
ou de valor inforior ao frete a pagar. 

Art. 83. Quando o frete calculado de uma mercadori<1, in
cluindo todas as taxa.s accessorias, for inferior a 300 réi.3, cobrar
se-Ita esta quantia. 

Taxas especiaes 

Art. 84. Os vagões, locomotivas e tendm's, rodando sobre os 
eixos, pagarão cada um 150 réis por toneü~da., kilometro ou 
fracçiio. 

Art. 85. As capoeiras, pipas, barricas e caixas, que tiverem 
transitado cheias pela estrada, poderão ser despachadas vasias 
etn retorno com abatimento de 50 °/o sobre o respectivo frete. 

Art. Sô. Os saccos vasios, que tiverem servido ao transporte 
de sal, caroço de algodão ou de carnauba. serão despachados 
em retorno, pagando apenas a taxa de conhecimento. 

Estes saccos devem ser reunidos em pacotes, solidamente 
amarrados, e a nota de expedição não deve indicar o numero 
delles e sim o numero de pn,cotes c o peso englobado da cxpe~ 
dição. 

Art. 87. Além da taxa de transporte especificada na, tarifa,, 
as mercadorias estão su,jeitas a, uma tfLxa addicionn.I de conhe
cimento, a qual é de 100 réis por 100 kilogrammas ou fracção, 
qualquer que seja a naturczlt e o destino da morcn.doria. 

As mercadorias transportadas em vagão feetn.do são isentas 
da taxa de conhecimento, bem como as bagagens e encommondus. 

Armazenagem, estadia, etc. 

Art. 88. As mercadorias e cargas transpor·tadas pela estrada 
podem permanecer nos armazcns e depositas, livres de arma
zenagem ou estadia por 48 horas conta-das da chegada do trem, 
quando diversamente .não. disponha -este regulamento. Além 
deste prazo e .até 90 düts, ficam ollc~s sujeitas ás ·seguintes taxas 
de armazenagem ou est11ilia applicad<ts a cad11 10 kilogramm<ts: 

10 -réis po1• cad~t um dos lO primeiros dias 
20 » » » » » 20 seguintes 
60 » » » » » 60 ultimos 

Passados os 90 dias proceder-se-ha de conformidade· com os 
arts. 63 e G5 do regulamento geral, qualquer quo seja a na
tureza e classe do genero depositado. 
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Os objectos de facil deterioração, não sen!lo de prçnnpto re· 
clamados, serão vendidos antes de se damnificarem, proçedendo 
a administração, depois de deduzir a importancia que-lhe for 
devida,, como nos <trtigos acima mencionadOs do regulamento 
gerí1l. 

Art. 89. As mercadorias depositadas nas estações para 
serem expedidas podem p<~rmrwecer sem despacho durante 48 
hot'as. 

Findo este prazo osta1•ão sujeitas (Ls taxas de armazenagem 
e condições do art. 88, ma.s sem responsí1bi!idade da adíni· 
nistração. 

Art. 90. Para os generos, que permanecerem fôra dos arma .. 
zens pot• não carecerem de abrigo, o não havendo diS!)Osição em 
contrario neste regulamento, nenhuma titxa se cobrarâ de 
:umazen<Lgem até :30 dias, e nenhuma responsabilidade por 
elles caborá ü administração. Findo este prazo observar-se~ 
hão as mesma,s disposições do art. 89. 

Art. 91. Na determinação de qualqnet' prazo para a cob1•ança 
ele arma.zenagem, e3ta.dia. etc. sorão _contados os domingos, 
dias feriados. o~c., S<l.lvo o quo se seguir ao dia do roce .. 
bimento. 

Art. 9.2. A administraç;ã.o da e.:;trada póde entrar em accordo 
com os oxpeditores de grandes partidas de generos para o fim do 
armazenai-os em seus depositas mediante taxí1S mais modicas 
que <ts e.3tí1bclecidas no a.rt. 88. Esse accordo sm'á objecto de 
um contracto do qnCLl se extrahil'ão tres vi<~s, ficando as duas 
primeiras com as :parto.s contrn.ctanto.3 c a tel'ccira com o en· 
genhciro fiscrd do Governo. 

Vagões f't·eta(lo's 

Art. 93. ParCL as mercadorias <las cla.-:ses 3, 4, 5 ci G podem
se fretar vagões mts condiç~ões e }Jreços especificados nas baí:lOS 
das tarifas. 

O vagão unidí1dC 6 da lot<tção de 4.500 kilos ou seis metros 
cu bicos, consi<lora.ndo-se como _2, 3, e~c. os que tiverem o du· 
plo, o triplo, etc., dess<tlotaçlio. 

Art. 94. O v,tgã.o f'l·etado de.vo ser pedido por escripto ao 
agente d11 estação o logo qne este communiquc por escripto 
achar-se o vagão ús disposição do fretador, tcrü. este de entrar 
com metade do frete adean tadamen·4e. 

Si decorridas 48 horas não ttvo1' o expeditor carregado o 
vagão, poderá a estrada, utilizai-o em outro transporte, som 
restituir o frr.te recebido. 

Art.· 95. A entrega das mercadorias, pagando freto por 
v11gão, scrü feít11 dentro do vagão, sendo conce~ido ao destina~ 
t11rio nm prazo de 2:! horas p<.n'a desc<:Lrrcgal-o. 

Findo este prazo, <1 estrada fat•á a descarg11 pelo que cuf:ltar, 
cobrando-11 do dm:tin().t:wio independentemente tlas t11xas do ctr
mazenagem. 
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Si por aft1uencia de serviço, a íl..dministraç5.o 1wecisar do 
ca.rro antes do decorridas 2,1 horas, poder<t fazer 11r descarga. 
çom seu pessoal, cobrando u.s -taxas seguintes: 

2;',;000 por vagão de mercadorias de ga clas3e 
1$500 » » » » )) 4& )) 
l$000 » » » » » 5a » 

Art. 96. A administração da estrada não se responsabiliza 
pelo peso dos volumes embarcados no va.gão fretado; é, porém, 
t~esponsavel pelo numero desses volumes. 

Art. 97. Em caso algum o expeditor poderá ca,rregar o vagão 
fretado com peso superior á lotação. Provada ainfracção, ficará 
o expeditor sujeito á multa de 5$ a 25$ e ao pagamento do 
damno que ho~ver causado ao material da estrada. 

IV 

PINHEIRO, PAPEIS DE VALOR OU DE IMPORTANClA -E OB,JECTOS 

PRECIOSOS 

Art. 98. O dinheiro, papeis de v<:tlor ou de importa.ncia e os 
objcctos preclosos serão expedidos em volumes especiaos regis
trados e sob completa responsabilidade da estPada. 

Art. 99. Pelo tritnspol'te desses volumes se colJrará o frete da. 
tarifa 2 (cla.sse l) o mais como registro uma taxa de l/2 % do 
Valor declar<tdo. 

O minimo d<:t importal}cía cobra,da por esse registro é l$000. 
Esses ohjectos devem ser cuidadosamente pesa1los e só sorão 

expedidos em trens de vütjantos ou mixtos. 
Art. 100. O dinheiro amoedado, as joias, as pedras e outi'os 

metacs preciosos devem estar acondiciomtdos em saccos, caixas 
ou barris. Os saccos devem ser de pannõ forte, cosidos por 
dentro o perfeitos, isto ê, não dilacerados, nem I'emendados. 

A OOcca desses saccos sorá fechada por meio de corda ou cordel 
nteiriço, e nó coberto com si neto em lacre ou chumbo, e as 

e:ürcmidadcs mantidas por sinete igual e sobre unH ficha 
solta. 

As caixas ou btwris serão -fortes o progaclos ou arqueCLdos 
com solidez, não devendo apresent<-w indicio algum de u.bcr
tura encobert<t, nem de fractura. 

As caixas serão fortemente ligadcts por meio de cord<:ts in
teiriças colloéadas em cruz, com tantos sinetes em lacre ou 
chumbo, quantos forem neccssarios para attestar a inviolabi
lida.de elo volume. 

Os barris serão amarrados com corda. inteiriça, collocada em 
cruz, pa-:;sando- sobre a tampa e fundo, e fixada com sinete em 
lacre ou Chumbo. 

Art. 101. _O papel-moeda, as notas de banco, as apolices, as 
,.acções de companhia~ e outros papeis-yalores e de -importa~"! 
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cia devem ser apresentados em saccos ou caixas, ou formar 
pacotes revestidos de envolGOrio_s intactos em p11pet ou _panno 
encerado, garamido com cordel forte, posto em cruz, e sinete 
em lcwre no::) nós. 

Toda.vüt, esses olJ,jectos podem ser acceitos em envoltorios 
de pc~pel, fechados com cinco :-:;inetes em lacre, comtanto quo 
em relação á solidez e acondicionél.mento esses volumes nada 
deixem a desejar. 

Art. 102. 0.'3 endereços devem se!' directal'nente escriptos 
sobre os Volumes e nã.o cosidos, collados ou pregados, afim de 
quo não possam encobrir ve~-:>tigios de abet·tura- ou fractura; 
podem igualmente ser ~scriptos t;Obre etiqueta pendente e presa 
ao volume por meio de cordel. 

A declàração do V<J.lor serct mencionada. no endereço por 
extenso. 

As iniciaer~, legendas, armí1S, firmas-sociaes ou nomes dos es
tabelecimentos, quando impt·esso,:; nOs saccos, cu.ixas, 1mrri8 on 
pacote.-.;, devem ser perfeitamente lcgiveis. 

Os sinetes fettos com moedas são formalmente prohibidos. 
Art. 103. As_oxpcdições desta especie devem sm• apresenta~ 

d<:tS a dedpa.cho c registro, pelo menos, uma hora antes da ma1;~ 
cada para a partida do trem; sem o que não seguirão por elle; 

Art. 104. A responsabilidade da administração por esses 
objectos consiste em entregai-os sem o menor indicio de terem 
sido violados, e havendo indicias de violação, indemniz<u' o que 
de menos se encontrar no conteúdo em relação ao valor clecla.:. 
rado p<tra o despacho e registt·o. 

Aet. 105. A nota de expedição deve, além das indicações ordi.o 
nadas, conter declaração do valor por extenso e sobre lacre 
sinete igual ao dos volume,s. 

v 

Art. 106. O. ti'ansporte da nitro-glycerina, do ü.1godão-po1voi'a 
c dos fulminantes de modo algum pôde ter lagar. 

Art. 107. Não pôde tão pouco ter loghr o transporte de dyna~ 
mite, de polvora de mina. oü de caç<:t em grande quantidade, a 
jnizo da e:Strada, ou quando o Governo assim o entender, nos 
casos de segurança publica. 

Ar-t. 108. A polvora e mtüs matcriaes explosivos, os fDgos 
·de artificio, o alcool, o phosphoro, o collodio, o ether as 
esseneias e outras mttterias analogas, não podem fic<Lr deposi .. 
tados nas estctções ou <:tl'lll<LZCl1S de deposito. 

Art. 109. A administração pôde fixar O dia em qüc devam 
ser admittidas '-"" despacho c transportadas '~s ma terias no~. 
civas ou perigosas. 
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Tod;~via, as mech<ts chimicas (plwsphoros) (JUO se ttchttrem 
nas condições de cnvoltorio abaixo Ucclfl;radas, c os pequenos 
pacotes, as amo,stras em geral, em quantidade não superior a 
cinco kilogrammas, podem ser expedidos tollos os dias. 

Art. 110. Os volumes contendo su1Jstancia.'3 venenoscts, pori~ 
gosas, explosiveis ou inflammaveis, devem trazer no exterior 
indicação do sou"conteüdo, c são subme~tidas ás seguintes·con~ 
diçõcs de acondicionamento: 

I. Polvo·;·a, estopim e outras subslancias semelhantes - Em 
caixas ou barris, hermeticamente fechado3 e protegidos exte
riormente por eavoltorio solido. 

II. Dynamite- A dyn;).mitc deve ser contida em c<J.rtuchos co 
bertos de papel p3rgaminho ou outro onvoitorio imperme<tvel• 
não escorv<tdos o desprovidos do qualquer meio do igniÇão. 
Estes cartuchos devem ser ~mbrulllados em um primeiro envol
torio bem estanque, tendo os vasios c:1tre os cartuchos com
pletamente cheios com estop<:L, papel picado, senagem de ma
deil•a ou qualqum• outra. matcrin, ::;ecca, pulverulenta ou lll<teüt 
capaz do amo1•tecer os choaues e de ab~ot'VOf a nit.ro-glycerina 
'que viesse a escapar-se. 

Os primeiros envoltorios serão contidos em caixa rle m<tdoira 
ou em barril igualmente de madeira, p1•ovido de aJças nãoJno
talli@s, solidamente fixadas, c armnjwtos de moclo <t evit;Ü' 
todo movimento por meio de serragem de m<:tdeira ou outrct 
ma, teria seccct, pulverulcnt<t ou macüt, como acimct ficou dito. 

Nã0 serão admittidos a tra,nsporto dymtmitcs com mais de 
um <Lnno de enca-ixotamento. 

III. FolJOS (p·tificiacs- Em éCÜX<LS de ~cdJOaS unicbs de um cen~ 
timetro do espessur[!., pulo meno:::. 

IV. Mechas chimicas (phosphoros) -- Em ccdxc~s do t<thoas bem 
unid~s e de um ccntimetro do espossul'a, polu menos ; arruma~ 
ção no interior hem aporta,da,_. 

V. Espoletas, capsulas j'ulmúwntes, carbo-a:.olina; cal'luchos diJ 
·ret1·o-cm·ga ·- Etn bocetcts ou s::wcos o tudo dentro de caixas bom 
unidas e de um centinwtro de espessura, pelo menos. 

VI. Phospho1·os, bromo, sul{UI'eto de carbmw -Em vásos da 
parceles bem fortes e estantiUOs cheios de agmt_ o empallla.dos. 

VII. JfaleT·io,s cattslicas, inflannnaveís e e:1;plosi·veis...,..;.. Em V<LSOS 
do paredes hem fortes e estctnques, empalhados e fechados em 
cestas e caixões. 

VIII. 1lfate·t'ÜM 'Venenosas -Em vasos i'e-clmdos, empalhados e 
encaixotados. 

Art. lll. .As suhst::mcias nocivas ou pcl'igüscts devem formar 
expedição _á parte e ser objccto do nota especial de expedição. 
De fórma. <:Llguma poderão ser despacluula.s como merc1.dorias 
ordinari<Ls, fie<wdo o inf1'actor sujei to (~pena commina(la no 
art. ,13 do pl'Oscnto regulamento. 
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VI 

'l'RANSPORTE DE ANIMAES 

Art. 112. O frete de animaes (: taxado pehttarifa 4; conl'orme 
as classes. 

Seguirão em geral em trens de carga ou mixtos quando nolles 
houvm• Ioga1' e si o sou embarque não causar demora na 
partida destes ultimas trens: 

Ar~. 113. Com cxcepção dos porcos, carneiros, cabras o 
cães em numero não excedente a cinco, serão os animaes 
embarcados e desembarcados -pelo pe.':ismtl do dono ou seus 
agentes. 

Art. 114. Os anima.cs, em nnmm·o não excedente de cinco 
calwças, deverão ser a-presentados a despacho nos logares apro· 
priados para o seu embarque 15 minutos antes da pa.rtida dos 
trens .. mixtos o uma hora antes lla partida dos trens de carga. 
Para o embarque e desembarque desses animaes se dará o 
tempo cstrictamente neccssario, findo o qual serão embarcados 
ou desembc~rcados pela estrada por conta do remettente. 

Art. 115. Os animaes, em numero superior a cinco cabeç<tS, 
devem ser <tnnunciados com antecedencia de 24 horas ; não 
obstante, a. e.':itrada os poderá receh.3r antes, sempre que for isso 
possível. 

Art. 116. Nas expedições de anima.os por vagões o embarque 
dcvcr<i ser com antecedencia, de modo a ·ficar tcrmina(lo -15 
minutos t~ntes da llOl'a marcada pa1'a a partida do trem. O des· 
embarque deve estar terminado duas horas depois da chegada 
do trem. , 

Art. 117. Todas as vozes que um cxpcditor• tivm· ani
maes <t transporta.l' em numero tal que complete a lotaÇão 
do oito vagões duplos, a administração da estrada, sendo pos· 
sivel, fará trem especial para. esse transporte, sendo avisada 
com -tees düts de anteccdencia. 

Uma vez recohida pelo expeditor• a communicação da estrada 
de que é possivcl fazer o trem, devcrâ deposi~ar em mão do 
agente da estaçã0 expodiciona.ria uma quantia éonespondente 
ti, metade do frete do trem pedido, perdendo esse deposito em 
.favor da estrada si deixar de carregar o trem no dü~ fixado. Si 
a estrada não pudor mandar o teem promettido, restituirá ao 
expeditor o deposito feito o pctg11r-lhe-ha uma, intlemnização 
igual ao mesmo deposito. 

Art. 118. Os trens especiacs de animaes fimtm Sujeitos ás 
mesmc:~s condiÇ',ões esta.belecid<tS nos ar.ts. 31, 36 o 37 pctra os 
trens espç,ciae3 de viajantes, sendo reduzidtt t~ 24 kilomctros 
por hora a velocidade média desse~ trens. 

Art. 119. A administração só re.gponde pelo extravio de 
animaes até o numero fixado p::t1'a a lotação do va,gão, cor·~ 
rendo os dmnais riscos por cont:.t do expeditor, salvo culp<t 
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provada do pessoal da estrada. Mesmo no caso de extravio a 
estrada não é responsavel desde que os animaes sejam acampa· 
nhados por tratadoras mandados pelo expeditor. 

Art. 120. A administração-não responde pelos damnos resul
tantes do perigo que o transporte em caminhos de ferro ou 
demora da vütgem acar1·eta pJ.ra os animacs vivos. 

Art. 1~1._ No_ caso -de extravio, e provetd;_t a culp<;t do pesso;tl 
da., estrada, a indemnização não pode1â exceder a: 

80$000 para animaes de mont<tria ; 
50$000 pará" bois, __ v~accas, etc. ; 
· 6$000. para ·bezerros e vHellas; 
4$000 para carneiros, cabras e porcos; 
2..$000 p<Wa cãe.':l acorrentados; 
$500 para <t.ves e pequenos animacs cngaiolados. 

V!! 

11ESPJNSAU1L~DADB, SEGURO E INDEMNIZAÇÃO 

Art. 12~. A administração da estra.rla declina do toda ares
ponsabilidade po1' _perda, avaria ou falta nos scguintos cctsos: 

I. Quando provierem do caso foetuito ou por força maior. 
II. Quctndo nãO tivor0m sido vcl'ificados 'OS volumes á cho· 

gada. dei. mermtdorh o <.tntos tht sua <J.Ccei"tação ou retirada pelo 
destinatario. 

IH. Quando os envolto rios não apresentarem exteriormente 
indicio de vlolcnci<t ou Iractura. 

IV. Quando sem causa justificadci o destinatario recusar· o 
volume e a a.varht for ulterior a c~Ba recusa, do r1ue se lavr<J.r{t 
alito. 

V. Quando a mcrcadül'Üt for por sua n<ttureza especial sus
ceptivel de soffor _perd<t ou avaria, como _combusLào ex .. 
pontrtne<:~., clferveScencia, evaporação, vasamcnto, ferrugem, 
ptitrofacção, etc. 

VI. Quando· a merca.dorüt, por m<:to acondicionamento ou 
qUalquer defeito observado pelos ernpl'egadoa do de,')pacho, 
houvól' sido, não obstante, despachada a pedido do remettente, 
d·eclarando o empl'cgado na nota de expedição e no conhecimento 
«Segue sem responsabi!idade da es~rada. >>. 

Art.. 123. Quando a mm-ca~lorla foi' acompanhada. ·por pessoa 
encarregada de vigial-a, ct administração nã-o responde. pelos 
damnos resultantes do perigo que a vigilancüt tinha por fim 
cvHar. 

Art. 124,._ A administraç~l-o n"ão se responsa.lJili_~:;a pelo damno 
que (la arrum.ação nos vagões e arnmzens, car1:egamc-nto e. ·ctqs~ 
ca:rga possa resuHar p<tra a mobilia não cnccüxot;:~da. 
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A mobilia.dcscncapada, sómente encapada ou mesmo engra
dacht, segui,rá por con·~~ o risco do. remettcntc, respondendo a 
ostmdéL somente por cxtr<tvio. 

A1't. 125. -A adnünistração nã_o ê rcs:Pons<tvel ·pelo es.trJgo 
da mobilia cncaixota.da., louça, virlt'OS, cryst,aes ou qui1cs..o 
quer objectos fr<1gei~, encaixotados ou cmbaiTicados, desde que 
entregue os volumes sem signaes _de tc1 em .sido violados cu 
do terem· so.ITrido choque ou pressão que pudesse danmiilcar o 
conteúdo. 

Art. 12Ci.· Qu::tndo o carL'egamento e a descarga forem feitos 
pelo rcmetton·~c ou pelo de$tinatario, a administração não_ 
responde polo3 riscos ou·perdas resultar::tes daqucllas or;eraçõos 
cu de suas cons'Jquencias. 

Art. 1~7. A administração não responde pelos· riscos prove
nientes da naturcz<1 dos objcctos contidos nos volumes d0 ba.
gagens o cncommcaLlas. 

ArJ. 128. Salvo a.s prescl'ipções dos artigos anteriores ou 
outras disposições cxpressa,s neste I'cgnlamci:Ito c no regula
mento geral, a a.dnünistração se responsabilim pelos -objcc·6os 
que lhe fol'Cm confiado3 p.::tra scrmn tl'Lm':'portados ou arma.
z::onados. 

Ess<:t rcspons:.tbilidadc começa no momento do pagamento do 
fl'ctc c rocCl)ção do gcncro e Lcrmina. no acto lia cJiti:ega. do 
mesmo gcnoro ao destin;üario ou <t seu correspondcnGe ou pro· 
posto. 

Art. 1.20. Os rcmettcntcs toem a facult.lado de segurar n:t 
lJropria c3tl'a.d<.~ a sua mercadoria, dcclaratido no acto do dcs
pcwho o valor segundo o qual querem ser inrlcmniza.dos em ca:w 
do perda ou avaria. 

Neste caso colJrar-s::;-ha além do frete c mais taxas uma· ta-xa 
de seguro dO 2 '?'o sobre o valor declarado. O minbno da. ÜIIlJOl'· 
tancia dessa tax<1 sorti do 1:-\iOOO. 

A decléLNtç-Ko llo VéLlüt' elaS mcrc~uloriasnas notas de expedição 
c conhecimentos nenhum<t significa9io ter(~ d.c.-:ido. que não fol' 
paga .. a hx<1 de s.egut'O. 

Ar·L I:lü. Bm caso de pm'Lla total se pagard .. ltO segurado 
o valor integral declarado ; si, porém, a perda, iot' pctrcial, 
só terá cHe direito a .. um~t quota, J?l'Ol)Ol'ciunal ú perda. olfo
ctlva,. 

Do mesmo modo, em cnso do avaria, a indemnizaç'?\.o será 
paga proporcionalmcn~c <i importa.neia da avaria vcrifi.tmda. 

Em caso algum a indcmuizaçãp poderá exceder o da,mno 
realmente soffl'ido pelo scgm•;J,do em consequencia da pel'da ou 
avaria,.cscwá neste caso reduzida á importancLt do damno. 

Art. 131. Quanto aos objecJos ou mcrca'.!orias 11ão sc~uros, '!' 
administração n5.o é rcs1;onsa.vel polCL inde.mnização sinao até a 
importancia de. 50[) réis por kilograunna de merca.dol'ia c ca.rga 
em geral e de 1$ por l~ilogr-amma de bagagem ou cnconuuenda 
perdida ou avariada, sem quo em c<t:o:o a1gum a indemnização 
posJtL ser supcl'lor ao valor da mercadoria, bagagmil ou cncom
mcnda. perdida ou <:tv<.tria.da. 
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No C<tSo em que unut mercadoria, etc. descnca.minhadct for 
depois achada, a administra.ção a.fftxar(t avisos na estaçào, e o 
destinatariO terá, durante 15 dias, o direito de reclamar t~ 
entrega, devendo restituir _3/4 da indemnizaçã.o quejü. lhe· houVer 
sido paga. A mercadoria, etc. avariada fic<1 pertencendo (~ 
estrada. -

Art. 132. Quando a morcadorüt formar um todo tal que a 
ava.ria de uma 11arte a deprecie ou inutilize, a indemni:.mção a 
pagar será calculada por arbitra;mento. 

Art. 133. As ca.usas de irresponsabilidade on limitação -de 
responsabilldade não poclem ser invocadas pela adminh;ka~~ão, 
si se provar Uólo por parte de scn pcssottl. Neste caso, as in
dcmnizaçõcs a pagar serão reguladas pelo Codigo Commcrcial. 

Vlll 

ARBITRAMENTO 

Art. 134. O arbitt·amonto, nos cttsu:-: em que pol' este t•cgu
lamento.tlcv;_~ ter log<11', .-;m·;t fuil;o l)Ol' dons arbitro.;; escolhidos, 
um pela administraçã-o o outt·o pela pa1·tc, salvo si ambos con
cordarem na escolha de um só <:Lrbitro. Da deei-;ão elos arbitras 
nào Im ver<'L recur.'w .. 

Art. 135. O arbiteamonto será reduzi-lo a auto, assign<:Ldo 
pelos <:Lrbitros, pelo agente d<t estação em q_ ue elle se ver!ficar 
e pela. parte reclamante. 

Att. q6. A quantia <:Lrbitratht para índcmnizaç·ão em caso 
algum pode--: á exceder os limites acima fixados ·neste regula
mento p<:Lra cada caso de indcmniZaçd,o. Sempre, pois, que o ar
bitramento exceder a esses linütes, a administração só p:1ga1'<i 
até aos nwsinos limite . .;;. 

Art. 137. Dispensa-se o arlJHramcni;o semJJl'C quo houver 
mutuo aecordo sobl'C o valor da indemniz~~ão entro ;:~ admi
nistraçã') e a parte, accortlo que deve ser reduzido a auto, as
.signado pelo' dil'eetor tht estrada e peht parte eeclanmnte, tendo 
a mesm<:L va-lidade do arbitramento. 

Al't. 138. Recusando-se a pal'tc ao arbitramento, a 
administração requererá. judicialmente um arlJitramento, 
que continuará sujeito aos mesmos limit€ls, e remoção das 
mercadorias p<:Lra um deposito pulJlico ou <1 sua venda em 
leilão. 

Art. 139. A vistorüt ou arbitramento amigavel devo ser feito 
dentro d9 48 horas depois da dea:arg<t ; p<:Lssado este prazo, só 
prevalecerá a decisão da administt'aç·ão. 

O arbitramento ,judicial só terá Jogar si, proposto o amigavcl 
}Jela administração dentro cl<ls referidag 48 horas, for elle re
cusado pela p;:~rto. 
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Art. 140. Si os arbitras não_ chegarem a accordo quanto [~ 
cwaliação do projuizo c a rcs:Ponsabilidadc d 1. administraç~o, 
nomearão elles um dcsempatador, qu0 docidlrá poe uma dn.s 
duas opiniões. 

Art. 141. Os arlütros teem por miSsão não só vistoriar e 
avalia1.· o dammo, mas tambem si houve _culpa da admi~ 
nistrar;ão nesse damno, ou si elle é inherente á naturCZlt 
da mercadorh, Ou si provêm do acondicionamento d!h 
carga em desaccordo com o estabelecido neste regulamento. 

Si for reconhecido o máo acondicionamento ou si o da,mno 
provier da propria natureza da mercadoria, niio terá 1ogar a 
indemnizaçao. 

Si íürem reJonhecülas esSas attenuantcs em favor dtt 
administraçilo, me3mo que hajn, culpa desta no facto que 
p1•oduziu o damno, só se pagará meta,de da indemnização ar~ 
bitrada. 

Art. 142. Aos ;_trbHros se darü. conhecimento ~este regula~ 
mento. 

IX 

DlWBRES DOS El\Il-'REGALlOS 

Art. 143. No desempenho de suas funcçÕcs os cmpreg<tdus 
toem obrigação tte trata1• com urbanidade todos os que tiverem 
negocias com a estrada. 

Deverão dar a03 vin:lantes, remcttcnte3 o destinatarios t)das 
as 1nformações que estes lhes pedirem c facilitar quanto for 
pos5ivel o cumprimento das i'orm;tlidadcs a preencher. 

Art. 144. Reciprocamente o empreg<:tclo tem direito a ser tra
tado com urbanidade pelas pessoas que tiverem negocias com a 
cstt•ada. 

Si cüguom tive1• razão do queixa contra qualquer emp1•egado 
da estrada, dcvm·á esc revel-a. no li veo do reclamações, que ex
istirá em todas as estações â disposição do publico, documen
tando a queixa, ta.nto f1Uttnto pos~ivol, com o t0stemunho das 
pe~soas presentes. 

Art. 1•15. Nenhum agente ou empregado podel'â dar ao pu~ 
hlico documento que contenha rasura ou omoncla por ellc nlto 
resalvada. , 

Art. 146. Todo o documento fornecido pela estrada e que for 
depois, por qualquer titulo, apresentado c sJ achar viciado, 
será retido o o apresentante ou quem do vicio so quizer uti~ 
lizar será sujeito a uma multa de 508 a 100$, segundo a gravi· 
dade do caso, a juizo do engenheiro fiscal. _ 

Nesse ca.so a entrega da mercadoria reclam;;t.•üt ser<t sust1.da 
a.té decisão do mesmo engenheiro fi~cal. 
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X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. U7. Os casos ele embargo ou penllom emmo~·cadm•ias 
o outl'os olJjcctos depositados ou entregues (~ estrada, para se· 
rem transportados e ainda, não entregues a seus destinatarios, 
serKo regulados pelo decreto n. 841, de 13 de outubro do 1851, 
no quo a estes fo1' applicavel. 

Art. 148. Os objcctospcnhorados ou embargados não-podem 
ser retirado:'! das estações ou depositas da eDtrada, sem que esta 
scjLL indemnizada do que lhe for devido por frete, armazenagem, 
e todas as mais dospezas. 

Art. 149. Quando o mnbargo cu penlwm caltle em generos 
de.f<tcil deterioração, nocivos ou _perigosos, não poderão estes 
gencros ficar depositados nas estações. 

Art. 130. Os ti·anspOl'tcs pc~r cont;:~· do Governo Federal ou 
dos Governo.:: cst<1duacs ficam·sujcitos às mcsm<1s taxas e con
dição::: que os transportes ordin<ll'io.s. 

Sómente as malas do Correio c ws mercadorias, etc. per
tencente::: á estrada tcrio tra.nsporte gratuito, devendo estas 
vlr sempre acompanlmdas "de uma guia. de remessa da estação 
de proceciencia. 

Art. 151. A cJbrança' lntcg1·a.I das taxas de despacho, se
guro, registro, U.l'Illazenagemj csktdia e toJas as mais despezas, 
menos o frete propriamente dit:J, terá logar""para as merca
dorias e quaesquer objectos que tiverem transpJrtc com abati
mento em virtude deste regulamento ou de qualquer contracto 
ou conces::;ão no qual se achar e.stabelecich a "clausula do ~tbati
monto do feete. 

Art. 152. _O cxpeditor• que, tendo pago um desptLcho qual
quer, verificar depois que houve m•ro no ctLlculo do frete ou 
na applicaQão da tarif<.t, tom direito a requerer a restituição 
do que houver pago . a mais, dentro do prazo de 30 di<1s, 
contado da data do despacho. Findo esse prazo nenhuma re
clamação poderá ser at~endida. 

·Art. 153. Em casos muito cspeCiacs de legitimo impedimento 
do remettente ou destinatctrio, quando se }H'OVC não poderem 
clles encarregar a outrem de .fazer as suas vezes, podcrã.a 
estrada conceder al)atimento até 50 °/o sobre a taxa etc arma
zenagem ou estadia. 

ArL 154. Todo o romettente que precisar de vagões deverá 
pedil-os com 24 llo1·as de~. a.nLece"déncia ao agente da estação 
onde devem ser embarcadas as cargas ou aiJimacs. 

A estrada não se obriga sempre a satisii:l.zcr o pedido dentra 
do referido prazo, mas se esforçará em torm~r o menor pos::~ivel 
qualquer domOl'i.L além desse prazo. 

Esses pedidos nã.o serà.o l'cccbiU.os quando se trat<tr de vagões 
que <:t estracla. não possuu. ou nV,o csteja,Iu em csütdo de sén•Yir~ 
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Art. 155. As pc:.tson.s quo estrctgarem os carros, estações ou 
apparelhos da estrada serão rosponsavolfs pelo damno causado, 
e si for este intencional, proccdor-se·ll<t judicialmente contra 
o delinquon te. 

Art. 156. Os objectos não designa,dos nas t<Ll'if<ts o pautas e 
para os quaes não ha,j<t disposiçã.o especial neste regul<:tmento, 
ficam sujeitos <t tarifa col'l'espondcntc cws previstos que cbm 
clles tivermn maior analogia. 

Art. 157. Os objeCtos qw:~ por sw1 natureza especial não es
tiverem chssificados. na pauta o não tivm·em analogia com os 
classificados, fic(1rão sujeitos a frete convencional, que serâ 
tratado com a aclministraçlio da estrada, dando-se conheci
m_ento do accordo ao engenheiro fiscal do Governo. O mesmo 
se observarâ. em relação a ontt·os serviços que a estl•ada possa 
pl'estal' ao publico e que nKo estejmu especificados nestas ins
trucções. 

Art. 158. Nas estações ou paradas onde- não houvm: desvi9 
poderá a mtrada, recusar o est(1cionamonto de vagões pm·a 
carga ou descarga. 

XI 

SERVIÇO TELEGRAPIIICQ 

Art. 159. O telegrrtpho fica fmnqueado ao publico nas re~ 
spectivas estn.çõe . .;; toÇio::l os clias, inclusive os dias feriados, d<:ts 
6 horas da manhã â.s G d<J. tarde. 

Art. 160. Os ·telegrammas dividem-se nas seguintes cl~sses 
que representam a ordem da, transmissão: 

r. Telegramma urgente em serviço da estrada; 
II. Telegramma urgente do Governo FedeJ·al ; 
III. Te]eD'ramma urgente do Governo 03t-1dual ; 
IV. Telegramma urgente particular; 
v. TeloO'r<:Lmma orllinario om sm•viço d<:L estrada ; 
VI. Telegrttmma ordinario do Govm'no Federal; 
VII. TeleO'ramma ordinario do Governo estadnltl; 
VIII. Telegramma ordinario pal'ticular. 
Art. lGl, Os tolegrammas devem sm· escriptos pelo proprio 

expeditor e tanto quanto possível em formularias com os re
spectivos dizeres impressos, os quaes se acham ct disposição ~lo 
publico em todas as a.gencias. 

A minuta: dos telegrammas deve Ser escripta em caracteres 
legíveis que possam sOL' transmittidos pelo apparelho :Morse. 

Art. 162. Todas as correcçõos que o expeditor fizer na miR 
nuta, seja incluindo, seja. riscando ou entrelinhando palavras, 
devem por elle ser reconhecidas· em declaração expressa que 
fará abaixo da assignatura:. 
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Art. lôS. Qun.ndo -O cxpcditor de um telegrtimma. não pndm• 
ou não souber escrever, poderá na presença do agente da es
tação incumbir a outrem de redigir a ininuta do telegramma e 
assignaJ-o. 

Art. -164. E' rigorosamente prohibido a qualqUer empre
gado escrever em parte ou no todo os telegrammas do publico, 
emendai-os, corrig_il-os ou altern.l-os por qualquer fórma. 

Art. 165. A linguagem a empregar na redacção doa tcle
grammas pôde- ser clara ou secreta, comprehondendo esta a 
linguagem convencional c a cifrada. 

A linguagem clara é a ·_que apresenta um sentido intel
iigivel em qualquer uma das linguas autorizadas para a 
cori'espondencia. tclegraphic~ internacional e que são: por
tugnez, franccz, inglcz, allemão, -hespanhol, italiano, 1wllandcz 
e latim. 

Entende-se por telegramrna ern lingnagem convencional 
aqnelle em que se faz um emprego de- palavras qüe, não 
o"bstantci terem-um sentido jntrinseco, com tudo não formam 
pllrases intelligiveis para as cs~ações em correspondencia. 
Em taes telegrammas o emprego fie nomes proprios não é 
allmittido sinão com a sna significação propria em linguagem 
clara. 

São consider<tdos teleg1'anunas em linguagem cifl·ada aquclle.:.: 
cujo texto é integral ou parciaJmente formado de gTupos on do 
S3ries de algarismos ou lettl'as com significação secreta. 

Art. 166. Os telegrammCLs em linguagem convencional ou 
cifrada só poderão ser transmittidos pelo telegraph:J da ost1~ada 
quando provierem ou se destinarem ao telegrapho nacional, 
observando-se as disposições do regulamGnto deste q na.nto ao 
modo de fazer a conGctgem das palavras. 

Na zona propria da estrada sómente a administração dcstct o 
o Governo Federal poderão usar livremente do Hnguagem se
creta. 

Art. 167. E' prohibida a acceitaç~ão de qualqum' telegramma 
contrario âs leis, prejudicial â segurança publica ou offensivo á 
moral ·e aos Uo'ns costumes, ou prejudicial <t segurança e inter
esses da estrada. 

Art. 168. Os telegrammas de mais de 100 pnJavras podem 
ser recusados ou reta,rdados para se transmittircm outros mais 
hreves, embora a.presentados posteriormente. 

Aft. 169. Muitos telegrammas de um mesmo expéditor,·para 
o mesmo ou diversos deS"tinatarios, só podem sm• acceitos quando 
nãó houvm• outros telegrammas a transmittir. 

Ar~. 170. A apresentação de telegramma é certificada por um 
recibo entregue ao expedi_tor; c que deverá ser exhibido_ em 
caso de reclamação. 

Art. 171. Nos casos m'clinarios a transmissão de telegeammas 
será feita· Ra ordem de l'ma <tpresentação; respeitando-se o _quo 
dispõe o art. !59, 
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Art. 172. A estrada. accei-tará despachos para se transmittlrem 
cópias por outra<:; linhas, preferindo as linhas do EstadO, salvo 
si o expeditor cxprcssameme designar outra. 

Art. 173. A administração se reserva o direito de interromper 
as communicações telegraphicas para o serviço particular, por 
tempo in1ieterminado, no caso em que o julgLlO conveniente, em 
vista da urgencia do serviço da estrada ou do Governo. 

Art. 174. O telegramma am;es de começar a ser transmittido 
poderá ser retirado, restituindo-se ao communicante a taxa com 
desconto de lO %. 

Principiada a_ te:1nsmissão, pólio clla ser interrompida a 
pedido do communic<1Ilte e retirado o telegramma; neste caso, 
poPém, sem dlrcito a restituição da taxa. 

Art. 175. O segredo dos telegrammas_ ó inviolavel. As uni
cas pos3oas que podem toma1• conhecimento delles ou requerer 
cópia são o proprio qne os assignou e a.quelle a quem slo di'ri· 
gidos. 

A nota de-reservado-portrmto, -coUoc:tda no teleg1'amma., 
entende-se com o destinatario. 

Art. 176. Na contagem das· palavras observar-se-hão as 
seguinb.3 regras : 

I. Tudo quant0 o expeditor escrever na minuta Uo seu tele
gramma para ser transmittido entra n:o calculo da t-axa,-salvo 
as indicações da .via a segui!', 03 signaes ·do pontuaçã-o; traços 
de união, apostrol_}hos e pa.ragmphos. 

li. Conta-se como uma qualquer· palaYl\1. que nã.o tenha mais 
de 15 lettras ; o excedente é contado como outras tanta..s pala
Vl'as quantos forem os grupos de 15 lettras ou fracção de 15 
Jettras. 

III. Toda. pabvra composb, oscripLa de modo que forme uma 
só, como tal ser<L conta.Ua do conformidade com o disposto no 
pa1'agrapho antecedente ; si, porém, forem esc1~lptas separada
mente as partes do que ella se compõe, ou mesmo reunidas pm• 
teaço douniã.o, serão contadas como outras tantas palavras. 

IV. Todo carader atpha,betico ou numerico isolado, toda pa
laVra ou particula. segnüla· do apostroplw, será contadó como 
uma palavra. 

Cont<h:lO_ tambem como uma palavea o saiJlinhado, o paron
these e as aspas. 

V. Os numeeos em algari.;;moa cqntam-se como tantas Pila
YI'as quanta.s forem as secies seguidas do cinco algarismos quo 
contiverem c mais um<:~. palavra pelo oxcedJntc. 

VI. Os numeras por extenso so.rão contados pelo número do 
palavras rea.lmonto ompregaU.o no despacho para exprimil-os. 

VII.- As vírgulas, pontos ·e ~raças de fracção que entrarem 
na composição dos numero.;; serão contados como ouGros. tantos 
algarismos. 

VIII. Os sign-aes -de accontuaçi'i.o não são contados. 
IX, N[o ::;ão admittid.as as -ligt~.ções ou altm•açõos çontraeias 

ao nso da lingua. 
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Art. 177. Entram na. contagnm da,s palil..Vt'as: 
I. A direcção, a, assignatm'a., as iil(licn.çõc3 a ro.:;peito do 

modo de entrega, do telogramnut ao destinat:trio, o o reconlto
cimonto da assigna,tum, qnCJ,ndo rove :;tida de:Ba f ormalida,de.. 

li. O.s pmlidos de repetição para confereucia,s, o.3sa. rape ti· 
ção e as pa.b,vras - 1•esposta paga ... pala~.n·as. 

III. Os nomm _pl'oprio.3 de pcsso:ts, cicl:.M.lo1, villis, praça.s, 
ruas,. etc.; os tHulos, sol.n'onomes, paeticulas e qu<1lificações se 
contam como tcmtcts palctVI'as qn'tntet3 forem m~ces:nrias pctrct 
oxpl'imil-ct'J. 

Art. 178. Nã.o S3l'ão taxCLdos qun.csqner signae;;: ou pab.VL'M 
accrescent<tdo3 pela. estação remettente no interesse do sorviçJ 
telegraphico: · 

Jgu<tlmente não serão t.a:xa.clo.3 .a d~tt<t, Jwra, da aprasonta,çã J 
do telegramma e log_ar de. proce-lcncia, sinãci q u<tndo o commu~ 
nic~tnte escrever 1n minuta, e exigir a transmissão. 

Art. 179. O mesmo telegr<1mma dirigido pelo mesmo com~ 
municante a mais de um dc3tioatal'io pagarâ, ·<tlém da taxa d<t 
tarifa p<:tra um de.-~tinat:-~,rL!, nuüs a quanti<t do 500 l'éiS cobrad<.t 
a titulo de custo da, cóph, t;wbs vezc::; qu:mtos fo-rom os endc~ 
roças menos um. 

Si o telegmmma tiver ma,is de 30 palavras, o custo di cópia 
augmontarô:L do mais MO ré.i.':\ por ser~o ou fracç[b do 30 p::tl<tvras. 

Carla, cópia lovaect o SOll endcwoço IJeoprio, p;)Jondo, pol'óm, 
o expnditor nund<tt', por indic,tção cscl'ipt~t, c.Jmlllu!ÜC<tl' toclJ.-:: 
os endereços. 

Art. -ISO. O mClsmo telegn.mma dil'lgido a mtis·de-nma. o.~· 
tação p:tgar<.t a tn:xa col'rmpondcnLJ a, c:td<t umn, dest:.t:::. 

AI't. lSI. Tocb:l as tt.LX<t'1, som di.stinctã.o, set'ã.o pCLgas no actJ 
d<t ap;'c3entação do telog.t'<tmnn n~t c:::~;n.ção de partid~t. 

Art. 182. 9 communicanto pód.o pagar de antoniKo a resposta 
do telegra,mrna.-.quo aprcsenbr, fixando o. numm·o de p<:tl<tVt'..'l.S. 

Ne3te.caso a min.uta do- tcloJeãmma· deíre te1' a declaração 
-· Uesposta paga ....• palavTas, <tnte.3 da assignatura do commu. 
nicante. 

Si a respost;t contiver menoi' numcru do palétvras do quo o 
desigmvlo no telcgr\tmmct, nã.o so fará. rcstieuiç.io a.lgum<t. 

Si a 1'ospost<1 contiver m~tiot' numm·o d~J pal<tVl'as, o cxco:;so 
sCrâ p~tgo pClht p<Bsoa que apPcsontal-a. 

Art. 18.3. A resposta pa.ra, ser trJ.nsmittida, deve set• apresou~ 
tad<:t dentl'o (bS 93 hot'.l3 que .~3 seguirem <1 entrega do tolegmm· 
m<t primitivo ct0 destinatado. -P<t'B<tllo e3SD prazo, fica.r<.t su
jeito ao pagamento d<t ta,x,t. 

Não S'3 restHuirâ ao communica,nto o que houYGt' pa.go para 
a ro~posta, si essct doi.xar de ser apt'esrmtada ou o fo.i.' pas:mdo 
aquello •prnzo. 

Art. 184. As disposições do3 art<L 131 e 132 s~rão obserTa[las 
relativa,mon·te aos tclogrammas trocados · entee as csta,çõe.:; da 
estrada. 

Para o serviço de trafego mutuo vigm•a.rão as disposições 
~ontidus no regulamento da Repartição Gemi dos Tolegraphos. 
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Art. 185. O.;:; telegl~ttmmas poclem SOl' cntr8gnes no domicilio 
do destinata,l'io, deposibdos ou encaminhados pelo Correio. 
ainda depositad0s na estação telegraphicé\. p:tra SCI'cm yro
cnrados pelos interessados, de accordo com as indicações que 
constarem do endereço,· 

Art. lSG. A entrega, C\. domicilio ser{L gratuita quando a casa 
elo dcstio<1tario não demüra,r a mctis de um kilometro da estação 
Je destino ; entretanto,_ medbntc JD.gamento da despez~ que-se 
fizer, a estrada se encarregará de fazer chegar o telegl'amma. 
com a possivoL brevidade· á casa do dcsiil'latario, quando esta 
ficctr alúm do um kilomctro da estação do destino. 

Art. 187. Ao empregado· da ·estrada, encarregado da conduc
ção do telcgramma, ao domicilio do destinatario não é licito 
encarregar-se da resposta ou do •mtro telegra.mma a. transmittir 
recolJendo a. taxa. respectiva,. 

Art. 188. Na ausencia rlo dcstinn.tn,rio: o telegl''-l..lllma serei 
entregue cü1 sua casa a pe.ssoa do sua i'amilia, onipregado, 
criado ou hospede, sa.lvo si o communicante designai' na. minuta. 
pessoa. especial. O _ destilutt<wio ou qnom por cae receber o 
tolegra.mma, devorá ·assignal' o recibo. 

Art. 180. Oi:! telegrttmmas quo tiverem do sor IH'OCUl'ados na 
estação de do.3tino serão entregues só n.o dest.ina.t<:trio ou a pessoa. 
por ellc competcntomonte ;wtol'izada. 

Art. 190. O pedido pal'<l que o telogramma expctlido não seja 
enviado ou entregue a,o dcstinatario sú pódo ser feito pelo pro~ 
prio communicante o po1• novo tolegl'rtmma, sujeito a taxa, que 
se.râ restitnida. si o pedido não chega1· a. tempo de ser satisfeito. 

Art. 191. A estrada só ·acceitará telegrammas parct serem 
transmittidos á noite quanrlo o seu serviço cxigil' o funccipna.
m_cnto do tclegl'apho. Essas telegmmmas ficam sujeitos a t::txa 
dupla.. 

Art. 192. Os telegmmmas particuhrcs urgentes terão prior:i· 
da.Uc p<1ra a. transmissão sobro outros telegrammas particül<1res 
ou de serviço ordinarlo <tpresentados n<t estação. Esses tele~ 
grmnmas ficam sujeitos a, tax<t tripla., quer a sua, aprcs.ontação 
tenha logar durante o dia, quer â noite. 

Art. 19:1. O expeditor do q_ualque1' tcleg1'amma pôde pedir 
quo lhe f.loja declarctda pelo telógrctpho a hora ela entrega do 
t0legmmma. ao destinatario ou os accidentes que determinaram 
a sua não entrega. Para isso e.sct•everri antes do endereço a 
iorli.cação-recepçü'o accHsada-e pagarâ a. tax::t de um tele
gr<tmma ordinario de dez palavl'as, o qual scrâ utilizctdo pela 
estação para <t refeeida communicação. 

Art. 194. O communicante tem direito á restituição da taxa 
que houver pago nos seguintes casos: 

I. Quando o telcgramma não chegar 110 seu destino por qual· 
quer causa devida ao serviço do telegi'apho. -, 

n. Qn:mdo o telegramma enviado ao destinatario estiver 
alterado a ponto de·não satisfazer ao fim a que era destinado. 

Art. 195. Os telegrammas em lingu<t esh'angcira devem sm' 
escriptos com caracteres romano~. 

Poder Executivo 1001 
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AI't. 196. Os tel'egi'amn1a8 officiaés, quer üo Governo Fe
deral quer do estadual, só serão acceitos qmtndo requisitada a 
sua transmis~ão Pül' funccionarlo a.utorizado a fazel-o. 

A renda proveniente tle taes tolcgrcunmas serâ levada a 
debito do respectivo Governo e cabro.da da rep;;1,rtição de fa
zenda autorizada a fa,zer o pagame.nto. 

Art. 197. Revogam-se as disposições contl'!4rias ao presente 
regulamento·, 

Ba~es <las tarifas 

TARIFA I- PASSAGEIROS 

lu. CLA.SSE 

Até 25 kilomekos, 80 réis por passageiro, kilo1netro. 
De 26 a 100 ditos, 50 réis irlem idem. 
De-101 a 200 ditos, 40 r8is idem idem. 
Do 201 em deante, 30 l"éítt idem _idom. 

2a CLASSE 

40% de almtimento nos preços d<:t P· chtsse. 

ObseJ·vações 

I. As passagens de ida e voltct em lo. classe terão o abati~ 
menta de 25% e serão valülas por qui.lJtro dias. 

li. Os omprcgítdos dit estritclét, qu<1ndo em viagem de recreio, 
terão o abatimento de 50 % nos preços das passagens. 

III. As qriançi'Ls menores de 8 annos pagarão meia passagem ; 
as de 3 annos ou monos terão passctgcm gratuita. 

TARIFA !l-BAGAGENS E ENCOMMENDAS 

la CLASSE 

Malas, canastras, etc., contendo obje0tos de uso dos pas~ 
sageiros; pequenos volumes de mercadorias compr~Jhcndidas 
nas classes ~a., 2:o e sa dit ta,rifa geral: 

Até 25 kilometros, 1 re<~.l por kilogramma-kilometro. 
De 26 a 100 ditos, 0,7 do reétl, » >> » 
De 101 a 200 ditos, 0,6 do real, I> » » 
De 201 ditos em deaotc, 0,5 

do real, » » » 

2n, CLASSE 

F1'utas, ovos, le-gumes frescos, e em gera,l pequenos volumes 
de mm'cadorias comprehendidos n<:Ls cla.sses 4a, 5a. e Ga. da tarifa 
geral: 

50 %·de abatimento nos pl'oços da l<t classe. 
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TARIFA lll-MEIWADOR!AS 

la CLASSE 

Mobilias de luxo, objectos pr·eciosos, obras de arte, sulJstancias 
de condueção perigosa, e gcnoros de culdado em geral : 

Até 25 kilometros, 8 réis por lO kilograinmas.kilometro .. 
De 26 a 100 ditos, 5 » >> » » » 
De l\)1 a 200 ditos, 4 » » » » » 
De 201 em deante, 3 » ~> » » » 

2a CLASSE 

Mercadorias geraes, objoctos manufacturados, fazÜndas~ 
miudezas, ferragens e generos de impMtação em geral: 

20 'f, de abatimento nos preços da Ja classe. 

Couros scccqs ou. curtidos, café em grão, assucar refinado, 
fumo e mel de funio o generos do exportação em geral: 

50 o f o de abn,timonto nos preços det, P classe. 

4a CLASSE 

Couros s<~.lgados, algodão impronsado, assucar bruto, cera de 
carnaúba e cereaes importados: 

60 °/o de :1batimento nos preços d<1 P classe. 

5::~. CLASSF. 

S<1l, ccreaes e p1•oductos geraes da la-vour:1 da zona dct 
ostmda, trilhos e accessorios, ferro em b1•uto e mincreos 
( exceptuando ·os de feri10): 

75 °/o de a,b::~,tüncnto nos preços da la chsse. 

6a cr~ASSE 

Substancias de pouco valor o muito peso, mctteriaes de aons· 
trucção, lenha, coke, carvão do pedm e minel'eos de fer1•o: 

90 °/o do <tbatimento nos p1~oços da P classe. 

ObsenJações 

I. Para ns mercadorias das classes 3a, 4a, 5a e 6a 'podem·se 
fretar vagões cuja lotação ó de 4,500 1\ilos ou seis metr9s 
cu bicos. 
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Os vagi3es fretados terão o a,batimento de 25 °/o sob1•e o 
pt•eç.o da respectiva. tarifa, ca.lculado para a lotação completa. 
Pai'& o s<:tl e o caroç.o de ttlgodã,o esse alJatimento elcvar-se-ha 
a 50 °/o• 

n. Os vagões fretados serão cn,rregados e doscai'regados 
pelo expeditor ou destinata.rio. 

III. Ser(L pm•mittido geupar em um mesmo vagão fretado 
diversas mercadorias da mesma classe, comtanto que sejam 
apl'csentadas a despacho pelo mesmo expeditor e dirigidas ao 
mesmo destinatai'io. Excoptnam-se do a.g1·upamento o kero
zene e os oleos de qualquer natureza,, que deverão sempre 
formar cxporlição <1 parte. A estmda não é responsavol pelo 
damno que tís mercadorias provenha do grupamento. 

IV. Soh o titulo-Conhecimento,__cobr<Lr-se-ha em cada des
pacho uma taxa addiciona1 de 100 réis por 100 kilogrammas ou 
fmcção, qultlquer que s~a a natureza e o destino da met•g 
cadoria. 

V. As mercadorias carmgadas em vagões fretados ficarão 
isentas da ta.xa de conhecimento. 

VI. Os vagões que tiverem de cntt>ar em desvios particulares 
para serem carregados on do3e<:U'l'cgados pagarão mais a taxa. 
de 2i; :por vagão de 4.500 kilos e por percurso não excedente a 
nm kilometro, e metade rlcss:1 tn.x:1 por cada kilometru ou 
fracçã.o exceJ.ente. 

O percurso ser·á contado sómonte em um sentido. 

TARIFA IV- ANIMAES 

1 a. CLASSFl 

Rois, cavallos, burros, etc.: 
Até 25 kilometros, 80 réis por cabeça-kilometro. 
De 26 a lOJ kilometros, 50 réis por cabeça-kilometro. 
Do 101 a 200 kilometros, 40 réis por C<1beça-kilometro. 
De 201 em deante, 30 réis por calleça-kilometro. 

2n. CLASSE 

Gado vaccum e cavi1Uar até 2 annos; 
Porcos de poso superior a 45 kiloa: 
50 %·de abatimento nos preços da la. classe. 

3:), CLASSE 

Carneil'OS, cal1ras, porcos n.té 45 kilos, cães e out1•os animaes 
pequenos: 

75 % de abatimento TIOS -preçoS da l 3 Cli1SSe. 
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ObservaçíJes 

I. Quando a expedição ele aniruacs lk1 mesma cht~~o for de 
mais de urna ca,beça. far·se-ha o abatimento de lO 0 /o por cada, 
cabeça ü.ddicional, sendo esse al.Jatimento calculado sobre o 
frete da anterior. Da 7" cabeça em det1nte o abatimento de 
50°/ o será constante pa.ra o resto da expedição. · 

li. A 'expedição de animaes da 1 a. cla.s3c terá lagar em v a· 
gões fretados, da serie F (duplos), todas as vezes que a exp0di .. 
ção completar a lotaÇ'ão de um ou mais vagões. 

O preço de fretamento de cada vagão ser<í. calculado pela. 
applicação da tarifa ao numero de lG cabeças, tendo, porêm, o 
expedi toe o dil'eito de arrumar no m3smo vagão maior nu· 
mero de animaes, atê o maximo de 20 cabeças, correndo po1• 
sua conta qualquer damno que di::;so provenha, quer par<t os 
animaes quer para o material da estrada. 

III. Não ser{t, permittido ao fretador• de um vagão introduzir 
nelle animaes da 2[l. e 3a. chssBs, salvo pagando separadamente 
o frete desses animaes. Exceptuam-se as crias que po!lerão ser 
admittidas no mesmo vagão, contc1.ndo-se duas como uma cabeça 
para a determinação do maximo fixado na observação II. 

IV. As crias de ·anlmaes do uma classe pagarão o frete da 
c1assc immodiatamente infeeior; as cl'ias de animacs da 31~ 
classe tor:to 0 abatimento de 50 °/G• 

TllLEGRAPHOS 

Os telegramma.s pctra qmtlquer estaçã.o de~ e.:StPada pagarão <L 
t<txa. fixa de 600 rêis o mais a tax~ de 120 réis por palavra. 

A estrada mantem trafego mutuo com a Rop:trtição Geral 
do$ Tclegraphos, podendo receber telegl'J.mmas para, qmdquer 
esta.çã.o do paiz ou do exteeior, nos termos do accor"do c3lebrado 
C·Om aquclla repartição em 27 do dezembro de 1899. 

Os teleg1·amma.s de trafego mutuo ficarão rigorosa.monte su· 
jeitos ás disposições do Regulamonto da Repartição Ger'ü dos 
Telegraphos. 

C.'tpital Federctl, 22 de alJril do lOOL- Alfredo ~11aia. 



56(\ ACTOS DO PODER :EXECUTIVO 

DECRETO N. 4.001 -DE 22 DE ABRIL DE 1901 

Approva a. aheração do aN. 4o dos estatutos da Çompanhia An~arctica. 
Paulista. 

O Presidente da Re:Publica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendcndo ao quereqnerou. a. Companhia Antarctica Paulista;. 
devidamente representada, decreta : 

Artigo unico. Fimt <:tpprovada a alteração do art. 4° doS 
csta .. tutos Lla referida comp.:mhia, a, qual é do Gbeor seguinte : 

O capit<ü sochLl fica elevttdo a 7.000:000$, dividido ülll 35.000 
acções integralizadas do valor de 200$ cada uma. 

Ca_pital Federal, 22 de <Lhl'il de Ü)Ql, 13° dct RcpubliciL. 

1J. F'BRHAZ DE CAl\IPOS SALLES. 

Alfredo Maia. 

DECRETO N. 4.00.2-DE 22 DE ABRIL DE 1901 

Abre ao 1\Iinisterio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito 
especial d~ 100:000-~, em supplemen~o ao de que trata o decreto 
n. 3.956 de 12 de março de Hlf11, afim de occorrer ás despezas -de 
tranSporte dos retirantes ce<n•euses, sua intermiÇão e' oUti•os, 

O Presidente da RopulJ!ica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorização especicd contida no decreto legislativo 
n. 707, de 22 de outubro de 1900, decreta: 

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Indttstria, Viação 
e Obras Publicas o credito espr,cial de cem contos de réis 
(100:000$000) em supplemento do de qúe tratõt o decreto n. 3.956, 
de 12 de março de 1901, afim de occorrer ás despezas de trans~ 
porte dos retirantes cear2nses, á internação dos mesmos c a 
out1•as relativas a esse serviço. 

Capital Federal, 22 de abril de 1901, 13' da Republica. 

M. FEHkAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfl·edo ii"Iaia. 
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DECRETO N. 4.003- DFJ 22 DE ABRIL DE 1901 

Abre ao 11Iinisterio da Industria, Viaçâô" e Obras Publicas o credito de 
250:000.) para ser applicado á indemnização devida á Companhia. 
Geral de Melhoramentos no Ma1·anhão pela réscisão do respectivo 
contracto pr~ra o estabelecimento de immigl'n.ntes e nucleos coloniaes 
naquelle Estado. 

O Presidente da, RepulJlica dos Estados Unidos do Brazil, 
em execução do art. 22, n. XVIII, da lei n. 652, de 23 de 
dezembro de 1809, revigorll.do pelo D,rt. 20 da de ri. 74G, de 29 
de dezembro de 1900, e observado o disposto no art. 70, § 5°1 

do decreto n. 2.400, de 23 de dezembro de 180G, decreta: 
Ar-Glgo unico. FicLt aberto ao 1\Ilnistcrio da Indnstria,, 

Vi<~ção o 01Jrrts Publicas o credito do duzentos e cincocntct 
contos de réis (:250:0000), afim do s~r applicado ú índemnização 
dovi<la (t Comp<tnhi<t Geral do l\Ielhürmnentos no 1Jaeanh~o 
pela resci::;ão, nos termos· ela, lei citetda,, elo contracto cclcln,ado 
em 30 de a.gosto ele 1800, entre o Governo da União e o 
cngcn1toiro i\.merico Duarte de Vi ~..-ciros o outl'OS, para o esta.~ 
belccimento de immigeantes c nucleos coloniao-; no rcfel'ido 
Estado o de que é cessionarüt a, mesma compailhia por' termo 
de 23 de março de 1801. 

Capiiial Feder·al, 22 do aiJril ele l!JOl, 13a da Rcpublica. 

1J. FERRAZ D.l~ C.ULPOS SALLES, 

Al(1·edo JJiaia o 

D.mRETO N. 4.004-DE 23 DE AlnUI. DE 1901 

Abl'e o.o lllinistel'io da Fazenda o credito especial de LG30:884$400 1 pat•i 
pagamento das clespezas de representaç~o do Presidente da Republica 
com sua viagem á Repuhlica Argentin-a. 

O Presidente da Repu1Jlica dos Estaclos Unidos do Brazil, 
usando da autoriza0ão conferida ao Podel' Executivo no art. 1°, 
paragrapho unico, ·do decreto n. G47, de 18 de novemb~'O de 
1899, e tendo ouvido o Tribunal de CmJtas, resolve ahru' ao 
Mínisterio da, Fa.zendlt o credito de mil seiscentos c trinta 
contos oitocentos oitcnt<.(e q_uatro mil e qtn.;t['ocentos rêis 
(1.630:884$400), para. occorrer ao pag<tmento das despeza.'3 de 
representação com sua viagem ú RepulJlica Argentina. 

Capital Federal, 23 ele alJril de 1_001, 13(} da Republica. 

1\L FERHA~ Dl(.CAMPOSl:S.u .. r~ES. 

JoaQui1n ;J.Iwrtinho. 
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DECRETO N. 4.005- DE 23 DE ABRIL DE IDO! 

Autoriza a organiaação da Sociedade mu&ua de segm·o.;; sobre a vida 
«A Nacional» e appt·ova os re5pectivos es-~atuios. 

O Presidente da Republict~ dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao quo requereu o Dr. Pl'Udencio de Brito Cotogipe: 

Resolve <tutorizar a organisa.ção da Sociedade mutuct de 
seguros sobre a vida «A Nacion<:tl » e approvar os respectivos 
estatutos, que a este acompa.nllEtm, accrcscentando-se, porém : 

a) ao-art. 1°-Cre::mdo para esse fim as precisas agencias, 
que funccionarão sómcnto depois de obtida. a precisa autori
zação do Governo Federal ; 

b) ao art. 3° -VI. Não poderá. pratica.r qualquer operação 
que não seja directamente relativa ao seu fim cu.pit<-,1, sob 
pena. do lhe ser cassacl<.t a autorização pm'él. fm1ccionar. 

Capitrtl Federal, 23 de abril do 1901, 13° d::t. Republica.. 

1\J. FERRA h DB CAUl'OS SAL'f,ES. 

Joaquim ;lfurlinho. 

Estatutos aa Sociedade mutua de seguros soore a vida 
11 A Nacional li 

Denominaçilo, sJde c dto-ação 

Art. I .o A Sociedade mutua de seguros sobl'C a vida, deno
minada «A Nàciona.l >) tmn sua sôde na cid~tde do Rio de 
Janeiro, c póde estender sllas operações por todos os Estados 
da União. 

Art. 2. o P~' do 90 annos o prazo de smt duração, podendo 
sor prorogado pela assemlJltht dos associados. 

Objeclo da sociedade 

Art. 3. o Os fins sociacs são: 
I. Elfectnar seguros so hrd ct vida, paga vei'::l em v ida ou por 

morte do segurado. 
II. Effectuar ·toda <L sorte de operações e contrados de 

seguros que repousem sobre lmsos scientifica.s o cujog atreitos 
dcpendmn da duraçl'Lo dcL vidt.t humana. 

IH. Estabelecer seguros espocüws de pequeno capital,. pag<tu 
veis por morto, para, grupo de individuas indnsüriacs ou 
<tgricolas, podendo estendel-ós aos de assocütçdes de qualquer 
gcnero, que tenham existencht legaL 

IV. Rcsgat.:tr süas · apoliccs ou contractos de suguros. 
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V. Constituir pen:-::ão e rendas vita.lic:ias, immetliatas ou 
difl'eridas sobre a vida de uma. só pessoa, ou sobre a de 
v;uias, em combinação. 

Art. 4.0 A socledalle, dada. autorização espechtl dos poderes 
publicas, poderá Cl'ear secções de seguros contra fogo, contr<t 
accidentes c tambem qmwsquor outras relativas a rE)nda 
vltalicia ou montepio. 

Art. 5. o E' vedado á socied<tdc resegurar os seus segm'os, 
quc1' em com:rnnhias ostl'angeiras, quer em na'3ionacs. 

Plano 

Art. 6.0 Os ncgoc:ios sociaos quanto <tos ns. I, II e IH do 
arL 3° serão realizados pelo plano mutuo. 

Art. 7. o Para calcular slv:ts tabellas de premias o as reservas 
legctcs de suas apoliccs, a sociedctdc adapta a tabella de morta,
lidade dos ac~uarios, ou de experiencüt combinada, e de 4 % 
do juros, denominad<t The aclum~y tabte of mOJ·tality or combined 
experience; ou qualquc1' outra em que a estatistictt dct 
mortalidade c seus calculas procedam de obsorvaç:õoa e oxperi
oncias sobre o Brazil, tudo conforme a sciencia e pcwa vaeiar 
de typo do po1·centagem. 

Art. 8.0 O con-r.racto de scgm·o c.:;t:.t contido mL apolice e 
na. proposta de seguro ; suas clausulas e condiçõe,'} teem força 
de lei para os contractantes. 

Sodas 

Al't. 9.0 São socios da.« A NacionaJ » toJ.os os indivlduos que 
com ella recüizarem contt·acto de seguro do vida, qualquer• 
que seja o typo e condição do contracto. 

Pa.ragrapho unico. São socios fundadores os que constituirem 
a sessão de imtallação da sociedade. 

Art. lO. Nenhum socio contl'ahe obrigações pecuniarias com 
a sociedade, além do pagamento do premio corre;;pondentc ao 
seu seguro, excepto nas condições do art. ll. O pagamento da 
primeira quota é obrigatorio, sendo facultativo o das demais. 

Paragrapho unico. O socio póde rescindir o seu contrac-to 
quando queira, conforme for estipulado na apolice. 

Art. ll. Os socios fundadores reciprocamente contractam 
entre si o seguro de vida de cada um no valor de dez contos 
de réis, nas condições das apolices ordinarias, adaptadas pela 
sociedade. 

Art. 12. Os socios ftmdadores emprestam á sociedade, para 
garantia de suas operações, a qur:tntia de cento e vinte contos 
que serão chamados pela directoria á proporção que a~ circum'* 
&tancias o exiglrem. 

Art. 13. Quando a sonuna do.3 prernios e lucros realizados 
pela sociedade attingir a 500:000$, será embolsada aos presta 
nistas a· importancia de seus creditas, cessando desde então· 
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á ara oa mesmos a responsabilidade das operações, que passará 
sociedade. 
Art. 14. Como compensação desse cmprestimo e lucros da 

incorporaçlio, os socios fundadores terão direito a 20 o j o dos 
lucros liquidas, destinados aos socios, divididos iguaJmente. 

Paragrapho unico. Esse direito subsistirá durante 25 annos, 
c esses lucros Barão pagos annuaJmente aos proprios funda
dores ou seus herdeiros, e não fici1rão sujeitos a combinações 
m q uà entrem os outros socios. 

Aclininish·aç({o da sociedade 

Al't. 15. A sodedadc é adnün'istrada, por um<~ dü·cctol'i<L de 
t1·os membros, eleito~ pela, assemblêr:t Uós socios rmra. mil po~ 
I'iodo de nove <1nnos. 

Pa.eétgrapho unico. Os membros (Lt diredol'ia, quanclo im
p_cdidos, sorã0 substituídos por supplmüos, eleitos da. mesma 
fôrma e 11:1 mesma occasião em que o forem aquellos. 

Art. 16. Cada directoe deixará caucionada no cofre social 
sua apolice até approvação d<1s respectivas contas. 

Art. 17. Niio poderá sne eleito clirector quem em outrtt 
sociedade do segm·os exercer <1lgum cargo. 

Art. 18. Os directoees eleitos escollwrão entre si o presi
dente, o t1lc3oureh·o e o gcrãnto, e organisaeão o regimento 
interno, em que sei·ão definidas as respectivas funcçõcs. 

Art. 19. O director que quizm· ausentar-se da séde social p'ol' 
mais de 20 dias, será substituído por um dos supplentes. 

Art. 20. A' directoria compete: 
I. Repi·eselltar por seu pre;sidcnte a sOciedade, official e juri

dicamente, sempre que os interesses socbcs o exigirem. 
H. Comprar, vender ou llypothect:Lr os seus bens de raiZ, 

moveis e semoventes; compra1·, pagai\ dar quitação c contrahir 
obrigações em nome da sociedade. 

III. Fazer ítcq_uisição dos pl<:tnos o 8lcmentos necessarios pm·a 
completa organis<.tção da sJcimlítde. 

IV. Ül'ganisar e apresentar á. ass0mbléa_ ger<tl ordinaria o 
rolatorio annual das operações da sociedade, o balanço geral e 
o inventario do activo e passivo, conjunctarncntc com o 
parecer do conselho fis0al, qno serão publica,dos a,tó a vospDra 
da reunião. 

V. Consultar o conselho fidcal, quanrlo julgar convoriiente, ou 
nos casos de·termtna.dos pelos presentes estatutos. 

VI. Convocar os associados em asscmbléa geral. 
VII. Estab3lecer a fórma elas apoUcas ou contractos de segu

ros ; determinar as taballas dos promios q uc devem servir de 
base ás operaçõJs da sociccladc, c fixar o -maximo dos contractos 
do seguros. 

VIII. Designar o banqueiro fia, socicdarlc, nomear c tlomHtir 
os empregados, fixar os seus vcnctmcntos ·c- dar-lhos regula· 
monto. 
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IX. Deliberar sObre a applicaçao interna dos IucrosJiqúiçios 
da sociedade, logo que estejam s:ttisfeitas tod<ts as obrigaçõ~es 
sociaes, separadas "as reservas legaes das apolices vigentes e~ 
pagas as despezas da administração. · 

Conselho fiscal -

Art. 21, O conselho fiscal é composto de tres membros ciTe .. 
ctivos, eleitos annualmente em assembléa geral. . 

Paragi'apho unico. Os membro.s cffcctivoH, quando impedidos, 
serão substituídos por supplcntcs, eleir,os nas mesm::~s condições 
e na occasião em que o forem <tquelles. 

Art. 22. Competc~lhe aconselluu• a directoria, com seu pa
recer, sempre que est:~ o solicite, e quando no interesse da 
sociedade resolvo e faz el-o, espontaneamente. 

Pa,ragt'apho unico. Pé~I'<J o exame do k~hnço, conta,s c 
r~la~o1•io destinados à a~semlJléa gerctl, ·tem o conselho fiscal .o 
d1rert-J de exigir todCLs as info1·maçõc-;;, docmncnt').-;; c escrl
ptur<:tção da sociedade. 

Assem'úldct geral 

Art. 2:3. A as::;cmblêa geral é composb do::: mtttuarios e 
reunir-se-Ita, em sessão ordinaria em ma.,rço de c<:tda a.,nno, pcu•a 
julga,r os actos _e contas_ da, administração e eleger o conse.lho 
fiscal ; c em se)são extrctordinaria, quando convocada pela du·e
ctoria por motivo expresso nos annuncios. 

§ l. o As Sessões ol'dinarias devem ser annunciadas com 
15 dia,s de antecedcncia, e as extmordinarhs com cinco dias; 
pelo menos. 

§ 2. o As seSsões serão presididas pelo socio mais idoso, 
servindo de secretarias os dons mais moços. A sorte dosem~ 
p<:ttarâ em c<:Lso de duvida. 

§ 3. o Fnnccionarâ CJlll a ma,ioria dos socios, 
Art. ,24. Si na prüneir<:t convocação não houver essa maioria, 

a segunda annunciarâ que a ctsscmlJléa funccionará com qual ... 
quer numero de socios. 

Art. 25. Cada soei o tem um voto, c pôde representar um 
sacio ausente, exhilJindo até á vespera a pro~ur~~ção legal. 

Não tem voto o segurado que tiver alhciado sua· apolice. 
Art. 26. Nas __ sessões da as·sembléa sómente S3 tratat'<i dos 

assurnptos da convocação · podem por-ém, os socios apresentar 
in'di'caçÕ3S sobre materia dÚierents', que a assembléa examinará, 
e resolverá si e-ncerram assumpto de uma convocação especial. 

Fundo social 

Art. 27. O fundo social é cOns-~ttuido pelas accumulações dos 
pt~emios das apolices de seguro, juros que produzirem cs.':les 
preroios e dos lucros mencionados no seguinte artigo. 
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Art. 28. A 31 do dezembro pl'occder~se-Iw. <.LO lJahtnço das 
operações, levando-se ú conta do b::mcficio correspondente aos 
segura.<ios 80 °/o dos lucrqs que resultarem das prestações 
pagas, deduzidas as.importancia.s dos sinistros pagos, das com
mis3ões, dos gastos gel'aes de administração, c da reserva legal 
dos seguros em vigor, e 20 o 1 o para o dispo.3to no art. 14. 

Art. 29. O fundo tcchnicamente chamado de «reserva» desti~ 
na-se exclusivamente â garantia e cumprimento dos contractos 
de seguros, e a. reparar as perdas que porventura se verifiquem. 

Art. 30. Calcular-sc-ha o fundo de 1·eser1.1a pelos valol'es 
das apolices de seguro de vida quo estiverem em vigor, .wr
vindo de base aos calculos a taxa de quatro por cento (4 °/,J 
c as tabcllas de mortalidade cxi~tentes de actuarios compe
tentes, modificadas de conformidade com os resultados obtidtJS 
por companhias quo tenham operado na America do Sul. 

As referidas iabellas e o juro do 4 °/o servirão de base, com 
o augmento proporcional que a directoria adoptar, para o es
t.abelecimento das tarifas relativas ii,s differontes combinações 
do segnl'os a.cceitos pela sociedade. 

Art. 31. Todos os ihndos da socieJadc, á oxcepção das som
mas precisas para a.s necessidades do serviço corr•ente, se 
empregarão ~ 

1°, em primeiras hypothccas, Iiveas tle quaesqucr g1•avamos, 
sobre bens de raiz, pelos qmws não se adeantarâ mais de 
50 °/0 das pl'opriedadeg, o qual se estabclecerú. mediante laudo 
de peritos idoneos ; 

2°, em títulos do divida publica o outros do igual gal'antia 
real; 

3°, om -bons de raiz e operações que, a juizo da directoria, 
olferooam vantagem c segm·anç.."t. 

~h~t. 32. A d.iL·udorla. fica, autoriza,da, a cont1·a.hü• um em~ 
pl·cStimo, além do que lhe fa,zem os fundadores, até rt somma 
de mil contos (!.000,000$), pelo modo mais conveniente. 

Art. 33. A directoria fica t:tmbem autorizada a cont1·acta.r 
com o Gov~rno da União ou dos Estados tudo quanto julgar 
de intel'esse social. 

Art. 34. A sociedade começar<-1 a emittir suas <tpoliccs depois 
do 90 dias da data de sua insta Ilação. 

Art. 35. A directorüt poderâ, quando entende L', entrai' em 
<tccordo com os portador•es do suas obrigações,-atim de melhorar 
o estado financeiro da sociedade. 

Art. 06., Na sessão de instatlação d.a s0ciedade, depois de 
a,rchivados es-tes estatutos na Junta Commorcia.l, serão estabe· 
Iecidos os vencimentos dos administradores. 

Art. 37. Os directo.t·es quu fizerem parto da primeira admi
nistração exercerão o mandato até março de I 91 O, e os roem~ 
bros do conselho fiscal até llllH'ÇO- de 1902, 
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Art. 38. A pYimeira assemblüa geral ordinaría sn realizará 
em março de 1902. 

Art. 39. A reforma destes estatutos se fará em terceil'a. 
reunião, com os sacio.~ quo comparecerem, depois de verificado 
quo nas duas unterioros: nuo compurecc.ram dous terços dos 
associados. 

Art. 40. A primeira administração da sociedade será consti~ 
tuida por socios funrladmcs, dos que concorrerem ú. sci'Jsão de 
installação. 

Rio de Janeiro, 5 de novembro de UJOO.-Dr. Pnulencio de 
Brito Cotegipe. 

Estavam ·trcs estampilhas, no valo e tota.J dfl -1$800, devida· 
men·~e inutilizudas. 

DECRETO N. 4.006- DE 29 DE ABRIL DE 1001 

Faz ces'lar a reducção dos fretes dos generos de pt·imoira necessidade, 
feita na K<:~tl'ada de Ferro ele Baturité pelo decreto n. 3384 de 19 
de junho de iQOO. 

O Presidente da Rcpublica dos Estado:5 Unidos do I3eazil, 
considerando lmver coasarlo a eei~c proveniente da sccca, ultima
mente manifestada no Estudo do Ccctr<í., quo motivou a .rodncçã:o 
pro visaria dos generos alimcnticios do pl.'imeira necessidade 
na Esb•ada de Fcrm de Batm•ité, decreta : 

Artigo unico. Ce.sS<trú desde jâ. á. reducção constante do 
artigo unico do decreto n. 3.684, de 19 ele junho de 1900, conti
nuando em vigor na referida estl'itda os fretes antcriorment8 
approvados pelo Governo. 

Cctpital Fedol'Ul, 29 do :tbril de 1901, 13° da Repu.blica. 
lvf, F'ERRAZ DE CAMPOS SAT,LES, 

Alfredo Jlfr..ia. 

DECRETO N. 4.007- DE 20 DE ABIUL DF. 1001 

Torna extensiv:ts á . ., Estradas de Ferro do Ca1·angola e de Santo EduardO 
ao Cachoeiro elo Itapemirim as tarifas e instruccões regulamen
tares approvadas pelo decreto n, 3. 785 de i de outubro de 1900. 

O Pr(lsidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que 1iequereu a, 11'he Leopoldina Railway Oom
pany, limiled, decreta : 

Arttgo uni co. São extensivas ús csb'adas do ferro do Carangola 
e de Santo Eduardo ao Cachoeiro do ltapenü:dm as tal'ifas 
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;e instrucções rogula.mont<1rcs approvaJ.a,s pelo decreto n. 3.785, 
da 1 de outubro de 1900, para. as Este11das de Ferro Coutra.l de 
Ma.cu.hé e prolongamento da Ararnama o l'<~mal do Sumid:mro; 
equiparadas, q,::;sim, todas as tarifa::; cb 'l•he Leopold-ina Railway 
Company, limíted, sujeitas á flscaliz.tção do Governo Federal. 

Capit::ü Federal, 29 ele abril de 1001, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALlJES. 

Alfredo Maia, 

DECRETO N. 4.008 ~DE 29 DE ABRIL DE 1901 

Proroga pol' mais tres mezes o prazo concedido á Companhia Estrada 
de Fert·o S. Paulo .. Rio Grande pelo decreto n. 3,868, ele 22 de de
zembro de 1900, para interrupção dos respectivos trabalhos de con~ 
strucçãog 

O Presidente da Republica dos Ei!tados Unidos do :Srazil, 
attend!,3ndo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro ~ão 
Paulo-Rio Grande, decreta : 

Artigo unico. Fica prorogado por mais tres mezes o prazo 
cem cedido á Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande 
pelo decreto n. 3.868, de 22 de dezembro de 1900, para inter
rupção dos t1•abalhos de construcção da Estrá.~a de Ferro de 
Itara,ré a ·santa Maria da Bocca do Monte, de que é cessionaria, 

Capital l'odm•al, 29 de abril de 190!, 13' da Republica. 

:NI. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Alfredó Jlfaia, 

DECRETO N. 4.009 ~DE 30 DE ABRIL DE 190] 

Concede ao «London and BrasilianDank, limited)) autorizavão para 
estab~lece1• ti. ma agell~ia na cidade de Manias, Estado do Amazonas. 

O Presi.dente · d<1 Republica dos :g:s_tados Unülos do Bretzll, 
attemlcndo ao que requel'8u o Lonclon and Brasilian Bank, 
Zimilecl, com séde .na, ciàade de Londres, representado pelo 
gerente d<t. sua. CltiXlt filial nesta Capitctl: 

Resolve conceder-lhe autorização para. estabolccol' uma agen
cia na cidade do Manàos, CapitaJ do Bstctdo do Amazonas, pelo 
pr~zo de quatro annos, conütdos dtt, data de sua insta.llação, 
Observadas as condições impostcts i'Ls agencias de ktncos pelas 
disposições em vigor. 

Çllpillll Fedeeol, 30 de abril de 1901, 13' da Republica. 

lvi. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim ~11twtinho, 
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DECRETO N, 4.010 --DE 2 m~ DrAro ns 1001 

Regula o Cet·emonial Diplomatico no Bra7,il 

O Pl'Csidcntc da R0publica do.3 Estatlo3 Unidos do Brazil, 
considerando a convcniencb de estabelecer um ccwemonial offi4 

cial para a rccepç1o dos Ropre-sentantBs D:lploma,ticos a.credi4 

tados no Brazil e de regul.:tr os ac~os publicos a que elles são 
convidad1JS -a assistir, resolve a,cloptar e dl:;lçreta o seguinte 
ceremoninl di_plomat~co; · 

J.1-fudonças de J.liinisterio 

Logo que tenha, tomado posse da sua pasta, o Ministro de 
Estado das Rcl:J.ções Extceiores IKtrticip<~.r{~ ao Corpo Diploma
tico residente no D1'<1zil, e -lJem .:tssim aos consules geeaes dos 
p<.üzcs que nlio tenha.m Legaçõ8S, a sua nomea,ção e a modifi
cação tot<tl ou p(l.rchtl do 1-linisterio. 

O director gEn'<tl da. Secret:~,eüt de Esta,do dcts Relações Ex.te~ 
rioms, recebendo cts instl'ucções do novo 1-Iinistro, dirigir<t 1LO 
mesmo tempo aos rept'esentantes osteangeü·os uma nob vorbnJ 
communic:wdo-lhcs o dia o horct em quG o Ministro ctguttrda. 
no seu gabinete a peimeira. visit<:L do pessoal dns LeO'a.ções. 

O mesmo dircctorgei'<Ü participará tambem, pelo 'telegmpho, 
ás Logaçõ2s UrazileÜ'as a muJ.ança minLsterial occorrjd;:~. 

Est<.t communicação, que é confirmarl:.L pelo novo Ministro, o 
director gorai, em nome rloste, rlil'igil'â igualment3 ao Corp8 
Consular brazileii'O por circular por cl!c assignada. 

O i\-Iinistro do Est<:tdo I'O~l'ib:w, dentro do t1·es dicts, essa pd · 
:rhoirn, visitn. do Corpo Diplomatico n<:t CttpitnJ FeJera,l, potJsoal
mente <:tos Embaixadores o poe cn,rtão aos Enviados Ex'iraordi-
narios o Ministro3 Plenipot.enciarios, i\únistros residentes. 
aos encctrrog<:vlos de negocias, aos socreta,rios de Legações e 
addidos. 

Em nota verbctl o ~Iinistro do Est:tclo participa ao decano 
do Corpo Diplom<ttico o dia drt semana e a hora em que re
gularmente recebe os reprrosentctntos estrél,ngeiros que toem do 
tratcu· com olle de assumptn~ de seu sc;rviço. 

O decano é petwiam3nte avisct.d) do impe(1imonto elo :Nli
ni::Jtro nesses dbs fixrtdos pal'(l, audiencia. Fót'<t desses dias pódo 
o I\-Iinistro receber os representantes edtrangeiros, devendo estes 
solicita,r a. a.udicnciél, pl'evirt.mentc por escripto, por intcrinodio 
do secro~nl'io do 1-HnisGt•o das Relações Exteriores. 

Nas n.udioncias onlin().l'Üt':l os ro}H'osontantes diplom<Lticos 
são inteoduúdos no gabinete do Mini~H'o de Estado, segundo a 
ordem da, cheg;t.d<t. e obsel'vn.d;:~s as regras de precedcncüt. 

Che,r;ada ao B1·a::;il de um repí·esentante diplornati"co est1·angeiro 

Astüm que. o 1'o_present<1nte diplomü..tico, cllcga.do <.t CapitaJ, 
t~vor feito. visit"' e communicado tto Mini:~rGm d;:~s Relações 
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Exteriüres <t côpia da sun, crerlcnchl c o pedido de. obter an
d icncüt do Presidente da. Rcpublicct para a n;presentaç?í.o de8kt 
c bem assim cópia do discurso quandQ baj<t do proforil-o ncs3o 
neto, o. dircctor do protocollo, de ordem do Ministt·o o por os
cripta, se dirigir::í. ao secret<1l'io do P1·esidento d:1 Repnblica, 
afim de·salmr o dia c horn, qm~ este marc<tP ptn\t aqnclla apro
sontaç[o, o o communicaP(t t:tmbr.rn :pm• cscripto ao rnpl·esr>n
tanl;e diplom<1tico. 

Rer.epç,ío puúlica tlos I'C)JI'esentwites cliplomaUcos 

A-Do Nuncio ou Embaix:ulor 

No dia designado c antes da hora_ fixa!la l)ara. reccpçã.o do 
Embaixador, fo t•ma. n<1 i'eente elo palacio do Governo um<L 
guarda de honra, com handctra e musica,, que faz CLS coqtinonchs 
devida,s a,o Emlmixa.dor e tomt o hymno na.ciana.l qno lhe CDl'~ 
rcsp::mcle quà.ndo desce elle do seu C<tl'l'O. 

Um a,jmlante ele ordens do Prosi(lontc da. RepnLlica. vao 
buschr o Emktixador em sua ca.s<t. 

São postos ti sna. disposição tros c<trros de Estado, enviados 
pela Prosidencia,, em um dos qmws v.ão o Embaixa,dor e o aju
dante de ordens, asscnta,ndo-se este em fmntc da.quolle; os 
outros cal'l'os são destinados ao pessoal da Missão. 

Um esquadrão de lctnceieos escolta, o cê'Lrro do Embaixc:tr.lor, ao 
qual precedem os outros carros. 

E' de rigor o uniforme parEt. o EmlJaixador e para as }Jessoas 
rla Embaix<tda. c os convidados civis para. a sua recepção tra.jam 
casa.ca e gravata branca. 

Ao chegar ao palacio, o Embaixador é recebido no primeiro 
patamar (b, es:;acla por onteo ajucl<Lntc lle ordens o no alto della 
pelo chefe da. casa milita.I' da. Proslüeneia., o qut~.l com os 
ajudantes do ordens conduz o Emb;:tixador ao salão, on(lc o 
cspel'am o Ministro de Estr1elo das Relações Exteriores e o sem·c~ 
tn.rio do Presidente da Republica. 

Um da.quclles a.juda.ntcs pa.rticipa. cntn:o ao Prosldonte a 
chegada do Embaixaclor c este, sempre seguido do ajudante âs 
snas ordens c dtJ pcs:;oal da Embaixad<L, fctz a smt on·tradct no 
sttlão da recepção, on<le se acha o Presidente da Republica. com 
os seus Mitlis~ros e os representantes das suas ca.sas clvll c 
militar. 

Pmnunciaclo pelo Embaixador o seu discm'S) o recebid'L pelo 
Presidente a sua credoncütl, os to, depois de lol-a c cntroga.l-a. 
ao Ministl'V das Relações Exteriores, l'esponclc á allocnção do 
Bmba.ixador. 

Ambos os discursos são lidos. 
Feita pelo Embaixador a apresentação de sua. Embaixa.da ao 

Presidente, este convida o Ivlinis~ro das Relações Exteriores a 
apro.3onütr áquelle os Ministros llo Estado o por sua vez apro
sentÇI. depois os membros Ua.s ~más cas<1s civil o milita1·. 
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Em seguida, o P1·esidente convida, o Embaixador a assentar6 sc 
para- fallar-particularmente. Durante essa conversação. as pes
soas assistentes á ccremonia afastàm~se em distancia con~ 
venientc. 

O Embaixador, feitas as despedida,s, regre,.;;sa á sua residencia 
com os mesmos ceremonial e honras militare . .;;. 

Apoz esta ccremonia, o Ministro das Relações Exteriores 
visita o Embaixador e lhe remette por notct cópia da resposta, 
do Presidente á allocução que elle profm•iu na entrega da cre
dencial. 

No Dim·io Otficial do dla seguinte é publlcada a noticia desse acto. 
Esperam recebera primeira visita do Embaixador os Srs. Vice

Presidentes da Republica e do Senado, Presidentes da Garoara 
dos Deputados e do Supremo Trilmnal Federal e os membros 
do Governo. Esta visita é retribuída dentro de tres dias. 

Cabendo aos altos. funccionarios do- Estado fazer a primeira 
visita ao Embaixador, esperam· que este lhes participe o dia e 
hora em que os recebe nesta Capital. 

O director do protocollo proporcionará ao Embaixador uma 
lista dos funccionarios e assistirá á recepção para apresentar
lhe os convidados. 

o Embaixador, manifestando o desejo de ser apresentado. ou 
de apresentar sua esposa c:t senhora do Presidente da Re_publica, 
é por esta recebido sem ceremonial algum em dia previamente 
marcado, sendo apresentado ã mesma senhora pelo director do 
protocollo, que espera em palacio o Embaixador. 

Esta visita é retribuída dentro de oito dias ·pela senhora do 
Presidente, precedendo os avisos necessarios. 

O Embaixador, uma vez acreditctdo, tem entrada no Pahwio 
para fa.llar com o Presidente, simplesmente fa.zendo-se an
nunciar ao secrcta.rio deste. Esh regalia não é extensiva aos 
lvlinistros, que precisam solicitar previamente do Ministerio 
competente a designação do dia e hora paea aquelle fim. 

B- Do Enviado Extr_aordinarlo e Minist1•o Plenipotcnciario 

No dia designado para a recepção de um Enviado Extraordinm•iu 
e ?dinistr.o Plenipotenciarlo, um ajudante de ordens do Peesidonte 
conduz o Representante da residencia deste ao Palacio em c;wro 
de Estado, escoltado j:Jor um piquete de lanceiros. 

Não· ha guarda de hOnra, mas a do Palacio forma e fi.tz con
tinencias ao Ministro Plenípotcnciario, a.o descer este do carro 
e depois ao retirar~se. 

O ajudante de ordens conduz o Ministt·o Plenipcitenciario 
com o pessoal da Legc\ç~ã.o ao salão de espera e, depois de an
nunciar a sua chegad;t ao Prc:üdent:3, acompanha o Ministeo 
Plenipotenciario ao salão onde se aclut aq uclle, t9ndo a seu 
lado o Ministro da;: Rel<:),Ç3es Exteriore-;, o secretario da Presi~ 
dencia· e o ·chefe da casa militar. 

O Ministro Plenipotenciario lê o seu dis!..ml'so e entre(Ta a 
eraUencial ao Presidente, que se con<5erva de pé. Este por~ sua 

Poder Executivo i00t 37 
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-vez lê sua resposta á ::~.llocução do Plenipoienciario, depois de 
ter lido e entregue a.· creclencial ao Ministro das Relações 
Exteriores. 

O 1Jinistro Plenipoie:ncia.rio retil'a-se e é conduzido ú Su<t 
residcncia com o mesmo ceremonia.l. 

Depois d<~, a})resc~nt<:tção da crC'doncial, o l\Jinistro da.s Relações 
Exteriores recebo e rewibue <• Tisit.a. do Plenipotenciario, a quem 
se clâ tambem cópict da l'esposta do Presidente ao seu discurw de 
apresentação. 

Esperam a primeiri1 Tisib do Enviado Extraordinario e Idinis
tro Plenipoienciario os Srs. Yice.-Presidcnios du. Republica e do 
Senado, os Srs. Presidoncos da Camara dos Deputados e do 
Snp1·emo Tribunal Federal e. os IVlinistros de Estado. Essa&:. 
visitas são retribuida.s dentro de cinco dias. 

O Envütdo E:xtraortlinc:trio o :Vlinistro Plcnipotenciario e SUi1 
consol'te são reeeMdos Dela esposil elo Presidente da "Republica. 
com as mesmas 1'ormalidacl0s indicadas }Jara o Embaixador o sua 
esposa ; esta visita é rotribulcla dentro de cinco dias. 

~-\.s senhoras .dos repPesenta.nt,~s dos Poder·es Executivo, Le
gisla-tivo e Judiciario esperam receber <t primeira visita,-dà se
nhora do Enviado ExtrD,ordinario e Ministro .Plenipotenciario .. 
Essa. visita deve sm• retribnicla dentl'O de cinco di<ts. 

Os Enviados em miss?io extraordinaria. com o caracter de 
emlxüxacht on do missão ordinaria são recebidos com o mesmo 
ceremonial que compete a estas. 

C - Do ::\linistr-o Residente 

O P1•esidente re;:ehe em audiencia particular, a que sô assiste 
o seu scCI'etario, o Ministro Reside-nte -e a este depois apresent;1, 
o mesmo··secreta.rio. ~3:-o ha, pois, dlscursos e só pül' ordem es
pecial do Presidente d<t Ropnblica. nm dos ajudantes de ordens 
conduz a palacio, em C2tfi'O da Ptesidencüt, o ~\Iinistro Residente 
e o pessoal da sua Legação. 

A-H suas -risit<1S se l'egulam con-:._o as do Enviado Extraordinario 
o Ministro Plenipotenciarío. 

Recepções partic~tlaTes dos Representantes Diplomaticos 

Os Envütdos I~xt1•aordinarios e ::.Vlinistros Plcnipotcnciarios e os 
:\Iinistros Residentes são recc1Jidos pelo Presidente da Republica. 
em Ctudiencia, particula.l' para entregarem-lhe cartas ·de ga
binete, novas cr·cdenciaes e revocatorias, apresentarem
lhe p_orsonagons nota v t-is dos seus paizes de passagem 
11esta Gapit<ü e fazerem-lhe-, suas despedidas·. São do 
mesmo modo recebidos pelo Pr-esidente em residencia _tem
pararia deste fóra. do. Districw Fe-deral. , 

As audiencias parGiculai'os são solicitadas,eom a precisa 
antecedeucia, por intermedio do secretario do 1Jinistro di1S 
Relações .Ext!;lriores. 
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Recepções gen~es 

No Jo de j;:meiro, em 7 de setembro e em 15 de novembro 
annualmente, e precedendo participação, o Pl'Elsidente da Re
publica recebe no Palacio do Governo os membros do Corpo 
Diplomatico que forem cumprimentai-o pala entrada do noYo 
anno e pGlos anniversarios da independencia nacional e da pro
clamação da Republica. 

Naquellos dias é reservada no palacio uma sala especial para. 
o Corpo Di_plomatico e na qual é recebido por uma ajudante de 
ordens do Presidente. O mesmo ajudante acompan!la por ol'
dem de precedencia cada Missão Diplomatica, separadamente, 
ao salão de hom'a onde estâ o P1•esidente da Republica, com o 
seu ~Iinisterio e o _pessoal das suas casas civil e -militar. 

Quando o Presidente o determine, o Corpo Diplomatico é 
I'ccebido em.circulo. :-\este caso os convites prLra a recepção tra
zem esta declaraçã-o. 
~as I'ecepções geraes o Corpo Diplomatico cumprimenta em 

primeiro lagar. 

Fallechnento de ton Representante Diplomatico - Seu funeral 

Notificado ao J\Iinistro de Estado das Relaç-ões Exteriores o 
fallecimento de um RopreseritrLnte Diploma ti co acreditado nesta 
.Republica, o 3-Iinisterio communicarâ o facto, pelo telegr<1pho, 
á Legação _do Brazil no Jlaiz que o finado I'epresent-ava e na. 
falta della. ao respectivo l\Jinistro dos Negocias Estrange'iros. 

O Ministro de ·Estaclo das Relações Exteriores convida o 
Decano do Corpo Dipiomatico o o secretaTio dn, Legação quo o 
finado dirigia e, na falta. do secre~rLrio e de outro funcciona1·io 
da mesma Legaçá.o, o consul do paiz respectivo, pa.ra o fim de 
tratar-se do funeral que se effectuar no Districto Federal. 

Dado o caso de não haver funccionario da Legação e Consula-r· 
nom·pessoa d<~ fanülia do finado, o MiJ?istro .das Relações Ex
t.eriores solicita dn seu collega da Justiça as providenc~as no
cessarias pc~ra ·a ~;tTrecctdação, guarda o deposito do espolio e 
do ar.chivo da . Legação. 

Combinado o funeral, o 1Jinistro da,s Relações Exteriore:-:; 
avisa. ao da Guerra a esse respeito, afim de serem prestadas ao 
:fi:oa'do as honras mili-tares :que lhe correspondam e que são: as 
de-.mcwech;:~I·para o Nnncio ou Embaixador; de general de di
visão para o Enviado- Ext1;aordinario e :Ministro Plenipoten~ 
ciario ; de general ·do ln-igada_paTa o 1-Iinistro Residente . e de 
coron.<~l ,para o 'Encarrégado de -Negocias. 
~No c,ortejo funebre se observa a seguinte .: 
.Carro .funehre·; 
Carro de hom•a.; 
:Carro do pessoal da Legação, do representante da familüt 

do .ftnado,ov. ,do .con~nü .; 
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Carro de E-3ta.do do ::VIinístro das Relações Exteriores : 
Ca:·ru de Estado do ajudante de ordens do Presidente da 

Republica; 
Carros dos demais J.linistros de Estado ; 
Carro do DGcano do Coepo Diplomatico; 
Em seguida os caeros dos membros do dito Corpo Diplmmt

ti<:o c fecham o pre . .,·tito os dos funccionarios civis, militare!i 
c fle pal'ticulare::; . 

. .~\.o se1· transportado para o carro o caixão,- seguram na:;; 
alç·a.s ou cordõe:> deste, preferentemente, o Ministro das Reh~
çõcs .Exteriores, o Decano do Corpo Diplomatico, o secrctctrio 
da Legação, o ajudante de ordens do Presidente da Republica, 
o consul da nação do finado. 

Achando-se ·no Districto Fecleral a familia do finado, o se
Cl'etario do Ministro d::ts Relações Exteriores e um ajudante 
de ordens do Preaidente da Repuhlica deixam na residencia 
daquella familia, no dia do fallecimento, um ca1•tão de peza
mcs dos seus superiores. 

Annit~ersarios civicos e natalíc-ios estí-angeiros 

No dia de anniversario civico ou natalício de Chefes de Es
tados que teem Representantes Diplomaticos no Brazil, o Presi
dente da Republica e o Ministro das Relações Exteriores en
viam pelos seus, respectivamente, ajudante de ordens e secrc
tai•io do gabinete cumprimentos ao Representante Diplornatico 
no Districto Federal ; não se achando este no Districto, o Mi
nistro das Relações Exteriores lhe envia pelo telegrapllo as 
congPatulações do Sr. Presidente e as suas. 

Banquete offic.ial ao Corpo Diplomatico 

Os convites para os banquetes no Palacio Presidencial são 
feitos, em nome do Presidente da Republica, pelo secretario da 
J?resitlencia e distribuídos com antecedcncia de oito dias, afim 
de que o.;; convidados possam responder ao convite. 

A collocação dos convidados na mesa se regula pela schema 
annexa. 

Nos casos em que concorrem só cavalheiros, o logàr de honra 
é á direita do amphitryão e o lagar 1~ sua frente occupado pelo 
Ministt·o mais velho que estiver presente, ou pelo Ministl'o das 
Rclaçôes Exteriores, sendo diplomatico o banquete. 

Xa hypothese de comparecimento de senho1·as, o logar d8 
bom•a é á direita da senhora do Presidente, ou da senhora do 
Mirilstro das Relações Exteriores, ou daquella que tenha sido 
-convidada para fazer as honras da festa, na falta da presença 
ü«. senhora de um dos outros Ministros de Estado. 

Nos banquetes o1ferecJdos ao Corpo Diplomatico, o lagar de 
honra c::tbe ao seu D1cano. Os dem<:tis representantes são collo~ 
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cados por ord~m de precedencia diplomatica e os Ministros de 
Estado intercalados entre os Chefes de Missão e por orden:;t 
de idade. 

As mesmas normas são observadas mutatis mutand.fs no 
banquete que o Ministro das Relações Exteriores o:fferece igual~ 
mente ao Corpo Diplomatico no Palacio Itamaraty. 

Nestes banquetes não ha discursos. 

Capital Federal, 2 de maio de 1901, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SAI.LES. 

Olyntho de J.liagalhaes. 
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DECRETO N. 4.0!1 - DE 6 DE !\!MO DE !90! 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas NaciOnaes na comarca de 
Belém do· Descalvado,. no Estado de S. Paulo. 

O Presidente da Repub!ica dos Estados Unidos do Brazil; para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica CI'eada na Guarda Nacional da comarca de 
Belém do Descalvado, no Estado de S. Paulo, uma brigada 
de infantaria, com a designação de 67a, a qual se constituirá 
de tl'CS batalhões do serviço activo, ns. 199, 200 e 201, e um 
do da reserv<1, sob n .. 67,_ que se organisarão com os guardas 
qualificados nos districtos da referida comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 6 de maio de 1901, 130 da Republica .. 

M. FERRAZ DE CAl\-IPOS SALLES Q 

Epitacio Pess"ôa. 

DECRETO N. 4.0!2 - DE 6 DE "AIO DE !00! 

~concede ao cidadão Francisco José Gonçalves Agra Filho autorização 
para organisar uma Companhia de segul'OS mutllo5 contra fogo 
denominada «Luzitania» e approva ·os respectivos estatutos. 

O Presidente da Re:publica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requomu o cidadão Francisco Jo9ê Gonçalves 
Agra Filho, decreta : 

Artigo unico. E' concedida ao cidadão Francisco José Gonçal~ 
ves Agra Filho autorização para organisar uma Companhia de 
seguros mutuos contra fogo, denominada Luzitania. e approva 
-os respectivos estatutos ; ficando a mesma obrigada ao cumpri~ 
mento das formalidades exigidas pala legislação em vigm~ Q 

Capital Federal, 6 de maio de 1901, 13(1 da Republic~~ 

1I, FEitRA.Z DE C.UIPOS SALLES,. 

Alfredo )lfaia~ 
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Estatutos da Compannía de seguros mutuos contra fogo 
cc Luzi!ania JJ 

CAPITULO I 

DA. SUA COXSTITUIÇÃO E FINS 

583 

Art. 1.° Com a denominação '~Lnziünüt» fica. fmidad·a nesta. 
Capital uma Companhüt. de seguros mntuos contra fogo, po· 
dendo estabelecer agencias nos Estn,dos da Republica. 

Art. 2. o E' fixado o pr~zo de sua. dnr_ação em vinte e cinco 
annos, contados do dia de sua installação. 

Para,grapho unico. Será, pm'êm, dissolvida em qualquer·época 
desse prazo, verificado· algum dos casos em que a legislação em 
vigor assim o determinar o 

DAS OPERAÇ'ÕES DA C01IP ANHIA 

Art. 3. 0 A companhia tem por fim as seguintes operações: 
g<:1.rantir os seus segurados, mutua e reciprocamente, toda a 
propr:ledade, movel ou immovel, urha,na ou l'lll'<Ü, na Capital 
da Republica ou seus Estados, não só contea, os damnos causados 
-pelo fogo como pelos meios empregados pelas autoridades para 
impedirem ou atalharem o inccndio. 

CAPITULO III 

DA DIRECTORIA 

Art. -'L 0 A companhia será. administrada po1· uma directol'ia 
composta de quatro membros: o presidente, secretario, thesott~ 
reíro e ge1•ente. 

Art. 5. 0 A directoria é competente para gerir todos os ue~ 
gocios· d·a companhia e realizar toclas as operações de que 
tratam os presentes estatutos. . 

Art. 6. o O presidente ser à o rep1'esentante da companhia 
em Juizo ou fóra delle, por si' ou por procuração bastante sob sua 
assignatura, e será substituido nos casos de impedimento pelos 
outros directores na ordem em que estão enumerados no 
arto 4°~ 
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Art. 7.° Compete ao presidente: 
1°, convocar a assemblêa geral, ordinaria ou extraordi

naria, sempre que lhe parecer necessario; 
2~, assignar, com o secretario, o gerente e o thesoureiro, as 

a polices de seguro ; 
3°, assignar todos os títulos e documentos não especificados, 

a corrcspondencia official e balanços annuaes ; 
4°, propor a creação do pessoal auxiliar da directoria e 

nomeal-oo 
Art. 8.0 Ao secretario compete : 
1 o, a dil'ecção da correspondencia e da oscripturação da 

companhia; 
2°, organisar, de accordo com a directoria, os balancetes tri-

mensaes.de movimento. 
Art. 9,0 Ao thesoureiro compete : 
1°~ ter sob a sua guarda os haveres da companhia; 
2°, recolher a um banco da escolha da directoria. os fundos 

da companhia, de~de que excedam de dons contos de réis; 
3°, pagar as despezas que forêm autorizadas pelo pre

sidente ; 
4°, apresentar <i directoria bnJancetes trimestraes da caixa ; 
5°, dar todos os esclarecimentos que lhe forem pedidos pela, 

directoria ou conselho fiscal. 
Art. 10. Ao gerente compete : 
lo, crear, de accordo com a dircdoria, agencias nos Esta.dos 

da Republica; 
2°, indicar 6. directoria todas as medidas necessarias aos 

interesses da companhia. 

CAPITULO IV 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 11. H<.werá um conselho fiscal de tres associados, re
novado a.nnualmente, para exercer as seguintes funcções : 

1o, verificar os balanços e relatorÍos que o presidente 
tenha de apresent::tl' á assemhléa geral e os balancetes trirnen
Sf1..CS, que serão publicados opportunamente, e dar parecm' sobre 
clles ; 

2°, reunir-se todos os mezes para determinar a ordem em 
que deve servir, cada um, semanalmente, acompanhando a di-
rectoria em sua administração ; . 

3°, nomear dentre os seus membros o .presidente e o se· 
cretario ; . 

4°, propor, de accordo com a directoria, as alterações de 
que carecerem estes est<1tutos. 
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CAPITULO V 

DA- ASSE::\IBLÉA. GERAL 

Art. 12. A asscmblêa geral ó a reunião dos associados, da 
accordo com estes estatutos. Serâ presidida por unt socio 
acclamado, que convidará dons outros para secretarias. 

Paragrapho unico. Ficará constituida si se acharem pre· 
sentes socios que representem a quarta parte dos seguros 
feitos, não sendo inferior a quatro contos de réis o 

Art. 13. Si na primeira reunião não houver numero -de so· 
cios que satisfaçam a quantia do art. 12, paragrapho unico, 
será convocada de novo a assemblêa por um doS jornaes de 
maior circulação desta Capital e, si ainda não houver o numero 
determinado, far·se-ha terceira convocação, podendo, neste caso, 
constituir-se a assembléa com qualquer numero, excepto: 

l(l, si se tratar de reforma dos estatutos; 
2(), si tiver de resolver sobre a liquidação da companhia. 
Paragraphà unico. Nestes dous ultimos casos só ficar:t consti· 

tuida por um terço do capital, podendo os socios fazerem-se re
presentar por procuração bastante. 

Art. 14. Haverli. uma assemblêa geral ordinaria por anno 
para os fins Seguintes: 

lo, examinar e approvar as conta.s anmmcs ; 
2(l, eleger o conselho fiscal ; 
3°, regular a liquidação da companhia, dado o caso do art. 2° 

e nomear uma commissão de tres associados, que assistam aos 
actos da dü•ectoria. 

Art. 15. Cada sacio não terá mais do que um voto e todos 
poderão ser votados, ainda mesmo que sejam empregados dn. 
companhia. · 

Art. 16. Só poder<l ser discutido e votado na assemblêa gera.l 
extraordinaria o assumpto para que for convocada. 

CAPITULO VI 

DOS PREMIOS, DIVIDENDOS E FUNDO DE RESERVA 

Ar-t. 17. Dos premias recebidos serão deduzidas as despezas 
da companhia, quer geraes, quer de sinistros. 

§ l.() Do saldo liquido, que resultar, serâ deduzida a terça 
parte, que constituirá fundo de reserva em contn. especial e as 
outras duas partes serão distribuidas aos socios, na proporção 

·do valor da contribuição ·de cada up1.· 
§ 2.(l Além dos juros, que render,· entrarão tambem para o 

fundo do reserva os dividendos n[o reclamados dentro de cinco 
annos. 



586 ACTO$ DO PODER EXECUTIVO 

§ 3. o O fundo de resm'va poderrt ser empregado a juizo da 
directoria, em titulas do.. divida publica ou dos Estados, hypo· 
thecas ou de qualquer modo que mais renda com segurança. 

Art. 18. O fundo de reserva só podercí. ser desviado para 
intcgTc~r o capital social, quando soifrel~ perda no todo ou em 
;parte. 

Art. 19. Serei dividldo nos seguintes casos exclusivamente: 
lo, terminação do prazo de existencia da companhia ; 
2°,. dm'ante o prazo, entrando em liquidação. 
Art. 20. Cessal'{L a contribuição para o fLmdo de reser~a,logo 

que tenha attingido á qmmtia de duzentos contos do Téis·. 
Art. 21. São despozas da, companhia: os vencimentos e com~ 

missão da directoria, os do conselho fiscal e de empregados a\1,
xiliares, contas .judiciaes e quaesquer .outras convenientes aos 
-interesses da companhia. 

CAPITULO VII 

CLA USULA.S DO SEGURO :.\IUTUO 

Art. 22. ~\_ companhia segura, conjuncta ou separadamente, 
·conforme declaração na apolice, sob as condições geraes e 
particulares, que se seguem : 

a) todas as cbsses de bens moveis e immovoís, -segundo o 
art. :3o destes estatutos, ainda mesmo quando o incenclio for 
causado por explosão de gaz ou tiver outra causa que for 
especificada na apolice e a juizo da clirec.torüt e inclemnizará os 
damnos causados por o1·dem das autoPidades competentes para. 
impedh• o incendio ou limitai-o no seu desenvolvimento; 

b) si, trinta dias antes de terminado o contràcto de se:... 
guro, o segurado não declarar que o não quer renovar, 
entende-se que proroga o prazo lJor um periotlo igual a.o do 
existente; 

c) o seguro é considerado em vigor desde o meio-dia da 
data do contracto até ao meio-dia do ultimo dia delle ; · 

d) a companhia não garante con~a incendios que prove
nham de guerra, invasão inimiga, sedição ou tumulto,-;, civis 
ou militares, por forças militares, e quaLqum• explosão ou ter
remoto, bem assim como por prejuizos que não sejam materiaes 
e explicitamente consignados nas apolices ;· 

e) acceita a minuta do contracto de- seguro, que será assi
gnado pelo segurado e deverá conter todas as declarações- que 
·O determinem, ser•ão paga.s á vista as importancias' .-do premio 
do seguro, de sellos, de. apolices, chapas e remessa, ficando 
sujeitos, como garantia, ós -moveis ou .immoveis seg·urados: ao 
:pagamel).to do premio annual, si o seguro for por mals ele 
um anno; 
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fJ cessam os effeitos do seguro : 
1°, pelo desapparecimento do ohjecto segurado; 
2°, pela conclusão do prazo do seguro, DOS termos üest'e al'· 

tigo~ lettra b ; 
3°, pela fallencia do scgln>ado. 
) .. rt. 23. O segurado deve, ao assignar a minut<.l., declarar si· 

os objectos que segura são de sua 11ropricdade, on é manda
tario, usufructuario, arrendata:rio, ou por qualquer ouh·o titulo. 

Pa,ragrapho unico. Perde direito á inclemnização o ssgurado 
cj_ne omittir declar<1ção necessaria ou a ftzer ftlsct com o fim de 
illudir a extensão do risco, a natm..-eztt ou objecto delle, ainda 
mesmo que em nada tenha infiuido, no sinistro. 

~~\.rt. 2,L Si forem feitas construcções que angmentem o risco 
designado na apolice, si forem estal)elecidas f<:tbricas, industria 
perigosa, si fowm ajuntados moveis, explosivos ou infhunmaveis 
aos segurados no predio seguro, ou om que estoja,m os moveis 
segurados, ou .em preclios contíguos, si forem mudados para-ou
tro logar, si passarem á propriedade de outrorn, si o segurado 
garantir- o objecto, sobre que -rec<thir o segm'o em outra compa
nhia, antes ou depois de assignar <1 minuta do contracto 
com. esta companhia, fica suspensa a l'esponsabilidade da com
panhia até que o segurado, possuidor, comprador, usufrnct.nario, 
herdeiro, credor ou. arrendatario, faça as smts· declarações e 
entre em accordo com clla. 

Art. 25. O associado, como segurado 8 a.o mesmo tempo 
como segurador, responde pelos damnos que possa.1nsoffrer os 
demais associados na proporçiio da· quantia sognr<tda por elle, 
em concordanci<1 feita com-os riscos que soffrercm o.':: objectos 
segurados. 

Art. 26. O cont1•acto de seguro n"fío tem por :fim proporcionar 
lucro e, port<1nto, a companhia só responrle pelos prejuizos 

_soffridos, attendendo-ao valor do seguro. 
Art. 27. Dado o· sinistro, o segurado é obrigado a communi

cal-o á autoridade, a um dos directorcs ou ao agente da com
panhia, dentro de 24 horas. 

Paragrapho unico. A companhia l'Cservct-se o dirclto de exi
gir do segurado todos os escla.recimentos e de proeeder a todas 
as iuves~igações, judicüLl ou extrajudicialmente, sobre a origem 
do sinistro. 

Art. 28.0 segurado perderá o direito <1 indonmiz11]ão, si, p01' 
occa.sião ou depois do sini::;tro, abandonar no torlo ou em parte 
os· objectos garantidos, j(t avaliados, ou ainda não. 

Art. 29. Si não chegarem a accorrlo a companhia e o segu
l'ado sobre o valor do damno, será avaliarlo por arbitras, depois 
de feitos os devidos exames. 

Ar_t .. 30. A nomeação dos arbitras sm•<i feita uor accorclo _das 
partes .e, no caso de desaccordo, cad<t uina norilearâ um e os 
dons um t@ceir.o desempatador por accordo ou ft sorte. 

Parag.rapho unico, Si houver mais de um interessado no se
guro, elles concordarão sobre o nome rle um só [trbitro por 
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parte delles, e na falta do accordo decidirão c:t sorte entre os 
nomes ap1•esentados. 

Art. 31. Os arbitras julgarão segundo a. verdade sabida e as 
condições da apolice, scgt~ndo o direito vigente, sem formula, 
nem prazo de processo, attendendo aos objectos ou material 
salvo. 

Art. :32. Nenhum recurso cabe da decisão dcl-les, sob pena de 
perda da metade do valor segurado em favor do fundo do re .. 
sorva. 

Art. 33. A despeza com os arbitras co1•rm•á por conta dos se .. 
gurados. 

Art. 34. Depois da decisão do.;; arbitras sobre o valor do 
damno, attendida a importancia dos objcctos ou materiaes 
salvos, será paga a indemnização como se segue : 

1(), restabelecendo o objecto segurado no seu estado anterior; 
2(), pagando em letra. a prazo de 12 mezes. 
Art. 35. No primeiro destes dous casos pagará a companhia 

o aluguel que o predio vencia até que esteja terminada a. obra 
de, reconstrucção ; no segundo sómente até ao fim do prazo de
terminado pelos peritos para a reconst1•ucção, precedendo em 
iJualquer hypothese o reconhecimento do sinistro pelo. conselho 
tiscal. 

Art. 36. Dado o sinistro, o segm•ado ·fica obrigado a trans,.. 
ferir á. companhia todo o direito .e acção que tenha contra 
quem de direito for. constituindo-a procuradora em causa 
propria., sem o quo não terá direito a indemnização. 

Art. 37. A companhia reserva-se o direito de não renovar o 
contracto de seguro ; _pagando neste caso o segurado novo 
premio, depois de pago o sinistro. 

AI't. 38. A companhia só fica obrigada por seus estatutos e 
pelas clausulas impressas e manuscri_pt<ts na apolice, de modo 
que para a sua interprct<tção não se considera sinão a sua_ 
:pro_pria lettra, com referencia â companhia, bem como para as 
pessoas mencionél.das no contracto e seus legítimos herdeiros ou 
representantes devidamente reconhecidos. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES ·GERAES 

) .. rt. 39. Depois de a}Jprovados estes estatutos, será conside
rada installada <L companhia e instituída para ,começar as suas 
operações, logo que esteja subscripto o capital de duzentos 
contos de réis. 

Art. 40. E' incorporador para os fins de que trata a lei n.lG4, 
de 17 de janeiro de 1890, c fica autorizado pelos associados e se~ 
gurados da lista junta a pedir ao Governo a approvação destea 
estatutos, com ou sem modificações, o Sr. Francisco José Gon
çalves Agra Filho~ 
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Art. 41. Os directores receberão mensalmente a quantia de 
600$ e a titulo de gratificação l % dos lucros annualmente ; os 
membros do conselho fiscal terão 100$ mensalmente. 

Art. 42. A primeira directoria serâ empossada pelo socio in.
corporador e terá exercício por seis annos, sendo seus substi
tutos eleitos. 

Rio de Janeiro, 28 de março de 1901.-Francisco Jose Gon
çalves Agra Filho • 

PUBLICA • FÓRl\I~ 

Lista dos segurados da (Jompa,nhia de seguros mutuos contra 
fogo « Luzitania », com o 'IJalor do capital segurado 

.., 
00 o ;.., o 

~ ;.a s Nomes Q,> 
;::! ;.., 

z O; 

l Francisco José Gonçalves Agra Filho » 
2 Torquato J. Fernandes Couto ..•••••• 
3 José Antonio Rodrigues Nunes •••••• 
4 Ignacio Gentil de Lacerda........... » 
5 João José Rodrigues Corrêa .••• ; •••• 
6 José Maria Vaz Lobo............... » 
7 Dr. Paula Martins .................. . 
8 Manoel Pereira Dias .•••••••••••• · ••• 
9 João Francisco Pinto ..•..•••••..•.• 

lO Francisca Gomes da Costa ....•••.•• 
ll Amelia Pereira de Souza Vianna ..•• 
l2 João Costa Reis .•••••.••••••.•••••• 
13 João Vaz Lobo .••••.•.........••.•• 
[4 Romeu P. Nabuco de Araujo Freitas 
i5 Placido Antonio Fernandes Peres ..•• 
16 Luiz Pinto Ribeiro ..•..•••..•••••••• 
17 Dr. Pedro Izidoro de Moraes ..•••••• 
18 Augus~o Borges da Silva' ......•••••• 
19 Alberto Desnelle de Gervais......... » 
20 Alberto Alvares de Azevedo de Casi;ro 

"" "$ 
?-
o 
~ 

» 
» 

» 

» 
)) 

» 
» 
» 
» 
}} 

» 
» 
)) 

» 
» 

» 

Valor 

15:000$000 
l2:000!l;OOO 
10:000$000 
15:000$000 
15:000$000 
6:000$000 
9:000$000 
8:000$000 

10:000$000 
8:000$000 

l2:000Ji;OOO 
15:000$000 
4:000!Í:000 

I5:ooo$ooo 
15:000$000 
5:000$000 

12:000$000 
5:000$000 

12:000$000 
3:000$000 

Total................... 206:000$000 
Attestamos que são verdadeiras todas as firmas supra. Rio, 

27 de março de 1901.-Jose A~tonio Rodrigues Nunes. - Fran
cisco Jose Gonçalves Agra Filho. Rió de Janeiro, 27 de março de 
1901. {Esta inutilizada uma estampilha de 300 réis.) Reconheço 
as ass1gnaturas retro. Rio de Janeiro, 27 de março de 1901. Em 
testemunho, de verdade (signal I!Ublico).-.4ntonio Joaquim de 
Cantanheda Junior. Está o carimbo deste cartorio. Era este o 
conteudo do documento, em estylo mercantil, a que me reporto, 
de cujo theor fiz extra.hir, por me ser pedida, a presente pub[Jca-
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fôrma, tambem em estylo mercantil, e depois de conferil-a c 
achai-a conforme, a subscrevo e assígno em publico e raso. 
Rio de Janeiro, 9 de maio de 1901. E eu, Antonio Joaquim de 
Cantanlleda Junior, tabeUião, que a subscrevi e assigno em 
publico e raso.-Antonio Joaqttirn de Cantanheda Junior~ 

TABELLA DA OO~iPANHIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA FOGO 

« LUZITANIA » 

i• classe - de 1 % 

Apparelhos electricos em geral. 
Armazens de azeite. 
Ditos de cabo massame. 
Ditos de carvão de pedra e lenha. 
Ditos de licores. 
Ditos de madeiras. 
Ditos de molhados (por atacado e a varejo). 
Ditos de pianos. 
Di-tos de vinhos. 
Ditos de drogas. 
Artigos navaes. 
Bronzeadores. 
Carpinteiros de carros, carroças, seges e liteiras, 
Colchoeiros. ' · · 
Café nas tulhaS ou em pv;ióes. · 
.Depositas de cal viva. 
Ditos de sabão e velas. 
Ditos de rapé. 
Distill1.ções e laboratorios chímicos~ 
Estancias de lenha. · 
'Empalhadores. 

·Engenhos de café, canna e ser1·arias. 
Fabricas de asphalto. c • • 

Ditas de bilhares. 
Ditas de cofres, balanças 'ídorno. 
Ditas de charutos e cigarros. 
Ditas de conservas alimentícias. 
Ditas de massas. 
Ditas dB pentes. 
Ditas de rolhas. 
Ditas de sellins. 
Ditas de' tecer e fiat sem Vít:Por. 
!Di:tas de esteiras da lndia. · 
Ditas. de g1:meros norte-amel'icanos. 
'Ditas de trastes. 
Ditas de bebidas alcoolicas. 
Ditas de camas de ferro. 

, 'Dít"as de cerveja e· agu-a-s gazosás. 
Ditrus de chocolate. 
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Fabricas de oleados. 
Ditas de fügões. 

·Ditas de instrumentos em geral. 
Ditas de machinas. 
Ditas de moveis. · 

2• classe - de 1/2 °/o 
Alfaiates. 
Armeiros. 
Armazens de couros, ferro, aço e cobre.· 
Ditos de .assucar. 
Ditos de mantimentos seccos. 
Ditos de bilhares. 
Ditos de papel e livros. 
Ditos ele queijos. 
Ditos de sal. 
Ditos de apparelhos de gaz. 
Ditos de armarinho e quinquilharias. 
Ditos de caldeireiros. 
Casas mobiliadas. 
Cutileiros. 
ChapeleÜ"OS. 
Confeitarias. 
Douradores. 
Espelheiros . 

. Encadernadores. 
Estofadores. 
Floristas. 

:Açougues. 
Agencias e mobilias. 
Bancos de credito. 
Barbeiros. 
Moveis de familia. 
Predios. 

, Roupas ele uso e utensilios ele familia. 

Tabella de. embarque 

Generos embarcados por mar, l Jf 0/o• 
?i tos ditos por terra, I o 1 o. 

Rio de Janeiro, 28 de março de 1901. 

5911 
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DECRETO N. 4.013- DE 6 DE MAIO DE 1901 

-Concede á Sociedade Anonyma Belgo-Brêsilienne autorização para 
funccionar na Republica. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendéndo ao que reqnBreu a Sociedade Anonyma Belgo-Bre
silienne, devidamente representada, decreta: 

Artigo unico. E' concedida autorização á Sociedade Anonyma 
Belgo -Brésilienne para funccionar na Republica, com os 
estatutos que apresentou, e mediante as clausulas que com 
este baixam, assignadas pelo Ministro da Industria, Viação e 
Obras Publicas, ficando obrigada ao cumprimento das forma
lidades exigidas pela legislação em vigor. 

Capital Federal, 6 de maio de 1901, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo Maia. 

Clausulas a que se refere o decreto n. 4.013, desta data 
1 

A Sociedade Anonyma Belgo-Bresilienne é o'l5rigada a ter um • 
representante no Brazil com plenos e illililitados poderes para 
tratar e definitivamente resolver asquéstõesque se stiscitarem, 
quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser 
demandado e receber citação inicial pela soéiedad@/ 

II 

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unica
mente ás respectivas leis e regulamentos, e á jurisdicção de 
iJeus tribunaesjudiciarios ou administrativos, semqp.e, em tempo 
algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer excepção 
fundada em seus estatutos. 

II~ 

Fica dependente de autorização do Governo Federal qual
'quer alteração que a socJedade tenha de fazer nos respectivos 
estatutos. Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar 
;na Republica si infringir esta clausula. 

IV 

A infracção de qualquer das clausulas,paraa qual não esteja 
-comminada pena especial, será p•tnida com a multa de um conto 
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de réis (l :000$) a cinco contos de réis (5:000$), e, no caso 
de reincidencia, pela ca.ssaçã') da. autorizacão concedida pelo 
decreto, em virtude do qual baixam as presentes clausulas. 

Ca,pital Federal, 6 de ma.:o do. 190I.~Alfredo Maia. 

~Eu, abaixo assignado, Jo.>é Maria Bernes, preposto de Carlos 
Alberto Kunhardt, traductor publico e interprete commercial 
j1)l'amentado da .praça_ do Rio de Janeiro, certifico, pela pre
sente, que me foi apresentado um numero do jornal intitulado 
jlfoniteur Belge de 9 de abril de 1899, impresso na língua fran..:. 
ceza, no qual me foi apontada uma pcn·te, afim d'8 a traduz,\r . 
litteralmente pará a lingua ve'rnacula, o que assim cumpri em. 
razão do meu otficio, e cuja traducção é a seguinte : 

TRADUCQÃO 

Socieoaoe Belgo-Brazileira, socieoaoe anon~ma estabelecida 
em Bruxellas 

ESTATUTOS 

No anuo de 1899, aos 23 de março., perante o Sr. Felix 
Maximilien Ectors, notario residente ein Bruxellas, com. 
assistencia dos Srs. Hem•i Muylder, morador em Andrelecht, 
e Charles Leemans, morador em Bruxellas, tes~emunhas com-
petentes, compareceram : · · 

1.0 O Sr. Leopold Lipma,n, industrial, morador em Bruxellas, 
rua do Gouvernement Provisoire n. 30, agindo, tanto em nome 
pessoal, como liquidante da sociedade em nome collectivo ex
istente sob a razão social Lipman Knage & Comp. e sob a deno
minação de Sociedade Geral Brazileira de Estudos e Emprezas, 
tendo a sua séde em Bruxellas, consti:tuida e modificada por actos 
passados perante·o Sr. Vau Halteren, notaria em Bruxellas, aos 
9 de maio de 1898 e ·17 de dezembro do mesmo anuo, publicados 
em extractos na collecção especial dos· a,ctos e documentos de 
sociedades, annexos ao Moniteur Belge de 22 de maio de 1898, 
sob o n. 2.261 e de 25 de dezembro do mesmo anno sob n. 4.975, 
a dita sociedade Lipman, Knage & Comp. foi posta em liqui
da~ão e o Sr. Leopold Lipman della foi nomeado liquidante nos 
termos de um acto sob escriptura particular, feita em quintu
plicata nesta data, e do qual um dos cinco originaes ficará a este 
-annexo ; 

2. 0 O Sr. Barão Joseph Kervyn de Lettenhove, proprietario, 
morador em Bruxellas, rua de l'Activité n. 21 ; 

3. o .O Sr. Camille Périn, proprietario e conselheiro provincial, 
morador em Mas_nuy-Saint-Jean ; · ·. · 

4.0 O Sr. Louis Neve, engenheiro, morarlor em Saint Léonard; 
Poder Executivo 1901 38 
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5.0 O Sr, Arthur Segall, :agente de ca1Ubio, morador emBru-: 
xellas, rua de la Bourse n. 22, aqui representado p~lo dito 
Sr. Lipmau, em virtude de uma procuração sob finma parti
cular em data de hoje; 

6.0 O Sr. André Dumont, professor na Universidade de ·Lou
vain, Ip.orador em Louvain, aqui representado pelo dito Sr. Li
pman, em virtude deuma. procuração sob firma particular em 
data de 20 do corrente ; 

7.0 O Sr. Barão Léon van Pottelsberghe de la Potterie, pro
prietario, morador em Melle ; 
. 8." O Sr. Barão Charles de Broqueville, proprietario, membro 

da Camara dos Representantes, morador em Bruxellas, rua 
Montoyer n. 71 ; 

9. 0 O Sr. Alfred Blondel, engenheiro, morador em Tournai, 
aqui representado pelo dito Sr. Neve, em virtude de uma pro
curação sob firma particular em 20 do corrente ; 

10. O Sr. Albert Diehl, administrador delegado da Sociedade 
Colonial de Antuer:pia, morador em Antuerpia, rua Rubens n. g; 

n. O Sr. Georges Goerlitz, agente de cambio, morador em 
Bruxellas, rua de la Bourse n. 38 ; 

12. O Sr. Eugene Hayoit · de Termicourt, proprietario,' mora
dor em Bruxellas, rua de la Loi n. 84, aqui representado pelo 
Sr. Goerlitz, prequalificado, em virtude de sua procuração sob 
firma particular em data de 21 do corrente ; 

13. O Sr .. Eugêne Denis Vandenbogaerd, doutor em direito, 
morador em Bruxellas, rua do Magistrat n. 8. 

As cl,itas vrocurações ficarão aqui annexas. . , 
Os quaes comparecentes, agindo os Srs, Hayoit de T'ermi" 

oourt e Denis Vandenbogaerd como simples subscriptores de 
acções a dinheiro, e todos os outros comparecentes agindo 
como fundadores, requisitaram do ·notaria Ectors, abaixo assi
gaado, lavrar acta dos estatutos da sociedade :auonyma que 
elles declaram organisar como se segue: 

, TITULO I 

Denominação, sed~, objecto, duração 
, I 

Art. 1." E' forniada um sociedade auonyma sob a denomi
miçao de «.Sociedade Belga-Bràzileira ». Ella reger-se-ha pelos 
presentes estatutos, e pela lei de 18 de maio de 1873, modi
fiQada pela de 22 de maio de 1886, sobre as sociedades ·com-
mereiaes na Belgica.. . . . 

Art. 2. 0 ~ séde social é esta-belecida em Bruxellas,. compor
tando esta expressão toda a agglomeração bruxellense. Ella 
poderá ter por toda a parte na Belgica · e no estrangeiro sédes 
administrativas, agenoias ou esc.riptorios. 

Art •. 3.0 A f)ociedade t.em por objecto todas as operações com
merciaes. e indust:daes espeQialmente no Brazil, principalmente 
pôr·em producÇão ·os bens descriptos no art. 9° das .estatutos-. 
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Ella pôde repeesentar . ou defende!' interesses no estrangeiro 
como na Belgica,; realizz:r o seu objecto social por ella mesmo 
óomo pelas :filiàes, interessa,r•se . em ·outras sociedades, tendo 
objecto semelha,nte por via de bens de tomada em participação, 
fusão ou de qualquer outra fórma. · · · ' · 

Art. 4. 0 A duração da sociedade é fixada em trinta annos, a 
contar de hoje. Ella póde se1' prorogada successivamente e a 
sociedade póde ser dissolvida em qualquer tempo antecipada
m~:~nte. Ella póde tol)l&r compromissos por um tempo exce.-
dente â sua duração. · · 

TITULO li 

Fundo social, bens 

Art. 5.0 O fundo social é representado por 4.000 acções do 
capital de 250 francos cada uma, fazendo ao todo um milhão 
de francos e por 1.200 acções de fruição sem designação de 
valor, que serão divididas em córtes de decimos, os qua,es re
unidos em· numero sufficiente, ainda que não pertencendo a um 
mesmo titulo, conferem os mesmos direitos que a acção·e podem 
reoober sepamdamente o decimo do dividendo que couber â 
acção de fruição. 

Art. 6. 0• As 1.200 acções de fruição ~ão destinadas a remune· 
rar os bens adeante constatados no art. go. O immero de acções 
de fruição jâmais poderçt ser augmentado mesmo por via de mo
dificação nos estatutos. 

Art. 7. 0 As 4.000 acções de capital são subscriptas em nu~ 
merario' pelos comparecentes ·seguintes, a saber: 

Acções 
200 
200 
400 
400 
200 
400 

400 
200 
80' 

120 

160 
1.100 

40 

100 

Total quatro mil acções ......... : • .,... •••• 4.000 
Sobre a importancia de cada uma destas ac.çães subscriptas, 

cada. subscriptor fe"' a entrada â vista do nota1'io e dàs testemu~ 
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11kas abaixo assiguadas, de um decimo, sejam vinte o cinco fral1-
<€JOS, fazendo o . total de cem mil francos, somma que fica desde 
o pl·es.ent~ ao Cfedito e á livre disposição da presente socie
d'tde. Os noventa 'p.:n· cento que restam a entrar s•Jbre 
as acções do C<1pital poderão ser chamados pelo conselho geral 
p.or fracçàes de. vinte por cento. no maximo. do valor nominal 
4le cada (l.cção por cartas registradas·no Correio, dirigidas aos 
aceionistas um mez. pelo menos, antes das datas fixadas para 
as entradas. . Um intervallo de tres mezes, pelo menos, .de
verá ser deixado entre cada uma chamada de fundos. 

Toda a somma chamada por atl·azo ele pagamento nos laga
res marcados produzirá de pleno direito, sem citação algum<t 
anterior, um juro de seis por cento ao anno, a partir de sua ex-
igi. bilidade. . . • 

Si, depois de uma nov:t demora de um mez. o accionista nãb 
-tiver efi'ectuado a entrada dos juros, o conselho de administra-
4,'ão terá o direito de fu.z.er proceder .á venda. das acções em 
atrazo de entradas por meio de um agente de cambio na bolsa 
.de Bruxellas ao risco e perigo dos accionistas retardatarios. 

Os·certificados deixados em mãos doo accionistas de que se 
ira.~a. se tornarão nullos de pleno direito. 

A faculdade de faze1• vender os títulos não fará obstaculo ao 
exercício simtiltaneo, pala sociedade, dos outros meios de di:.. 
rei to. 

Art.·s.o Os accionistas poderão, si o desejarem, liberar an
tecipadamente as suas acções, porém a. parte entrada não cha
ln::tda não gosará do primeiro dividendo fixo de cinco por cento. 

"'ltrt .. 9. o O Sr. Leopold Lipman, comparecente, faz. entrega 
á presente sociedade: . A.) ]\l"a sua qualidade de liquidante da. 
.sodedade em l).ome collectivo, em liquidação, exercendo sob a 
1uzão social Lipman Knage & Comp. e sob a denominação de 
Sociedade. Geral.Brazilei.ça .de . Estudos e Em prezas, tendo sua 
S'éde em Bru:x:ellas, de .todas as concessões immobiliarias ou 
mobiliarias, todas. as .opções obtidas pEÜo Sr. Lipman, ou 
-em via de. obtenção no, Brazíl, segundo a , lista enuncia ti v a aqui 
junta ao acto.. . · . · 

Todos os documentos a ellas relativos, com as amostras. e 
a~;mexos em apoio, . .se tornarão propriedade da nova sociedade, 
.como tambem todas as peças .responsaveis, documentos. e ar
.cbivos da an:tiga sociedade. 

Esta entrega con;tprehende ainda o beneficio de todas.as con
venções concluídas pela Sociedade Geral Brazileira de Estudos 
~~Em prezas, em liquidação, tanto .com outras socie,9.ades como 
com co-associados; 

Em remuneração de3sa entrega, são attribuülas á Sociedade 
Lipma,n Knage & Comp., em liquidação, 960 acções benefi
·<eía..rla~ da presente socieda.de,, para. serem. repartidas pelo liqui
d'<l.nte, entre os portadore> de partes da sociedade Lipman 
Knage & Gomp.-, em liquidação em p1·o 1·ata dessas partes ; 

B) Ern nome pessoal., dw todos os seus conhecidos, relações e 
e.'i'.tudos concernentes ás concessões ou opções nova~ a obter por 
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tl1te no Brazil, sendo convencionado que todos e~ses negocio~.:;; 
deverão ser cOnsiderados como sendo da propriedade exclusl 'f"J, 
da ·p1·esen te sociedade;si ella os acceitar. 

Em remuneração dessa entrega, são attribuidas pessoalmente 
a.o Sr. Leopold Lipm:;tn duzentas e quarenta acções bene-fi
ciárias det presente sociedade. Essas acções farão objecto, se
gundo Convenios particulares, de uma repartição entre pessous. 
cujo Concurso foi adquirido para a sociedade nova. 

Art. 9. 0 O fundo social poderá. ser augmentado em uma o-e:. 
·1uais ·vezes pela creação e emissão de novas acções de capitv& 
de duzentos e cincoenta francos, iguaes âquellas ·creadas· -pele& 
estatutos. · 

Poderá ir:tmbem ser diminuido. 
Todo o augmento ou reducção de capital deverá ser-deci;_ 

dido pela assembléa geral dos accionista.s. 
No caso de augmento do capital social contra dinheiro-, '-~ 

faculdade de tomar de pref"erencia as novas acções é reservada 
aos possuidores de (\.Cções de capital ou de acções l)eneficiariás 
em pTo rata dos seus l'Ç)tn.Ios. 

As assembléas geraes dos accionistas autcirizetndo as JlOT<.Y'3· 
emissões determinarão as condições dellas. 

Ellas fixarão a demora dentro da qual os .accionistas terão de.· 
prOnuncüu•-se sobre o uso dos seus direitos de pref"ercncia e re
gularão o modo de publicidade a da1• a· essas decisões. 

Nenlnuní1 nov<1 acç~o de c<1pital podcr::t ser emittida <1baiXv. 
tio pa.r. 

Os tres ultimas paragraphos dos <:Lrts. 7° e soque p:recederrri 
~orão· appl.ie"aveis ás nov;1s emissões. 

Art. 10. As acções de capital ficarão sendo nominativas at.& 
~sua· inteira liberação. As acções de cn,pitaJ liberadas e a.s 
acções beneficiarias serão ao portador. 

Art. '11. Na séde social ha um registro das ·acções nomina
tivas. ·A propriedade P,a acção nominativa. estabolecer-se·kt:.i.. 
-por uma inscripção nessa registro. 

Certificados de inscripção carimbados pela sociedade e <'i8-
-signados por dous administradores são entregues aos accio
nistas." 

Uma dessas assignaturas pôde ser _feita por me-io de Ull:!r-:1. 
marc<1. 

As cessõ~s de ::tcções assim como as conversões de acções a,u 
portador em acções· nominativas e reciprocamente, serão feiüh~ 
a expensas dos q uc as pedirem. · 

A cessão de acções faz-se por uma declaração de tran-sl€
rencia inscripta no . dito registro, datada e assignada pele· 
--çed,ente e· o cessionario ou pelos seus procuradores. 

Ar't. 12~ A acção ao portador· é cxtrahida. de llm rugist:;•G"> 
com talão, numerado, carimbado com o carimbo da ~ociedade. 
e assi&;nado por dous administradores, uma .das a..<;sfgnaturas. 
pôde ser feita com marca. 

A cessão de acção ao porütdor faz-se pel<1· unica tradição ét·~·· 
titulo. -
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.Art. 13. Os accionistas n~o são obrigados sinão até a con; 
,currencia da tn;1portancia das suas acções e sem poderem ser 
obrigados a neiJhuma chamada-de fundos. alêm. 

Art. 14._ Os direitos e obrigações Ugados â acção seguem o 
titulo para_quaesquer mãos que elle passe. 

A posse de uma acção traz de pleno direito adhesão aos esta
tutos_e âs deliberações da assembléa geral. 

Art. 15._ As acções de capital.e os cõrtes de acções benefi
ciarias são indivisíveis e a sociedade não reconhece sinão um 
proprietario por acção de capital ou córte de acções beneficia
rias ; . a sociedade tem o direito de suspender o exercício dos 
direitos e seus derivados até que uma só pessoa seja designada, 
<t seu respeito, como proprietaria da acção de capital ou de um 
córte de acção beneficiar la. . -, 

Os herdéiros ou credores de um accionista não ·podem, sob 
qualquer pretexto que seja, provocar a imposição de sellos 
sobre os bens e valores da sociedade. Elles devem, para o exer .. 
cicio dos seus direitos, referir~se aos inventarias sociaos e ás 
decisões da assembléa geral. 

TITULO III 

AdministTação? fiscalizaçtTo e conselho geral 

Art. 16. A sociedade é administrada por um conselho com
posto de cinco membros, pelo.menos, e de nove no maximo. 

As operações da sociedade são :fiscalizadas.po:::• um Gommissarío, 
pelo menos, e tres no maximo. _ . 

Os administradores e commissarios reunidos compõem o con .. 
selho geral. 

Art. 17. Os administradores e commissarios são nomeados 
pela assembléa geral dos accionistas. 

Os administradores e commlssarios são l'eelegiveis e revo~ 
gaveis. 

Os primeiros administradores e commissarios :ficam funccio~ 
nando até depois da assembléa geral de 1904 ; essa assembléa 
procederá. á .sua reeleição ou á sua subs~ituição. 

Cada anuo, a partir dessa época, um ou dons administradores 
e um commissario sahirão do conselho e do collegio dos com
miss_arios, de maneira que o mandato de nenhum m'embro .dure 
mais de seis annos. 

A primeira ordem de sahida será determinada pela sorte. 
No caso de vaga de um ou mais legares d_e admiliistradore_s, 

os administradores restantes e os commissarios reunidos team o 
direito de a isso prover provisoriamen~e. Nesse caso, a asseillbléa 
.geral, pa occasião de sua primeira reunião, procede á eleição 
definitiVa •. Si o numero dos commissarios estiver -reduzido de 
mais de metade, o conselho de administração deve convocar 
immediatamente a assembléa geral para prover á substituição 
dos commissarios que faltamo 
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O administrador ou commissario nomeado em substituição de 
um administrador, ou de um commissari<f que cessa as· suas 
funcções, 'conclue o mandato daquelle que elle substitue. 

Art. 18. Os administrador'es não contrahe:rll ·nenhuma obri
gação pessoal relativamente aos compromissos da sociedade. _ : 

Os administradores não respondem sinão pela execução de seu 
mandato e os commissarios sinão pelo exercício de seu dever de 
fiscalização. 

Cada administrador deve ter por privilegio 100 acções de 
capital como garantia de sua gestão. 

A caução de cada commissario é fixada em 40 acções de 
capital. :Menção dessa posse ê.feita pelo proprietario das acções, 
no registro dos accionistas pelas acções nominativas. 

Na falta· de ter fornecido. a caução acima prescripta no mez 
de sua nomeação, ou da notificação que lhe deve ser- feita si 
ella tem lagar na sua ausencia, o ·administrador ou o com
missario será reputado demissionario e prover~se-ha á. sua 
substituição. . .. · 

As acções affectadas as cauções são inalienaveis durante a du
l'ação das funcções daquelle de quem ellas garantem o mandato. 

Ellas serão restituídas depois que a.asscmbléa geral· tiver 
approvado o balanço do ultimo anno durante o qual essas func
ções tiverem sido exercidas. 

Art. 19. Os administradores e. os commissarios vencem, a ti~ 
tulo de remuneração, uma :parte dos lucros como está estipu
lado no art. 40. 

A asseníbléa geral poderá marcar um mínimo para essa re
muneração, levando-a, si :preciso, a despezas geraes. 

Art. 20. O conselho de administração escolhe de seu seio um 
:presidente. 

No caso de impedimento deste ultimo é designado um admL
nistrador para o substituir. 

Art. 21. O conselho de administl'ação reune-se sob a convo
cação do presidente ou do administrador que o substitue tantas 
vezes quantas o exigir o interesse da sociedade. · 

Deve ser convocado cada vez que tres administradores o pe-
direm. · 

As convocações, salvo os casos de m•gencia a motivar-se na 
acta da sessão, são feitas, pelo menos, dez dias antes. 

Art. 22. AS ses::>ões do conselho de administração e do conselhQ 
geral são presididas pelo presidente do conselho de· adminis-
tração ou pelo administrador que o substitue. · 

O conselho não pôde deliberar si a maioria de seus membros 
não estiver presente ou representada. · 

Cada administrador póde por simples carta delegar um mem..
b ro do conselho para o substituh• e votar e:in -seu logar. 

Nenhum administrador poderá dispor de- mais- de dous·-votos, 
incluindo o s.eu. 

Si tres administradores o pedirem, toda a questão. deve ser 
submettida dentro de oito dias á deliberação e ao Yoto do 
conselho geral. 



600 ACTOS DO-PUDER EXECUTIVO 

Nas resoluções tomadas por maioria de Votos, em caso de 
divisão, o voto do presidente da reunião ê preponderante. 

No caso em que um ou mais dos administradores tiverem um 
interesse opposto.ao da- sociedade em uma operação submettida 
:1 approvação · do conselho, elles teelll o dever de p1•evenii• o 
con"selho e de fazer mencionar essa declaração na acta. Não 
podem tomar parte nessa deliberaçáo e as decisões são tomadas 
em conselho reunindo a maioria dos outros membros. 

E' especialmente prestada conta na primeira asserllblêa geral. 
antes de· todo O voto sobre outras ·resoluções, das operações nas 
qua.es um dos administ_radores tiver tido um interesse opposto 
ao da sociedade. 

Art. 23. As deliberações do conselho de administração, da 
collcgio dos commissa.rios do conselho geral são constatadas por 
actas tnscriptas em registrps especiaes, existentes na séde 
socinJ. 

As actas são assignadas pelos membros que ti-verem tomado 
parte na deliberação. 

As cópias_ ou extractos das actas daS deliberações do cons8lllo 
de adm~nistração ou do conselho geral, a apresentar em justiça. 
são assignadas .por um administrador. 

Art. 24. O conselho de administração tem os podm•cs os maii:l 
extenso.':l para a administt•üção e gestão dos negocias da sacie~ 
dade.- Principalmente: 

Elle representa a sociedade para com tercBü•os ; 
Fixa as despezas gera.es de administração, e dancl'o-so o caso:i 

a importancia das indemnizações a conceder para despczas de 
''iagem ou outras·; 

Organisa, dirige e vigia a marcha da sociedade ; 
~ameia e revoga todos os directoros, .engenheiros, agentes e 

~ffiPl'Cga.do~ e marca os seus ordenados e cauções ; 
Passa. e autoriza todos os contractos, em:prezas o outras 

convenções ; 
Adquire todos os bens moveis ou immoveis, todas e 

quaesquer concessões, Cl'Ca todos os sitius ou officinas de explo
ração o todas as vias de transporte· ; 

Faz todos os contractos do exploração-; de participação-, ci.e 
alliança ou do arrendamento ; 

Autoriza todos os emprestimos c approva todas as garantla.s 
mobiliarias ou immo biliarias ; 

Autoriza· tambem e permitte a. alienaçã-o de todoS os bens 
moveis e immoveis ; 

Trata, transige, Compromette, acceita todas as garantias~ 
renuncia a todos os direitos rcaes e ·pessoaes e dâ desembargo 
de todas as inscripções, ti·ariscripções, sequestras ou, oppo~ões, 
com ou sem pagamento ; . -
· Autoriza.todas as acções em-justiça, tanto· requerendo como 

defendendo. As acções judiciarias, tanto rcquerendo·como·defen~ 
dendo, 1 são proseguidas em -nome da soci.Cdade, processos c 
diligencias, do presidente do conselho; 
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Pó de- delegar ou dar podereS. cspeCiaes e determinados a um ou; 
mais · dos- seus · membros. on, outras pessoas ; fixar::t a inde~ 
rnilização a ·conceder-lhes pelas suas attribuições especiaes. 

A enumeração dos poderes· que precedem· não é· limitativa:, 
mas simplesmente enunCiativa; tudo que não é expressamente
reservado pela lei ou os estatutos ü assembléa geral dos accionistas· 
e ao conselho geral é da competencia do conselho de adminis-
tr·ação. . 

Art. 25. Todos os actos que obrigam a sociedade, além dos· 
do serviço jornaleiro, são assignados por dous administradores, 
excepto delegação pelo conselho de administração. 

Os actos de serviço jornaleiro são assignãdos por um adminis
trador ou seu empregn,do para isso delegados. 

Os administ~adores não terão que justificar poderes· especiae& 
1mra com terceiros. · 

Art. 26. Os commissarios teem um-direito illimitado de 
goyerno e de fiScalização sobre todas as operações da· sociedade .. 

Podem tomar conhecimento sem remOção dos documentoS7 -

u-nos, correspondencia, actas e geralmente de todas as escriptas 
da sociedade. 

E'-lhes entregue em cada semestre, .pela ad-ministração, um 
balancete resumindo a situação activa e pass:icva. 

AJ;'t. 27. Os commissarios deyem snbmetter á assembléa geral, 
dos accimlistas o resultado da sua missão com, as propostas que
elle3 creem convenientes e fazer-lhe ver o modo por que elles·. 
tcom regulado os inventarias. 

TITULO IV 

Assemblias gemes 

Art . .28. A assemblé.:t geral, regularmente constituída, rt:~ 
:presenta a universalidade dos accionistas. 

Ella tem os poderes os mais extensos para fazer ou ratificar· 
os actos que interessam á sociedade. 

Ella tem o direito .de fazer modificação nos estatutos, ma·s: 
sem poder mudar o objectivo essencial da sociedade. 

As decisões sãe obrigatorias para todos, mesmo para os accio· 
nistas ausentes óu dissidentes. . 

,Al't. 29. A· assembléa geral annual tem logar em Bruxellas 
no logal' fixado pelo conselho de administração, na segunda, 
terça.-feira· do mez de outubro ás 2 horas da tarde, pela Pri-
meira vez em 1900. · 

O conselho de administração e os commissarios podem con
vocar assembléas geraes extraordinarias; Elles devem convo
ca:t-as por pedido escripto de accionistas representando um 
quinto das acções. 

Art. 30. As convocações para toda a assemlJléa geral 'conteem· 
a ordem. do- dia .com a indicação do Jogar de reunião_ e são 
feitas por annuncios.insertos· duas vezes-com-oito· ·dias de fn..: 
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tervallo pelo menos .e oito dias. antes da assembléa, no ~-:tioniteuí" 
:Selge, e ·em dons jornaes de Brnxellas. 

Cartas missivas são endereçadas em nome dos accionistas oito 
dias pelo menos antes da assembléa, mas sem que se deva jus~ 
titicar o -cumprimento dessa .-formalidade. 

Art. 31. A assembléa geral com:põe~se de todos as accionistas; 
cada um delles tem tantos votos quantos tem de acções. Com tudo 
nenhum póde tomar parte no voto por um numero de acções 
excedente da quinta parte do numero de aCções ·emittidas 
ou os dous· quintos das acções pelas quaes elle tomou parte no 
-voto. 

Os proprietm'ios de acções nominativas teem o direito de 
assistir á assembléa. geral, justificando que os títulos estão 
inscriptos em seu nome cinco dias pelo meno~ antes da 
reunião: 

Os propriet<tl'ios de acçõcs ao portador_ devem, para serem 
admittidos· á. ·assembléa, apre.sentar um certificado do depos1to 
de seus títulos effectuado cinco dias pelo menos antes da 
reunião, na séde social ou nos estabelechnentos a designar-se 
nos aunnncios de convocação. 

Art. 32. Ninguem póde representa1~ um accionista si por 
~i mesmo não preencller as condiç_ões do artigo precedente. 
1 ·Os poderes, cuja fórma póde -ser determinada pelo conselho 
de administração,,devem ser depositados na séde social, ou nos 
estabelecimentos designados nos avisos de convocação, pelo 
menos tres dias antes da reunião. O escriptorio da assem
bléa poderã, comtndo, por decisão unanime e geral admittir 
derogações ao termo fixado para o deposito dessas pro
curações. 

Art. 33. A assemblêa geral é regularmente constituida 
qualquer que seja o numero das _ acções representadas, e 
as deliberações são tomadas pela maioria de votos. 

Comtudo, quando se trate de deliberar sobre a prorogação 
ou a dissolução antecipada da -socieda'de, sobre o augmento 
ou reducção elo capital social, sobre a fusão com outras so
ciedades, sobre a alienação, :por meio de cessão ou outro, da 
tOtalidade. dos haveres sociaes, assim como sobre a modifi· 
cação dos estatu:tos, a assembléa não é validamente constiw 
tuida sinão si os membros que assistirem (~ reunião represen-
tarem pelo menos a metade das acções. · 

Si esta condição não for preenchida, uma nova convocaçãp 
.será necessa1•ia e a, nov<t assembléa deliberará. qualquer que 
seja o numero de acções representado pelos accionistas pre
sentes. Quando se trata de estatuir sobre os casos previstos na 
alinea 2 ·do presente artigo, nenhuma proposta será admittida 
si ella não-reunir os t1•es ·quartos:dos votos. 

Art. 34~ A assembléa geral é presidida pelo presidente ou 
por um outro membro do conselho de administração que será 
designado_ pelos seus collegas . 
. Os outros -membros do conselho de administração e- os com• 

missarios presentes fazem parte da mesau 
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O presidente designa o secretario e a assembléa escolhe dous 
escrutadores. . 

O vOto por escrutínio secreto tem logar si for exigido po~ 
dez·membr.os pelos menos da assembléa. 

Em caso de nomeação, si não se chegar á ma:im•ia absoluta na 
]?rimeira volta do escrutínio, faz-se uma apu.ração entre os 
dous candidatos que teem obtido mais votos, e, no caso de igual-. 
dade de 30 suifragios na apuração, o mais velho é pl'oclamado 
eleito~ 

Uma lista de presença indiccmdo os nomes dos· accionistas e 
o numero de acções que elles representam deve ser assignada 
por cada um dellesou pelos seus mandatarios, antes de entrarem 
em assembléa. 

Art. 35. A asSembléa geral delibera sobre todas as propostas 
feitas pelo conselho de administração ou pelos commissarios, 
com tanto que ellas tenham sido enunciadas na ordem do dia. 

Nenhuma proposta feita pelos accionistas é ·posta em deli
beração si não for assignada, por accionistas representando ~ 
quinto das acções pelo menos, e si ella não tiver ·sido commu
nicada em tempo util ao conselho de administração para ser 
inserida nos avisos de convocação. 

Art. 36. As actas das assembléas geraes são assignadas 
pelos·membros da mesa. 

As cópias ou extractos dessas actas ct apresentar em justiça 
ou em outra parte são assignadas por um administradoi'. 

TITULO Y 

Inventa~·io, balanço e divisao dos lttcros 

Art. 37. O exercício social começa no 1 o de julho c acaba em 30 
de junho. 

O primeiro exercicio comprehenderá o período de tempo a. 
decorrer desde a data da constituição da sociedade até 30 de 
junho de 1900. 

Art. 38. Cada anno em 30 de junho e pela primeira vez em 
30 de junho de 1900, as contas da sociedade são encm•radas e a 
administração levanta um inventario contendo a indicação· dos 
valores activos e passivos da sociedade com os annexos contendo 
em resumo todos os seus compromissos . 

.A administração forma o balanço e a conta de lucros e perdas 
:nos quaes devem ser feitas as amortizações necessarias. 

Ella remette as peças com um relatorio sobre as ope1'ações 
da sociedade, pelo menos um mez antes da assembléa geral ol,
dinaria, aos commissarios, os quaes devem fazer um relatorio 
contendo as suas propostas. 

Art. 39. Quinze dias antes da assemblêa geral ordinaria, o 
balanço, a conta de lucros e perdas, assim como a lista dos 
nomes dos accioii.istas indicando o nlimer"o de suas acções e 
seus domicilios, estão·na·séde social á"inspecção dos accionistas" 



G0-1 AC'J'OS DO PODER EXECUTIVO 

o balanço e a conta de lucros c perdas são endereçados aos 
accionistas, aas seus nomes ao mesmo tempo. que a convocação; 
assim como o relataria dos commissarios se não conclue pela 
adopção completa do balanço. 

Art. 40. ·O excedente favoravei do billanço, dedncção feita dos 
encargos sociaes e das a.lllortizações, forma o lucro liquido da 
sociedade. 

Deste lucr•o tira~se : 
1.° Cinco por cento para a reserva legal. 
Esta retirada deixar{~ de ser obr'igatoria quando a rese:r-nt. 

tiver attingido o decimo do capital social. 
2. 0 A somma necessaria para distribuir pelas acções de ca-, 

pital um dividendo de 5 °/o sobr•e as entrádas feitas por eh&
mada. 

Sobre a somma restante levanta-se: 
A) Dous por cento â disposição do conselho ·de administração:,; 

o qual prestar~t. conta do emprego eventual desses 2 °/o â assem_
bléa geral. 

B) Dez por cento. aos Çtdministradores e commissarios; a re~ 
partlr entre elles de tal fórma que a quantia a ca,da comm:is
.sarlo não pos·sa exceder de um terço d::t de um administradm'-.... 

O saldo é dividido como se segue: 
'lint3 e cinco por cento para as acções de capital ;· 
setenta e c_inco por conto para as acções beneficiarias, a menos 

que antes de toda a partilha entre as duas cathegorias de 
acções a assemblêa, sob proposta do conselho de adminis·~ração~ 
não decida levanta,r sobre o dito saldo uma quantia para fo.r
mar um fundo do res3rva extraordinario, cujo emprego será 
regulado pelo conselho geral. 

Art .. 41. O balanço e a conta de lucros e perdas deYem, na, 
quinzena depois da sua approvaçã.o, ser publicados a expensas 
da sociedade e 'Sob os cuidados dos administradm·es. 

A situaçã-o do capital wcial tambem será publicada pelo mo-
nos uma vez por anuo, em seguida a-o balanÇo-. Ella compre
hende.rá a indicação dos pagamentos effectuados- e a lista dos 
accionistas que nã.o tiverem aindtt inteiramente liberado as. 
suas acções com a, indicação da<s quantias de que são deve
dores. 

Art. 42. Os dividendos são pagos nos lagares e nas êpocas r;;· 
fixar pelo conselho de administração. 

Todos· os 'dividendos- não recebidos nos cinco annos da SUOJ 
exigibilidade são prescriptos e ficam adquiridos para a sociedade~ 
Sã.o passados para o fundo de reserva. 

'riTC"LO YI 

Dissol'uçaa, liquidaçao 

Art. 43. Como ficou dito· no art; 4°, a sociedade pôde ser 
dissolvida a qualquer tempo por decisão da assembMa. ger-al-dos 
accionistas. 
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Em caso de perda da metade do capital social, o-; ad.ministra
'·d.Ol'es devem submetter á assembléa ger•al a questão da disso
liução da sociedade. 

Si a perda, attingir a': tres qua1•tos do capital, a disaoluçã.o 
poderá ssr pronunciada pelo3 accionistas, possuindo o quarto 
.d.ts .acções rep1•esentadas na assembléa. 

Art. 44. A dissolução da s::~cledade deve ser pronunciada 
Eobre o pedido de todo o interessado quando seis mezcs tiverem 
decorrido desde a época em que o numePo dos associados estiver 
.eeduzido a menos do sete. 

A1•t. 45. Na occa.sião da dissolução da sociedade, seja por an
'iiecipação, ou s~ja pela expiração da sua duração, a liquidação 
'se operare~ pelos cuidados dos niembroa do conselho de adminis
·'iíraçã.o, em exercicio, a menos que a assembléa geral não de
B1gne um ou mais liquidantes para esse fim. 

A assembléa regtlla o modo de liquidação e determina os po· 
deres dos liquidantes. 

Art. 46. Depois de apuramento dos encargos sociaes, os pro
ilu.otos da. liquidação servirão em pl'imeil'o lagar para reembol
sar as acções de capital da importancia de que estiverem libe
p.a.rlas • 

.. As sobras se repa1•tirão a tê a concurrencia de : 
25 r. 1 o Para as acções de capital ; 
15 °/0 para as acções beneficiarias. 
Comtudo, no caso em que as acções de capital estiverem 

·desigualmente liberadas e em que o activo fOr insufficiente 
para. reembolsar todas as acções de c_apital ao par das qmLU
-tias de que ellas se acharem liberadas, os liquidantes, antes de 
_procederem a nenhuma das repartiç:ões, deverão ter conta da 

<!iversidade das situaçÇies e restabelecer o equilibrio pondo 
todas as acções de capital sobre um pé de absoluta igualdade 
seja por chama.da de fLindos complementares a cargo dos 
titulas immfficientemente liberados ou seja por previas re ... 
ernbolsos em proveito dos titulas liberao:los em umc~ proporção 
~uperior. -

TITTTLO VTT 

Domicil-io dos accionistas 

;~'Art.-:-47. Tolo o accbnista, administradol' ou commissario 
nãod.omiciliado na B3lgica, sere~ tido cori10 ahi elegendo domi~ 
eilio p~ra. . tudo que se liga <-í. ex<Jcução dos presentes esta
tutos. · 

Na falta de eleição de domicilio, ser{L ·cónsideraclo tal de 
pleno direito tt c:tn d:t Camn.ra de Bruxellas. 
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TITULO VIII 

Disposições· transitarias 

A1•t. 48. E' nomeado commissario, poF applicação do art. 54 
§ 21) da· lei solwe sociedades commercia.es, o Sr. Eugene Hayoit 
de Termiconrt, proprietario, morador em Bruxellas, prequali .. 
ficado. 

ArL 49. Logo depois da constituição da sociedade, os accio~ 
nista·s se reunirão de_ pleno direito em asserilblêa geral no nosso 
gabinete, para_ fix~r o numero dos administradores, para pro~ 
ceder á sua nomeação e para deliberar sobre todos os outros 
objectos que ellcs julgarem util lev:ir 6. ordem do dia dessa. 
reunião .. 

Enceí?amento 

Do que se lavrou acta, feito e passado em Bruxellas aptn. 
acima. 

Feita a leitura:, os cOinparccentes assignaram com as teste~ 
munhas e nós, notario (seguem as assig·naturas). Registrado 
em Bruxellas (Est;), em 27 de m<1rço de 1899, volume 953, folio 
70 retro, caixa 5. Oito rolos e quatro -postilhaso Recebidos 7 
francos.- O recebedor interino, Laenei~a 39. 

ANNEXO A 

Os abaixo assjgnados: 
l) Sr o Leopold Lipman, industrial em Bruxellas ; 
2) Sr. \Villiam Knage, industrial em Ixelles; 
3) Sr. Arthur Segall, agente de cambio em Saint-Josse-ten

Noode; 
4) Sr. Louis NêYe, engenheiro em Saint-Leonard, e 
5) Sr. Camille Périn, conselheiro provincial em Masnuy .. 

Saint-Pierre ; 
declararam, pela presente, dissolver a sociedade em nome cor .. 

lectíyo existente entre elles, sob a razã.o social Lipman, Knage 
& Comp., e sob a deriominação de Sociedade Geral Brazileira de 
Estudos e Emprezas, tendo a sua séde em Bruxellas, constituída 
e modificada pol' actos passados perante o Sr. Von Halteren? 
notaria. em Bruxellas, em 9 de maio de 1898 e 17 de dezembro 
do. mesmo anno, publicados em extracto na collecção especial 
dos actos e documentos de sociedades, annexos, ao JJ.Ioniteur 
Belge. 

De commum accordo, o Sr o Leopold Liplnan é nome.ado liqui-! 
dante da dita .sociedade e recebe os poderes enumerados nos 
arts. 114 e seguintes da lei de !8 de maio de 187S, sobre as so
ciedades commerciaes e sem dever recorrer a uma assembléa. 
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geral dos associados, o liquidante poderá le-.;;-ar os haveres so
ciaes a uma 'sociedade anonyma em formação, sob a denomi~ 
nação de Sociedade Belgo .. Brazileira, ou outra denominaçãG 
analoga ecomprehendendo no: seu objecto social aquelle que
era objecto da sociedade, digo, dissolução acaba. de ser 
pronuciada sob condição de -receber os oito decimos das 
acções beneficiarias da nova sociedade, que será constituida 
com o capital de um milhão de-fraucos_representado por quatro 
mil acções de capital de duzentos e cincoeuta francos cada uma, 
mais mil e duzentas _ acções beneficiarias sem designação de 
valor que tm'ão direito aos t1•es quartos do seg·nndo dividendo 
com o encargo para o liquidante de repartir o preço dos bens 
entre os proprietarios de todas as partes sociaes da sociedade 
Lipman, Knage & Comp., em liquidação, por p1·o rata das 
partes sociaes. , 

O liquidante poderá concorrm' para a fundação da sociedade 
anonyma a crear e Ol'ganisar os estatutos como lhe aprouver .. 

Feito e assignado em cinco originaes em BruxeJlas, aos 23 de 
março de 1899. 

Lido e a:pprovadoo- Lipmano 
Lido e approvado. - Iillage. · 
Lido e approvado. - Segall. 
Lido e approvado. - 1Yéve. 
Lido e approvado. - Ca'mille Pé',·in_. 

Registrado um rolo sem pastilha em I3ruxellas (Est.) aos 27 
de março de 1899, volume 193, fls. 93 ret1•o, caixa 6, Recebidos 
7 francos. O recebedor interino, Laenen. 

AKNEXOB 

O abaixo assignado, Arthur Segall, agente de cambio, moradol' 
em Bruxellas, rua de li1 Bourse n. 22, dá poderes ·ao Sr. Leopold 
Lipman, industrial, morador em Bruxellas, rua do Gouverne
~ent Provisoire n. 30, para o fim de o l'epl'esental' no acto de 
constitu,ição de uma sociedade anonyma em formação~ tendo por 
objecto pôr em prodncção e de solicital' concessões de toda a 
sorte no Bmzil, fixar v, denominação social. a séde, o objecto, a 
duração e o fLmdo social, acceita1' e retribuil' todos os bens. 
subscrever 50.000 francos de acções de capital, fazer sobre á 
importancia dessas acções o pagmnento exigido .pela, lei e pelos 
estatutos, fixar a ·repartiçã.o das· lucros· e esta.belecer as out1'as 
disposições dos estatutos, tomar parte na nomeação dos admi..;. 
nistradores e dos commíssarios, participar de todas as assem~ 
bU~as de accionlstas a haver immediatamente depois da assigria
tura dos estatutos. 

Bruxellas, em 23 de· março· de 1899. Bom para, poderes.-:... 
A·rthur Segall. Registr<1clo um l'D1o sem pastilha, em Bru· 
xellas ( Esó. ), 27 de março de 1899. volume 193, folio 93 
retro, caixa, 4. Rcc:ehidos 2- frs. 40. O recebedor interino7 

Laenen. 
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ANNEXO C 

O abaixo assignado, André Dumont, profcsso1' dn. Univer.':liJade 
de Louvain, dá poderes ao·sr. Lipman (Leopold), mm•a,dor em_ 
Bruxellas, para. o fim de o representar no acto d<J. consti~ 
tuição de uma sociedade anonyma em formação,. temlo. por 
objecto pôr em producção e solicita_r.concessões de toda. a ncttn
reza no Brazil, tixar a denominação social, a sêde, o objecto, ct 
duração e o fundo social, acceitar e retribuie todos os ben.:;, 
subscrever vinte e cinco mil f1•ancos_ de _acçõc::J de capita.J, 
fazer sobre a importancia dessas acções o paga.mcnto exigido 
pela lei e pelos estatutos, fixar a repartição dos lucros e 
estabelecei' a.s outras disposições do.3 estatutos, tomar parte n~J. 
nomeação dos administradores e- dos commissarios, .participal' 
de todas as assmubléas de accionistas a haver inunediatamenta 
depois da .. assignatura, dos estatutos. 
y~ Bruxellas, 20 de março de 1899. Bom :par11 poderes . .-!nd1·ê 
Dtt1no-nt. 

Registrado um rolo som pastilha., em Brnxella.S (Est.), em :â 
de março de 1809, volume 193, fólio 93 retro, ca,ixa 3. Rccebidor:: 
2 frs. e 40 c,-0 recebedor intcri:no, Lae-nen .. 

'ANNEXO D 

O abaixo assighado, Alfredo Blondel, engenheiro, domiciliado 
em Tournai, cht pela presente procuração ao Sr. Louis Neve,.. 
engenheiro, domiciliado em Saint Leonard, para o reprc3cntltl~ 
na reunião para-a fu'ndação da Sociedade Belgo~Brazilcira. Elle 
.lhe dá poderes para sub.':lcrever ·por elle a somma de dez mi.l 
'francos e de votar por elle na assembléa. 

Bruxellas, em 21 de março de 1899.- L1. Blondel. 
Registrado um rolo s~m pastilha em BruxellaS (Est.), am 

27 de inarço de 1899, volume- 193, folio -9;?, retro, caha, 2. 
Recebido3 2 fes. e 40 c.-0 recebedor interino, Laenen. 

ANNEXO E 

o-abaixo as.signado, ELiglmc H(Lyoit do Tül'micourt, ~wopl'ie
tario, morador em BrLixellas, rua de la Lo i n. 84, dá podcreH 
ao Sr. Georges Goerlitz, agente de canl.bio, morador em Bru
xellas, rua de la Bourse n. 38, par <i o fim de o reprasentat· no 
acto de constituição _de uma sociOdade anonyiUa em formrLção, 
tendo por objecto pôr em proclucçio e de solicitar conccBSÕ8S de 
toda a natureza no Brazil, fixar a. denominação sociat,- a séde, 
a.objecto, a dm•ação e o fundo social, acceitar e rctrilmir todos 
os bens-, subscrever 120. acções · de capital, fazer sobre a im
portancia dessàs acç;ões o pagamento !}xigido pel~t iei c pelos 
.estatutos, fixar a repa1•tição dos lucros e fazer as outrtLs dís-
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posições dos estatutos, tomar parte na nomeação dos adminfs
tl•adores e dos commissarios, pa-rticipar de todas as assembléas 
de accionistas a haver immediataniente depois da assignaturâ 
dos estatutos. 

Bom p3,ra poderes para os :fins de o representat• na qualidade 
·de subscriptor de 30.000 f1'ancos no acto constitutivo da Soci
vdade Belga-Brazileira. 

Bruxellas, 21 de mafço de 1899.- Hayoit ele Tennicourt. 

ANKEXO F 

.Lista emmciativa das concessões e opções obtidas ou em vib. de 
obtençc!o no Brazil, fazendo pm·te dos bens do Sr. Lipman 
d Sociedade Anonyma Belgo-Brazileira 

A opção sobre os terrenos de Candiotas ; 
A opção sobre as minas de cobre de Camaquan ; 
A concessã.o em· via de obtenção do porto de Clmy, da qual 

o Sr. Lipman é o promotor no Brazil ; 
A opção sobre a mine1'alogia de Minas, minas de ouro e 

lllel'CUl'ÍO i 
A opção solJre a mina da Rapeirc:t, mina de ouro ; 
Dill'crentes opções sob1'e minas de amiantho e manganoz; 
A opção sobre a Companhia Xortc.:Mincira ; . 
Diiierentes concessões de bormchu, no Pará e no Ama.zonas ; 
A· concessão dos esgotos de Pe1otas. 
A presente fica para se1' levantada pelo SP. Leopoldo Lipman, 

nbaixo assignado, como liquidante da sociedade em nome col
lectivo Lipman, Knage & Comp. para ser annexa.da aos es
tatutos da Belgo~Brazileira. 

Bruxellas, 23 de março de 1899. Sincm•a e vel.;dadeira.
L. Lipman. 

Registrado um rolo sem postillas, em Bruxellas, aos 27 de 
março de 1899, volume 193, folio 93 retro, caixa 5. 

Recebidos 2 fra. 40 c.- O receb2.dor interino, Laenen. 
Para exp8diçãoconforme.- O notaria, J.lfax Ectors. 
Deposita.do no archivo do T1•ibunal do Commercio de Bru· 

xellas em I de ab1'il de !899. 

CERTIDÃO 

Eu, Emile Mestreit, vice-cónsul da Republica dos. Estados 
Unidos do B~'azil e Bruxella~, encarregado da gerencia do Con
sulado, certifico que o 1YlomteuY' Belge em que estão publicados 
os·actos cpnsti!utivos da Sociedade Anonyma Belge-Bí·isilienne, 
e as mod1:ficaçoes de seus estatutos, é a folha official do Reino 
da Belgica, e que a publicação constante dos numeros aqui 
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juntos, c1a qual consta. o preenchimento de todas as formali
dades le-gaes, ê official e a que a lei belga (art. lO da lei de -18 
de maio de 1873, modificada pela lei de~'? de maio de 1886) 
exige p<tra que cinco dias depois della. se considere existente a 
sociedade anonyma. 

Bruxellas, em 25 de favercim de 1901. Ree-?lJi 4$, frs.ll,40.-
EmiZe 1lfcst1·eit, vice-consul do Brazil. , 

Estavam duas estampilhas do imposto do sello consular dtL 
ReDublica dos Estados Unidos- do Brazil, do Yalor de quatro 
mil réis ('1$000) devidamente inutiliza~_bs. 

EstaYa o sello do Consulado da ·ReimlJHco. dos Estados Unidos 
do I?razil em Bruxellas. 

Reconheço Yerdadeira, a as:~ignaturo. do St•. Emile ~Iestreit, 
vice-consul do Bra.zil em Bruxellas.- Rio de Janeh'o, ll de abril 
de 190l.- Pelo director geral, L. P. du. S·:?va Ro$a. 

Estavét o carimbo da Secretaria das R.elaçõe.:; Exteriores da 
Republica dos Estados Unidos do Brazil. 

Esta,vam qnat1'0 estampilhas no v::dor tob.l de. quinhentos e 
cincoonhrêis (550), clovidamcnta inutilizadas. Estavam quatro 
esta,mpilhas no valor de. tres mil c UOY80l~ntos réis (3t5900) da 
Roccbcdoria da, Capital Fcclmal devidamente ümtilizadas pelo 
c(),l'imbo da dita Recebedoria. 

Nada mais continha ou declarava o dito documento elo propl'io 
original imp1'esso em fntnccz, ao qual me reporto . 

. Em fé do que p<1ssei o presente, que assignci c scllei com o 
seUo do meu officio nesta cidade de S. Gektstiiio do Rio de Ja
neiro, aos Iô dias do mez de abril do anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de mil non:crntos o um (1901). 
-José 1lfaria Bentes, preposto de Carlos A. Kunhardt, traducto1' 
pnblieo e interprete commercial da. :pnv;.a do- Rio de Janeiro. 
Ahi se achavam devidamente inutilizadas seis estampilhas do 
sello adhesivo no valor tot<tl de oito mil c trezentos réis. 

Ao lado se aclm o sello official do.')to tradnctOl' pnl)lico. 

DECRETO N. 4.014 -DE 11 DE 'L\IO DE 1901 

Ct·ea uma brigada de infantaria de Guardas Nrtc~onaes na comarca de
Villa Belb, no Estado de S. Paulo. 

O Pl'esülente da Republica, dos Esb.clo.s Lnidos do Brazil, 
para execução do dcc1·eto n. 431, de 14 (ie·dezembrJ de 1896, 
decreta : 

Artigo·unico. Fica, Cl'O;;tda na GuarJ.a. Nacional da comarca 
de Villa Relia, no Estado de S. Paulo, um<J, ln·ígada de infan
taria, com a designação de 6W', a qual se constituirá de tres 
batalhões dn serviço activo, ns. 20:2, 203 e 204, e um do da 
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l'tlsorva. sob n. GS, quo·· S'} ·organí~.:uão com os- gua.rd;;Js 
qualificad:)S no.;,; distrletos da refctida comarca; revogad~ts 
as disposições em contrario . 

.Capital Fedm•al. 11 de- maio de 1 QOl, 13° da RepuLJ.i:ca .. 

~J. F.CRRAZ DE CAl\1POS S.-t.LLES ~ 

Epitocio Pessôa~ 

DECRETO N. 4.015- DE 11 DE ::li AIO DE 1901 

Ct·ea um~ b:·igada de cavallaria de Guardas :Kacionaes na comarc6· dc
:Floriano Poi:x:oto, no Es~ado do Amazonas, 

O Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos do Brazii, ptirt> 
execução do dcci·cto n. 431, d.e U do dezembro de 1896, deoretn: 

Artigo uni co. Fica cre.ada úa Guarda ::\acionai da comar-en.. 
1le Floriano Peixoto, no E:-:rtado do Amazonas, uma brigad;:-l , 
de eava.Uaria, com.:.~ designação de segunda, a qual se cOIJ:::ti
tnirü. de dons l'Ogimontos, sob ns. :3 e 4, que se organis~u·:tc .. 
com os gmtrd<ts qualificados nos districtos da referida comarc;.,; 
l'CYogadas as disposiçõe.<;; e.m contrario. 

Caplt.cü Federal, ll do mn,io ele 1901, 13° dft RcpulJlica •. 

1\I. FBRRA.% DE C.HIPOS S.U.LES~. 

b"'pitacio Pessâa. 

DECRETO N. "1.016- DE 11 DE 2\IAIO DE 1901· 

Crea mais uma brigada de infan t.aria de Guardas Kacionaes na comat'C2~ 
da Capital do Estado do Amazonas. 

O President~ da Republica dos Estados Unidos do Bra:t;.ii~ 
para, cxe.cuçã.o do decreto n. 431, de 14 de dezembro de ·JB00,. 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na ,Guarda Nacional da com;:u·c~'l . 
. da Capital do Esta.do do Amazonas mais uma. 1Jrigada. de .in
fantaria., com a designação de 16a, a qual se constituirá do· 
ti•es lmtalhões do serviço .. activo, ns. 46, 47 e 48, e um dt> 
da reserva, sob n. Iô, que se org;:wisarão com os guanlc'!::r
qualificados nos districtos da. referida comarca ; revogadas a:;;
disposições em conti'ai'io. 

Capital Federal, I! de maio de 1901, 13' da Ropublico. 

M. FERRAZ DE CA1'1:POS SALLESo-

Epitacio PessÔao-
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DECRETO ,N. 4.017- DE ll DE !\!AIO DE 1901 

Approva o regulamento da Escola de ll!ina.s 

O Presidente da Republica dos Estados UnidOs do B razii, 
usando da autorização que lhe confere o art. 3° n. II da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, resolve approvar, para a 
Escola de Minas, o regulamento que a este acompanha, as
signado pelo Ministro de Estado Dr. Epitacio Pessôa. 

Capital Federal, 11 de maio de 1901, 13° ela Republica. 

1f. FERRAZ DE CA:\IPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

Regulamento oa Escola de Minas 

CAPITULO I 

DA ESCOLA E SEUS CURSOS 

Al't. I. o A Escola. de Minas será regida pelo Codigo dos insti 
tu tos officiaes de ensino superior e secundaria e por este regula. 
menta. 

Art. 2.0 O curso integral da Escola cQmprehende um curso 
fundamental e um especial. 

Art. 3.0 O c11rso fundamental é constituído pelas seguintes 
i:adeiras, distribuidas em tres annos de estudo : 

1° ANNO 

Ia. cadeira- Revisão e complementos de mathematicas. Al
gebra superior. Geometria analytica."' 

2"' cadeira- Geometria descriptiva: linha recta, plano, trie-
dros, esphera e proj~cções cotadas. 

;;a. cadeira. - Physica molecular. Calor e optica applicados fi 
Engenharia. . 

•1a cadeira- Agrimensura. Elementos de astronomia. 
5a cadeira - Chimica inorganica descriptiva, e analytica: me

talloides. 
6a cadeira - Botanica systematica. 

CompOsição e exercícios de matbematicas. 
Trabalhos grapb.ícos de geometl•ia descriptiva. 
Trabalhos praticas de phy.sica, de ag:Pimensura, 

de cbimica e de botanica, e excursões. 
Desenho de imitação e geometrico. 
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Ja· cadeira- Geometria analytica (complementos). Analyse in
finitesimal. Calculo das variações o 

2a cadeira - Mecanica geraL 
3a cadeira - Geometria descriptiva: planos tangentes e inter .. 

secções de superficies. 
4a cadeira- Topograpbia superficial e subterranea. Legislação· 

de terras e principias geraes de colonização. 
5u cadeira- Pbysica : optica physica (applicações ao estudo 

microscopico dos mineraes e das rochas). Electri
cidade. Meteorologia. 

6s. cadeira - Chimica inorganica descriptiva e analytic,a: metaes~ 
Composição e exercícios de mathematicas. 
Trabalhos graphicos de geometria descriptiva. 
Desenlw topographico e de aguadas .. 
Trabalhos praticas de topographia, de physica e 

ele chimica. 

F- cadeira - Mecanica geral (continuação). Mecanica applicada~ 
cinematica e dynamica applicadas, t}+eoria da re
sistencia dos rnateriaes. Grapho-estatica. 

za. cadeira- Pei'spectiva e sombra'8. 
3r. cadeira -Trigonometria espherica. AstrOnomia theorica e 

pratica. Geodesia. 
4a cadeira- Chimica Ol'ganica descriptiva e analytica. 
5u cadeira·- Zoologia systematica, precedida do estudo comple-

mentar da zoologia geral. 
Composição e exei'cicios de mecanica. 
Trabalhos graphicos de perspectiva e sombras. 
Desenhos de cartas geodesicas. 
Trabalhos praticas de astronomia e geodesia, de 

chimica organica e de zoologia e excursões.' 
Art. 4. 0 O curso especial.& constituído pelas seguintes cadei~ 

ras, distribuidas em tres annos de estudo : 

1° A.NNO 

P cadeira- Estudo dos materiaes de .construcção e determ i
nação experimental de sua resistencia. Estabi· 
lidade das construcções. Technologia das pro
fissões• elementares e do constructor mecanico •. 

2a cadeira - Estereotomia e madeiramento. 
3a cadeira -Mineralogia systematica, precedida da. revisão dR 

mineralogia geral. 
4.1\ cadeira - Docimasia. 
5u cadeira - Chimica industrial. 
6' cadeira - Metallurgia (I' parte), 
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Exercicios e exp eriencias sobre a .resistenci~ dos 
materiaes. 

Trabalhos graphi cos de estereotomia e madeira
mento. 

Trabalho3 praticas de mineralogia e excursões.e de 
doei mas ia . 

. 'Visitas a. minas, fabricas e officinas. 

~~-cadeir-a.- Hydraulica e thermo-dynamica. Machinas motri .. 
. zes e operatrizes. 

:Itt --~cletra -;- Estradas ordinarias e de ferro'. 
2!3., cadeira - Geologia : phenomenos actnaes ; petrograph_ia; 

estudo das jazidas metalliferas . 
• :1~ cadeira - Pl)ysfca industrial : applicações industriaes do 

calor e da electricidade. 
-:s~ cadeira - Explora(·ão de minas. 
-:1?- ca.cleira- Metallurgia {~a parte). Electro·metallnrgia. 

Desenho de machmas. 
Desenhos relaiívos a estradas de ferro, exploraçã.o de 

minas e metal! urgia. 
Trabalhos praticas de geologia e excursões. 
Projectos de machinas e de meta.llurgia. 
Vi.:3itas a estradas U.e ferro, minas e fabricas. 

li"' cadeira- Pontes e viaductos. 
"2-ct cadeira- Navegação interior. POI'tos de mar. Phai•óes. 

Hydt•aulica agi'icola. Abastecimento de agua. Es
. gotas. 

~~~-t r.mdeira- Arctlitectura. Hygiene dos edificios. Saneamento 
das cidades. 

·-f' cadeira- GeoH:~ia : descl'ipção dos terrencs. Paleontologia. 
5.:1. ·,:;,adeira- .Economia politica e finanças. Direito constitu

cional. Direito administrativo. Estatística. Le
gislação de minas. 

Desenho de pontes e viaductos, construcções hy
draulicas e architectura. 

Pro}~ctm de e::;tradas, pontes e viaductos, arclüte
ctura, exploração de minas e metallurgia. 

Traba~hos praticas de geologia e excursõ8s. 
Visitas a estradas de !erro, pohtes e viaductos, e 

construcçõesh ydra ulicas. 
Art. 5. 0 Para o desenvolvimento do ensino experimental e 

Jmtrucção pratica dos almnnos e bem assim para o trJ.balho Qe 
tpesquizas scientiticas, haverá ga.binetes ou laboratorios e um 

··abser.vatorio astronomico e outro meteorologico. 
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CAPITULO li 

DO PESSOAL DOCENTE 

Art. 6 ,o O pessoal docente coiD:põe-se de: 

la SECÇÃO 

úl5 

Um lente de rev1sao e complementos de n;atbematicas, al~ 
gebra superior e geometria analytica.. (la cadeira do primeiro 
anno do curso fundamental.) 

Um lente de geometria analytica (complementos), analyse 
infinitésima! e ca.tculo das varnções. (la cadeira do segundo 
anno do curso fundai:nentai.) 

2a SECÇÃO 

Um lente de geometria descriptiva, perspectiva e sombra.s, 
estereotomia e madeiramento. (2~ cadeira do primeiro, ;;;a do 
segundo, :za do terceiro anno do curso fundamental e 2a do pri
meiro anno do curso especial.) 

Um lente de ag1·imensura, elementos de astronoinia, topo
graphia superficial e subterranea, legislação de terras e prin
cipies ge1'aes de colonisaçào, trigonometria espherica, astronomia 
theorica e pratica e geodesia. (4~ cadeira do primeiro, "1n, do 
segundo e 3n, do terceiro anuo do curso fundamental.) 

311 SECÇÃO 

Um- lente de mecanica geral, mecanica applicada : cinema ti c a 
e dynamica applicadas, theoria da resisteücia dos materiaes li 
gra pho-estatica. e~a cadeira do segundo e p do terceiro anuo 
do curso fundamental.) 

Um lente de hydraulica e thermo-dynamica, machinas motrizes 
e opercttdzes, navegação interior, portos de mar, pllaróes, 
1Iydraulica agricola, abastecimento de agua e esgotos.(!~· cadeü·c~ 
do" segundo e 2'1 do tel'celro anuo do curso espacial.} 

4"- SECÇÃO 

Um lente de botanica e zoologia systematicas. (6° cadeira do 
primeiro e 5a do terceiro anuo do curso fundamental.) 

Dm lente de mineralogia systematica., geologia e paleonto
logia. (3~ cadeira do primeiro, 3n do segumlo e 4a do terceiro anno 
do curso especial.) 

5a SECÇÃO 

Um lente de pbysica e chimica inorganica. (3a e 5a cadeiras do 
.primeiro e 5n e Gado segundo anno do curso fundamental.) 



6j($ ACTOS DO PODER )'.:XEGUTIVO 

Um lente de chimica organica, docimasia, chimica· industrial e 
pbysica industrial, (4a cadeira do terceiro anno do curso fun,., 
damental, 4a e 5a do primeiro e 4n do- segundo do curso especial.) 

6a SECÇÃO 

Um lente de metallurgia, electro~metallurgia e exploração 
de minas. (6a. cadeira do primeiro e 5a e 6[>. do segundo anno do 
curso especia.I.) 

Um lente de economia política e finanças, direito constitucional, 
direito administrativo, estatistica e legislação de minas. (5a ca~ 
deira do terceiro anuo do curso especial.) 

7" SECÇÃO 

Um lente de estudo dos materiaes de construcção e determi~ 
nação experimental de sua resistencia, estabilidade das con.~ 
strucções, technologia das profissões elementares e do construct01~ 
mecanico, architectura, hygiene dos edificios e saneamento 
das cidades. (la cadeira do primeiro e 3a do terceiro anuo do 
curso especial.) 

Um lente de estradas ordinarias e de ferro', pontes e viaductos .. 
(2u cadeira do segundo e la do terceiro anuo do curso especial.) 

Sete sub&titutos, sendo um para cada secção. 
Um professor de cleseuho. 
Art. 7. o Os lentes deverão dirigir as excursões scientificas e 

os trabalhos praticas relativos ás suas cadeiras e desempenhar 
as com missões para que foeem nomeados e tenham reconhecida 
competencia, a juizo da congregação. 

Art. 8. 0 Incumbe aos substitutos, além do disposto no Codlgo 
dos institutos officiaes de ensino sup!i':rior e secundaria: · 

1. o Repetir as ma terias pertencentes ás suas secções, e que 
forem designadas pela congregação, conforme indicação do lente 
respectivo ; 

2. 0 Auxilii1r os lentes nas excnrsões scienti:ficas dos alumnos? 
ou dirigil-as, si forem para isso designados ; 

3.° Fiscalizar os trabalhos praticas e graphicos dos alumnos, 
conforme as indicações dos lentes ; 

4. 0 Executar, com o auxilio dos empregados sob suas ordens::o 
as preparações e experiencias que o lente julgar necessarias; 

5. o Org<lnisar no ultimo mez de cada anuo lectivo o catalogo 
dos apparelhos, instrumentos~ modelos, collecções e mais obje .. 
ctos pertencentes aos laboratorios e gabinetes; 

6. 0 Ensinar uma das ma terias das secções a que pertencerem, 
quando isto for conveniente, a juizo da congregação e por 
proposta dos lentes. 

Art. 9. 0 O professor de desenho deve dirigir os trabalhos 
graphic_os, p1~oprios de s.uas aulas. 
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CAPITULO III 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS· CONCURSOS 

Art. 10. No concurso para o lagar ele s·1b~tituto haverá duas 
provas oi'aes versando cada uma sôbre o conjuncto das ma terias 
ensinadas por cada um dos lentes da secção. Nestas provas 
serão dados aos candidatos .os apparelhos~ reactivos, fosseisr 
mineraes e mais objectos necessarios ás e.xperiencias ou demdnSM 
trações, que lhes parecer util apresentar. 

Paragrapho unico. No concurso para o lagar de professai~ de 
desenho haverá uma prova oral sobre um ponto ele geometria 
de"scriptiva, perspectiva e sombras e architectura. 

Art. 11. As provas praticas, em numero de duas, serão rela.M 
tivas âs cadeiras, conforme a sorte designar, ele cada um dos 
lentes da: secção, e constarão : 

I. o Para a primeira secção, da resolução de um::t ou mais 
questões concernentes ás materias dos respectivos programmast 
para o que serão concedidas quatro- horas; 

2. 0 Para a segunda secção, da execução de uma. epura,_quanto 
á 2"' cadeira do primeiro, 3" do segundo e 2a elo tetceiro anno do 
curso fundamental, e 2~ do primeiro do curso especial, para o 
que sel'ão concedidas seis horas ; e de um trabalho pl'atico., 
para o que serão concedidas oito horas ou da resolução de um 
problema, para o que serão concedidas quatro horas, quanto 
á 4"- cadeira do primeíro, 4a do segundo e 3u do ter-ceiro anno elo 
curso fundamental; 

3. 0 Para a t~rceira secção, da resolução de uma ou mais 
questões concernentes ás ma terias dos respectivos programmas? 
para o que serão concedidas quatro horas, quanto á 2~- cadeira 
do segundo e l e elo terceiro anno do curso fundamentaL ; e 
da resolução de uma questão concernente ás ma terias dos re
spectivos programmas ou de um esboço de projecto, Sobre dados 
fornecidos pela commissão, para o que serão concedidas Eete 
horas, quanto ["i, la cadeira do segundo e 2"- do terceiro anno 
do curso espeCial ; 

4. \) Para a 4a secçã.o, da determinação especifica de dez 
mineraes, seis rochas ou :seis fosseis, para o que serão conc:edidas 
sete horas, quanto â sa cadeira do primeiro, 3a do segundo e 4a. 
do terceiro armo do curso especial, e de uma preparação de 
botaniea e da determinação especifica de duas plantas, ou de 
uma preparação de zoologia e da determinação especifica de dous 
animaes, para o que serão concedidas· sete horas, quanto á 6a. 
cadeira do primeiro e 5a dO terceiro anno do curso fundamental; 
· 5.0 Para a 5~ secção, de uma experiencia, que compr.ehenderá. 

a verificação de uma lei ou a. determinação de uma propriedade · 
physica, ou.de duas preparações de cbimica e da analyse quali
tativa de uma mistura de dous saes com o mesmo acido, para O· 
que serão concedidas sete horas, .quanto á 3a ·e á 5a. cadeiras .do 
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primeiro e 5n e 63 do segundo anno do curso fundam.ental ; e de 
uma preparação de clümica organica ou ile um trabalho pratico 
de docimasia ou da resolução de uina questão relativa ás materias 
dos programmas, pal'a o que . serão concedidas sete horas, 
quanto á 4a cadeira do terceiro anno do curso fundamental, 4a e 
jj< .. do primeiro e "1~ do segundo anno do curso especial ; 

6. 0 Par::t a 6a secção, de um esboço de projecto, para o que 
serão concEdidas sete boras, quanto á 6a. cadeira do primeiro e 
·5a e fia dó segundo annó do curso especial ; 

7. o Para a 7a secção, da resolução de uma questão sobre 
a estabilidade das construcções ou de um esboço ele projecto de 
architectura, para o que serão concedidas sete horas, qua!lto á 
Ja cadeira do primeiro e 3u do terceiro anno do curso especial; 
e da resolução de uma questão relativa ás ma terias dos pro
rrrammas ou de um esboço de pi·ojecto, para o que serão conce
didas sete horas, quanto á 2a cadeira do segundo e P do terceiro 
anno do curso espeaial. 

Art. 12. Quanto ao lagar de professor de desenho, a prova 
pratica constará de uma epuret ou de um desenho de machinas 
GJ. de architectura., para o que serão concedidas seis horas. 

Art. 13. Os pontos não serão menos de seis. nem mais de doze. 
~\. segunda prova pratica se fará .no dia immediato áqnelle em 
que ficou concluida a primei~a. 

CAPITULO IV 

DA MATRICULA 

Art. 14. Para ser admittido á matricula no 1° anno do cm•so 
fundamental, deverá o candidato apresentar certificado de 
exame das seguintes ma terias: portuguez, francez, inglez ou 
~tllemão, historia, especialmente a do Brazil, geographia, espe
cialmente a doBrazil, physica, chim1ca, historja natural e ma
thematicas elementares, se!).do este ultimo exame prestado na 
Escola, perante uma commissão de lentes, substitutos ou pro
fessores designados pelo ctirector. 

Este exame sera feito de accordo com o processo e os pl'o
grammas organisados pela congregação, e começará na se ... 
gunda _quinzena· de agosto; ·os requerimentos dos candidatos 
deverão ser apresentados á secretaria da Escola até o Uia 14 
desse rnez. 

Art. 15. Será dispensado do exa!f!.e de mathematicas ele
mentares o candidato que apresentar certidão de approvação 
:nestas materias em exames fe_itos~para admissão na Escola Po

'lytechnica e bem assím aquelle que apresentar_ certidão de 
approvação nas mesmas rnateria:s em exames prestados nas Es
eolas Militares, Naval ou em outros estabelecimentos congeneres, 
eujo ensino for equivalente, a juizo da congregação. 
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Art. 16. A' matricula no Jo anuo do cut'so especial, que será 
Obtida por meio de concurso, se admittirà o numero de alumnos 
que o Ministro da Justiça e Negocias Interiores fixar t::ada anno, 
ou vida o director. 

Paragrapho unico. Serão admittidos à inscripção para este 
concurso: 

I. o Os alumnos do 2° anno do curso- fundamental ; 
z. o Os candidatos que apresentarem certidões de approvação 

nas materias do curso fundamental em exames feitos na Escola 
Polytechnica, nas Escolas Militares, na Escola Naval ou em 
outras nacionaes ou estrangeiras, cujo ensino tbr julgado equi
Yalente, a juizo da. congregação. 

Art. 17. o concurso se farã. perante uma commissão de cinco 
membr0s nomeada pelo director, composta de lentes- ou substi
tutos. 

Art. 18,_ Os candidatos aptos para entrarem em concurso 
eutregarão na secretaria, até o dia 31 ele maio, os seus requeri
r~1entos acompanhados dos documentos a que se refere o para
g;rapho unico, art. 16. 

Art. 19. O concurso constarà de provas escriptas, praticas e 
oraes. 

Art. 20. As provas escriptas e praticas far-se-hüo a partir do 
2° de junho, e constarão de: 

Uma composição de matbematica; 
Uma epura de geometria descriptiva; 
Um calculo de trigonometria; 
Um trabalho praticJ ele topographia ou astronomia; 
Um trabalho pratico de physica ou de chimica. 
Paragt'apb.o uníco.: Os candidatos terão quatro horas para 

cada uma tias duas primeiras prova.s. duas horas para o calculo 
de tri;;onometria e seis horas para cada prova pratica. 

Art. 21. A com missão examinadora escolherá para cada uma 
das provas escriptas e praticas, no dia em que ellas tiverem de· 
ser feitas, uma ou mais questões que :::.e refiram aos programmas 
do curso fundamentai. 

Os membros da commissão combinarão entre si o melhor meio 
de :fiscalizar estas provas. 

Art. 22. Os cantlidatos não poderão fazer uso de notas nem 
livros, s:tlvo os que forem permittidos pela commissão examina~ 
dora; munir-se-hão dos instrumentos de desenho necessarios para 
a e].ecução da epura de geometria descriptiva e receberão da 
oommissão o papel rubricado pelo respectivo presidente. 

Art. 23. Concluida cada prova, será rubricada pelo membro 
da commissão que estiver fiscalizando, e, depois de fechada e 
lacrada, entregue ao director para ser opportnnamente julgada. 

Art. 24. As provas oraes começarão no primeiro dia util 
depois de terminadas as escriptas e praticas, á. hora que a com-
missão julgadora designar. · 



620 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Art. -'25~ As materífis das provas oraes serão repartidas entre 
o~ examinadores pelo modo seguinte: 

1) Algebra, analyse infinitesimal e geometria analytica; 
2) Mecanic~. asttonomia e geodesia; 
3) Geometria descr,iptiva-, perspectiva e sombras; 
4) Zoologia e botanica ; 
5) Chimica e physica. 
Art~ 26. Os exames oraes serão vagos, durarão pelo menos 

tres quartos de hora para cada candidato e se farão segundo a 
programma do curso fundamental. 

Art. 27. As notas serão expressas, relativamente a cad&. 
prova, por algarismos de O a 20. 

Paragrapho unico. Considerar-se-ha juhabilitado o candidata 
que em qualquer das pl'ovas obtiver nota inferior a 5. 

Art. 28. Cada uma das notas obtidas pelos candidatos ser& 
multiplicada por um coefficiente cujo valor a congregação pre .. 
viamente fixará. A classificação dos candidatos se fará segundo a. 
somm~t dos productos das notas multiplicadas _pelos respectivos: 
coetficientes. 

Art. 29. Conclui das todas as provas, os examinadOI'es proce .. 
derão ao julgamento e organisarão nma lista dos e<:tndidatos, com 
as comp8tentes notas, nos termos dos artigos anteriores. 

§ 1. 0 Lavrada no livro respectivo a acta do exame, e assignada 
esta e a. referida lista pelos examinadores, o director commu
nicarã ao Ministro da Justiça e Negocias Interiores o r'3sultado 
do concurso. 

§ 2. 0 Os nomes dos candidatos approvados, segundo a ordem 
da sua classificação, serão _proclamados na sala dos exames 
e depois publicados no Diario Officiat. 

Art. ;~o. Somente os a.lumnos matriculados poderão prestar 
os exames dos diversos annos que constituem os clous cursos, 
salvo o disposto no art. 16,, p::tragrapho uuico. 

CAPITULO V 

DOS EXERCICIOS ESCOLARES 

Art. 31. A congregação marcará, durante o anno lectivo~ 
duas épocas de exames parciaes, depois dos quaes se seguirão 
ferias de oito dias, destinadas especialmente a excursões e traba .. 
lhos praticas dos alumnos. -Estes exames serão feitos, para cada. 
cadeira, pelo lente e substituto respectivos e consistirão em. 
próvas escriptas. 

Art. 32. As notas das duas provas escriptas parciaes e as das 
provas escriptas finaes darão uma média, que será a nota da 
exame escripto da cadeira,. · 
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Art. 33. As notas_. dos exames parciaes do tereeiro anno do 
-curso fundamental se1•ão combinadas com as provas do concurSo, 
do modo seguinte: 

l 0) As da I a cadeira, com a nota de composição de mathematica; 
2°) As da 2a cadeira, com a de e pura de geometria descriptiva; 
3°) ·As da 3a cadeira, com a de trabalho pratico de topographia 

<DU astronomia ; 
4°) As da 4a cadeira, com a de trabalho pratico ele chimica ; 
5°) As da _5a cadeira, com a da prova, oral de botanica e zoologiao 
Art. 34. As lições theoricas para cada lente serão tres,_ pelo 

menos, por semana, e durarão uma hora e meia. O numero 
de lições nas aulas será de quatro por semana. Os -lentes 
destinarão parte do tempo para arguirem os alumnos sobre as 
ma terias leccionadas anteriormente e lhes darem exercíciOs nu
maricas, assim como problemas concernentes ao objecto das lições. 
Estes trabalhos deverão ser entregues pelos alumnos na época 
que lhes for marcada. 

Art. 35. Além das arguições de que trata o artigo antece
-dente, todas as semanas, nos dias determinados no horario, os 
~ubstitutos arguirão os alumnos nas ma terias ensinadas pelos 
lentes. 

Art. 36. Para cada cadeira, aula_ ou trabalho pratico haverá 
um livro" especial que, antes de começar a lição, será entregue 
ao lento, substituto ou professor, afim de escrever o ponto 
sobre que versará a lição ou trahalho, os nomes dosalumnos que 
faltarem, as notas conferidas aos alumnos que forem arguid,os e 
as dos exercícios e problemas a que se referem os arts. 34 e 35. 
Estas notas serão expressas por algarismos ele O a 20. 

Arto 37. Haverá, segundo os programmas que forem ad
optados, trabalhos pmticos em todos os laboratorios e gabinetes 
durante o anno lectivo; assim como haverá pratica de astro
nomia no respectivo observatorio. 

Art. 38. Quet' no decurso do anuo lectivo, .quer durante as 
:ferias, haverá para os alurnnos exercicios praticas, excursões 
scientificas, visitls a minas, estabelecimentos metallurgicos, 
fabricas, estradas de ferro, etc., sendo taes serviços dirigidos 
:pelos lentes ou substitutos. 

Art. 39. O lente que dirigir_ exercicios praticas, excursões 
.scientificas, visita$ a minas e estabelecimento3 metallurgicos, etc. 
terá direito a uma gratificação, ao transporte e a uma ajuda de 
custo· proporcional. ao numero de dias de duração destes traba
lhos, assim como a uma. quantia para o transporte dos instru
mentos e dos serventes. 

Art. 40. Ao director, afim de percorrer os trabalhos de exe~~ 
dcios praticas, excursões scientifi.cas, etc., .serão dadas todas as 
vantagens dos lentes que dirigem taes trabalhos, quanto á gl'a~ 
1ificação meosa l e a ajuda de custo • 

. Art. 4l. Aos ~lumnps gue tiverem de fazer exercicio_s pra
Íicos ou excursoes screntlficas, etc., serão feitas todas as des· 
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pezas de transporte. Será, outrosim, posta à disposição do lente 
uma quantia variavel segundo o numero de alumnos e dias de 
trabalhos, fóra da séde da Escola, destinada a auxiliar as desw 
pezas dos alumnos que o _necessitarem. 

Art. 4i. Os alumnos são obrigados a assistir a todos os 
cursos e trabalhos praticas, e a, tomar parte nos exercicios 
praticas, excursões scientificas e visitas a minas, estabeleci'=
mentos metallurgicos, etc. 

No prazo marcado pelo lente apresentarão um relataria com 
desenhos sobre as minas, vias ferreas e estabelecimentos que 
tiverem ·visitado, as::;im como sobre a constituição geologica e 
mineralogica e sobre a fauna e a flora da região que houverem 
percorrido. 

Art. 43. Os alumnos do curso especial deverão tambem en
tr2gar. nos' prazos fixados pelos lentes, os projectos, que serão 
dados successivamente. 

Paragrapho unico. A nota inferior a 5, em qualquer projecto·, 
obrigará o alumno ·a execução de outro, que lhe será indicado 
pelo respectivo lente. 

Art. 44. Os desenhos que os a.lumnos forem obrigad.os a ex
ecut<tr duranb o anno lectivo deverã.o ser feitos na Escola e 
entregues nos prazos determinados p8los lentes ou professores. 

Art. 45. Durante as ferias, dentro de um prazo marc:tdo pela, 
congregação e que não excederá de um mez, os alumnos do curso 
especiaJ deverão acompanhar a execução ,de trabalhos diversos 
publicas ou particulares, sob as vistas dos engenheiros que os 
dil'igire~ ; os do curso fundamental acompanharão trabalhos 
praticas de topographia, geodesia e astronomia, sob as vistas 
dos engenheiros chefes de cümmissões, encarregados desses 
serviços. 

Art. 46. Os alumnos apresentarão seus relatarias, de accordo. 
com as instrucções que receberem dos lentes, assim como um 
attestado do.s chefes dos serviços· que tenham acompanhado. 

Da apresentação destes rela~orios depcmde a matricula no 
anno seguinte e as notas obtidas serão contadas para a classifi
cação dos alumnos, conforme o disposto no art. 57. 

Os alumnos terão direito ao transporte gratuito. 
Art. 47. Um num.ero de faltas, não justificadas. igual á quinta 

-parte das li~,;õ:Js,, aulas e exercícios, determinará a perda dcv 
anuo. 

§ 1.0 Sô serão justificadas, a juizo.fo re:::pectivo lente, substituto 
ou professor, e com recurso para a congeégação, as faltas ·por· 
molestia, provada mediante attestado me·lico, ou em virtude 
de nojo. 

§ ~.o Determinara igualmente a perda do anno um numero de· 
faltas, embora justificadas, correspondente a duas quintas par-· 
tes das lições, aulas e exerci cios praticas. 
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CAPITULO VI 

DOS EXAMES 

Art. 48. Os exames fi.naes começarão no dia 8 de maio e termi 
narão até o dia 15 de junho. 

Art. 49. Os exames serão prestados perante commiSl5ões de 
tres membros, presididas pelos lentes das respectivas cadeiras. 

Paragrapho unico. A congregação poderá resolver, quando 
julgar conveni~nte, que as provas sejam feitas successivamente 
pai'a caà.a cadeira. 

Art. 50. os alumnos dos differentes annoe não serão admit~ 
tidos a exames flnaes ou ao concurso sem que tenham.entregado, 
até o dia marcado, todos os exercicios, desenhos, projectos 
e relatarias do que torem encarregados dul'ante o anno Iectivo~ 

Paragrapho unico. No caso de molestia devidamente provada, 
ou no de força·maior reconhecido pela congregação, podera ser~ 
lbes concedido pelos respectivos lentes!- para concluírem aquelles 
trabalhos, um prazo que não ultrapasse o periodo das ferias. 

Art. 51. Os atum nos que se acharem nas condições do ar~ 
tigo anterior serão admittidos a prestar exames finaes das ca
deiras do anno, ou a concurso para a matricula no primeiro anuo 
do curso especial, quaudo houverem alcançado, durante o anuo 
lectivo, média geral não inferior a oito. 

Art. 52. A prova escripta dos exames finaes do 1° e zo annos 
do curso fnndamentaJ e dos exames dos tres annos do curso 
especial sera feita sobre pontos designados pela sorte, os quaes 
.deverão ser formularlo~ de modo que a prova verse princip::tl
mente sobre exercicios e problemàs numerico::; ou graphicos. 

§ 1. 0 Haverá provas praticas e oraes nas seguintes co,dei-;. 
ras : 3u e 5a do primeiro, 5"t e 611 do segundo anno do curso 
fundamental. sa e 4a do primeiro, sa i:lo- segundo e 4a do terceiro 
anno do curso especial. Nas demais cadeiras a prova serâ sim
plesmente oral. 

§ 2. 0 Nesses exames os examinadores arguirão os alumnos 
sobre questões relativas a qualquer ponto do programma. 

Art. 53. Havera exame de desenho nas aulas do 1° anno do 
curso fundamental e lo do curso especial. Esse exame constará 
de uma prova graphica. 

Ar.t. 54. A nota inferior a cinco em qualquerprova, obser
vado o disposto no art. 32, ou a média geral inferior a oito, 
determinará a perda do anno, sendo o alumno, caso queira 
continuar na E::;colat obrigado a repetir "toclas as materias que 
constituírem o re::::pectivo anuo nas mesmas condições dos novos 
alumnos que tenham de ft•equental~o, salvo a disposição do artigo 
seguinte. 

ArL 55. O alumno ·que obtiver nota inferior a cinco em tres 
provas no maximo, poderá repetil-as na segunda época de 
exame, desde que a média geral das notas de todas as suas 
provas não seja inferior a oito. · 
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Art. 56. Nos exame~ di:t segunda época sà serão admittidos 
DS alumhos qüe estiverem nas condições do artigo anterior ou 
aquelles que, por motivo de força. maior, reconhecida pela con
tgregaoão, forem impedidos de prestar todos os exames ou parte 
delles na. primeira época. 

AN. 57. A mêclLt das notas dos- exames finaes, combinada com 
a média de todas as notas que o alumno -houver obtido durante 
o anno lectivo;incluindo nestas as dos trabalhos, que, depois de 
encerrado o anuo lectivo, tiver de executar dUl'él.nte as ferias, 
servirà para determinar sua ·classificação e admissão no anuo 
seguinte. 

Art. 58. O alumno, approvado nos exames finaes do terceiro 
anuo do curso especial, recebera o diploma de engenheiro de 
minas e civil. 

§ 1. 0 Oalumno approvado nos exames finae.s do segundo anuo 
do curso especial terá direito ao diploma de engenheiro indus
trial, desde .que tenha frequentado tambem as Fções da 5a ca
deira do terceiro anno do dito curso e obtido approvação nas 
l'espectiva.s inaterias. 

§.2. 0 O alumno habilitado no concurso, a que se refere o 
art. 16, terà direito ao diploma de engenheiro geographo. 

§ 3.-.o O almnno <approvado no segundo anno do curso funda .. 
mental terá. direito ao diploma de agrimensor. 

CAPITULO VII 

DOS E~1PREGADOS 

.-\rt. 59. Além do secretario, do bibliothecal'io e do -porteiro~ 
haverá. para o sel'viço administrativo um amanuense, cinco 
bedeis e os serventes que forem precisos. 

Art. 60. O a.manuense. auxiliará o secretario e o substituirá 
em seus impedimentos, fazendo toda a escripturação e outros 
h•abalhos que lhe forem determinados, e servirã. de sub
bibliothecario. 

Art. 61. Haverá tambem um conservador para os. trabalhos 
dos laboratorios e conservação dos gabinetes. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES- G ERAES 

Art. 62. O distin·~tiVo dos· gráos conferirias pela Escola de 
Minas serà. um annel de sa;phira; circumdada de brilhantes 
alternados com rubis, e com os-seguintes emblemas, conforme- o 
gráo. ao longo do arO; 

O dã engenheiro de minas- e civil, um t'eilho Vignole de um 
lado e do outro um cabo metallic'o ; 

O de engenheiro industrial, ,um fio·metallico.; 
O de engenheiro geographo, uma trenà metallica. 
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Art. 63. O sub3tituto da 5u secção, além das suas obrigações 
proprias, auxiliara o da 5a de accordo com a;; indicações do$ 
lentes desta ultima, approvadas pela congregação. ··• 

Art. 64. Pela inscdpçfio de mJtricnla e de exame pagarão _03 
alumnos as taxas da tabella annexa. Pelo diploma de engenhei!'O 
ou de agrimensor pagarão os emolumentos fixados no Codigo 
dos institutos de ensino supm'ior e secundado, 

AI't. 65. Os diploma.3 serão impressos a expensas do.quelles a 
quem pertencerem. 

Art. 66. Revogam-se a.s disposições em contrario. 

DISPOSIÇÕES T.RANSI'l'ORIAS 

Art. 1. 0 A congregação organisarlt instrucções especiaes pal'a 
que os alumnosjá approvados em exam€}3 do curso fundamental 
ou do curso especial concluam os seus estudos de accordo com 
este regulamento. 
, Essas mstrucções dependem de approvação do Ministro da 
Justiça e Negocias Interiores. 

Capital Federal, 11 do maio de 1901.- Epitacio Pessôa. 
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MODELO N. i 

!IErUEL!M DOS EST<IDOS UNIPOS UNIDOS DO llllAZIL 

ESCOLA DE MINAS 

IDi:ploJna de. engenheiro 

Em _nome do Governo da RepuhHCa~ 

Eu (nome e tiíulos), Director da Escola de Minas: 

Faço saber aos que o presente viram que o Sr. F .•.••.•• ,, •. , 
nascido em .•. de •.. de ... no .•. foi julgado habilitado para exercer 
a profissão de Engenheiro de •....••.••... , cujo curso concluiu 
no a,nno lectivo de. . • • 

E para que gose dos--direitos e prerogativas inhcrentes a essa 
profissão, mandei passar o presente diploma. que vae assignado 
por mim, pelo secretario da Escola e pelo proprio diplomado. 

Escola de Minas de Ouro Preto, em •... de ••.•••.••.. de., •• 

O Director, 

Assignatura do Engenheiro O Secretario, 

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

( O diploma, impresso em pergaminho, será- sellado com as 
armas da R.epublica e terá fita azul e encarnada.) 

(Adiante do nome so mencionará a filiação, si for declarada,) 

Capital F cclcrnJ, I 1 ~lo maio de 1901 o-- Etitac-::o PessOa, 
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MODELO N. 2 

REFUBL!CA DOS ESTADOS UNIDOS DO :BRAZ!L 

ESCOLA DE MINAS 

Eu (rwme e titttlos), Director da Escola de Minas: 
Faço saber aos que o presente virem que o Sr. F •.•••••.•... , 

nascido a •..••• d3 ... de ••. no ... tendo sido app:rovadonosexames 
do segundo anno do curso fundamental desta Escola, se 
ach<1 habilitado desde ... de ..• de •... , para exercer a profissão 
de Agrimensor de terras publicas. 

Em firmeza do que, mandei passar-lhe este diploma, com o qual 
gosará dos direitos inherentes á sua profissão. 

Escola ele Minas de Ouro Preto, em .... d.e ........ de .... ~ 

O Director, 

Assignatura do Agrimensor O Secretario, 

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

(O diploma será impresso em papel e terá apenas o ca
rimbo da EtJcola.) 

(Adiante do nome se mencionará a filiação, si fo1' declarada.) 

Capital Federal, 11 de maio de 1901.-Epitacio Pessôa. 
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TABELLA 

Taxa de matricuht . 
Taxa de exame para quem tiver pago matricula 
Taxa de exame para quem não ti ver pago matt'icula. 

25$000 
25$ooa 
50$000 

Capital Federal, 11 de maio de 1901.- Epitacio Pcssâa. 

FORMULAS 

N. 1 

PARA A PROM!!:83A DOS CANDIDATOS AO GR3..0 DE ENGENHEIRO 

Prometto que no exercício da profissão de engenheiro ..•..••• 
cooperarei sempre para o desenvvlvimento das sciencias ...• , •• 
e suas applicaç.ões, e para a prosperidade do Bra.zil. 

N. 2 

PALAVRAS QUEDEV~ PROFERIR O DIR.ECTOR AO CONFERIR O GRÁO 

Confiro ao Sr. . ..••.....•.... o gráo de ...• , ....•.•• , ••••• 

Capital Federal, 11 rJe maio de 1901.- Epit(lcio Pessôa. 
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DECRETO N. 4.018- DE 15 DE MAIO DE 1901 

Manda observar as regras propostas pelo Governo de Sua .Mages

tade BrHannica, afim de pt•e&ncher lacunas existen5es no regula
mento para. evitrtt' abalro«mentos no mar, a que se rcfcm o decreto 

n. 1.088, de H de ma1'ço ele 1803. 

O Presidtmtc ch Rcpublic<1 dos Est<.tdos Unidos elo Brazil: 
Attendcndo <is pt'opostas quo lhe formn feitas pelo Governo 

de Sua Ma.gostado Britt:tnnica., com o fim de prCtmehcr litcunas 
existentes no rognlamonto approvarlo pelo decreto n. 1.088, de 
14 de março do 1895: 

Resolve acceitar o mandar obscevar as regras, a este <Ln
nexas, concernentes ás luzes e signacs das cmbarca,ções de 
pesca e das de pratica.gem a vapor. 

Capital Federal, 15 de maio de 1901, 13" da Ropublica. 

~J. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Jo:;d Pinto da Lu.:;. 

Regras concernenles ás luzes e signaes das emoarca1ões de 
~esca1 ~ue devem constituir o ar!, ~' do regulamento a~~ro
vado ~elo decreto n, U881 de 14 de mar1o de m5 

Art. 9.0 Os navios e as mnbarc:a.çõ:;s de pesca, quando em 
movimento c quando não forem obrigados por cate artigo a, 
trazer ou a. mostrar as luzes nc>llo mcncionada,s, elevem trazer 
ou mostrar as luzes prcscriptas para os navios de sua tonelagem, 
quando navegando. 

a) As embarcctções dcscob<Jrtas, polo que se devem comprc
hender as embarcações que não toem accommodações cobertas 
para. agazalho da gn:trnição, deverão mostrar um;:tluz branca, 
visivel por todos os lados, quando empregadas na pesca á noite. 

b) Os navios ou embarcações diversas das descobertas, quando 
pescando com rodos, devem trazor duas luzes brancas, onde estas 
fiquem mais visiveis. Ta..os luzes devem ser collocadas ele modo 
que a. distancia vertic<tl entre ella.s n5 o scjct inferlor a G pés e 
superior a 15 pés, c ele modo qnc a Jistancüt hDl'izontal entre 
eUas, metlich~ em um<t linh<t com <L quilha, não scjrt infe
rior a 5 pé.s e :mpceior a. lO pé.':\. A luz :inferior, das dttas, deverá 
ficar 1mra. o la.do do na. vi o no qual se <1cham presas as rede§, e 
amba.s deverão ter nm caracter tal que illnmincm todo o ho
rizonte e que sejam visivcis a nuncn. menos de tre.s milhas. 
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c) Os navios e as embarcações de pesca quo não sejam as 
descobertas, quando pescando á linlw,, tendo as linhas fóra, 
ou as mesm<1s presas ao navio e quando não ancorados ou 
estacionarias, deverão trazer as mesmas luzes que são trazi
das pelas embi:Lrcações que pescam ct rede. 

Quando ellas rebocam as suas linhas, deverão trazer as luzes 
prescriptas para um navio a vapor ou de VGla navegando 
respectivamente, e, addicionaJmentc, _po(lom mostrar utni.t luz 
branca, visivel em torlas as dírecçõcs o colloc<1da a nunca 
mais de quatro pés da tolda. 

d) Os mwios, quando occupados em arrastar (trawling), isto é, 
em arrCLstar um apparclho ao longo do fundo do mar: 

1} quando a vapor- trctrão na mesma posição indicada 
para a luz branc.:~ mencionada no art. 2° (a), um<1 lantern<1 
tricolor, construida de modo e fixada de tal fórma a mostra, e 
uma luz br11nm~ pela pt'Ô<t até dnas quartas p'ara cada horda 
e um11luz verde e outr<1 cncarnadct sobre um arco do horizonte 
de dtms qua,rta,s em cada 1Jordo, até duas quartas por ante 
a ré do tr<tvúz a B R o a B E l'Ospectivamento ; e não menos 
de ô, nem mais de 12 pés, a,lmixo (b hnterna tricolor uma luz 
branca, em uma lanterna. construidct do modo a mostrar uma 
luz uniforme c ininterrupta em todo o horizonte; 

2) qu.:tndo n<1vios rlc vel<L- trarão uma luz brcme<~ em uma 
lantermt, construid;_~ de modo a mostrar uma luz uniforme e 
inintorrompid<L om toJo o horizonte c estarão tambcm providos 
do um supprimcnto sn:ílleionte de luzes pyrotcchnicas, das quaes 
cada uma dovcrú ardor pelo menos 30 segundos e deverá ser 
mostrada de accordo com a amura com a qual o navio segue 
arrastando o appctrolho (enc<trnado- amura a BB, verde 
- a.mura a BE), qua.ndo dt~lles so approximar um na.vio ou ellcs 
se approximarom de otltl'ü, dando tempo sufficio:rite para evitcu• 
abaJroamento. 

No m;w Mediterranoo, os navios citados na sub-divisão d) 2 
podem usar um fogaclio em vez de luzes pyrotcclmicas. 

Todas as luzes mencionadas IHL snb·divisào d) l 0 2 deYCl'ito 
ser visiveis <L uma disbncüL nunca :inferior a duas milhas. 

e) Os navios pescadores do ostras ns<-Lrão e mostrarão as 
mesmas luzes quo os navios quo tl•azcm anastão. 

f) Os navios de pesca o as emlJctrca_çõcS mindas de pesca 
poderão om qualquer tempo f<Lzor uso de um fogacho em addi
ção ús luzes que são obl'ig11dos a trazer o a mostrar por este 
artigo. 

g) Carla navio ou embttrcação do pesca., quando fundeado, 
dever<i trazer uma luz branc<.L, visivcl em todo o horizonte 
a uma distancitt de, pelo menos, um<:t milha o, qnéLndo o sou 
comprimento for su}Jorior <L 150 pé:-:;, cllo trarã uma, luz sup~ 
plcmcn"t;_u•, como üispõo o art. 11. 

h) Si um llêLvio ou mllêt cmktl'C<tçào, quando pescando, 
se torne~ cstacionarto om eonscqucncüL do seu appcu·elho de 
pesca ücar proso a um rochedo ou outr<:t obstrucção,.cno deverá 
mostl'<.tr a luz e, d.ur.:tnte cmT<tç"õ:o, fazer o sigmü peescl'ipto 
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P<tra os mwios fundeados. (Vide art. 15 d) c o pa,r;_tgrctpho 
ultimo). 

i) Com conação, nolJlina, quêcla de neve o furtes itgnacei
ros, os 'nrtYios do redes, pt·esos ás suas rccles, c os na,vios, 
quando empregando arnt.stõo.:; ou pes0anclo com qualquer ospecic 
de rede de areastar, bBm como os navios pQScauclo i linha com 
suas linhas fór<:L, clevel'ão, qucmdo forem de 20 tonelacl<:Ls o a to
nelagem superior, respectivamente, em intervaJlos nnncct in
feriores a um minuto, fazer um signal sonoro; quando a 
vapor- com o aplto ou a sBrGia, e quando de vola- com a 
buzina de cerr<wão. Cada som deverá ser seguido de toques de 
sino. Os navios ou embarcações miuUa.s ele pcscct de menos 
de 20 tonelacbs brutas não deverão ser obrig:tdos a fhzer o 
signctl acima; mas, si o não fizerem, deverão fazer outro qurtl
quer signctl sonoro, cffic:1z, com interv<tllos ele nunca mais 
de nm· minuto. 

k) Todos os navios ou mnlmrc:_tçõcs minda.s de pesca, pesca.ndo 
<:1. rede, linlla.s ou appcuclhos dO ctrrastar, qua.ndo navogrmdo 
devem, durante o dia., inclic.:n· a su.::t occupw;ão aos navios quo 
dclles se :1pproxünam, mostrr:mdo um cesto ou outro qualquol' 
signal cfficat. no lagar em que este seja mais vi:) i vel. Si os 
navios ou o,s cmlJ<trco,çõcs mimlas de _pesca toBm os sem ttp· 
parelhos fól'a, cllos deverão, l1Jl' occctsiilo d<t ctppt·oximaçü.o Ue 
outros navios, mostrou· o mesmo signal ou outro semelhante 
no bordo, pelo qual e,~tos nn. vi os poLlcm passa.r·. 

Os navios monciona(los neste artigo não sorào obrig·ados a 
trazer as luzes prcscl'iptn,s pelo :wt. lV, a), c ad. ll, p.:t· 
r:tgeapho ultimo. 

Sccl'cta.ria ele EstCLdo da. Marlnh;t, 15 de maio de 1001.
Josd Pinto r] a LuJ·. 

Regras sobre as luzes aas embarcaçoes ae rraticagem, a va~or, 
~ue aevem ser aaaicionaaas ás ao ar!, ij' ao regulamento 
manaaao observar ~elo aecreto n, j,~ijij, ae 14 ae rnarçd 
ae m~ 

Um navio de pl'atlcctgem ~t Vapor, exclusiva.mentc cmprc..; 
g<1clo p:tra. o servlço de praticas licenciados ou que tcnha,m 
certificados do qua.lquer a.utoricla.dc do pra.ticagcm ou dcL l'CP~Ll'· 
tiç~D:o do qualquer districto de pratica.gom, lllW,ndo o0cupMlo 
na sua. ostttção em serviço de prttUcttgcm, deverá., além 
das luzes exigidas par<t todas a.s cm.ba.r.::açõcs de pra.tic<:tgcm, 
trazer, a nm<1 dist:tncia de oito pés <thaix:o dct smt lu;-; branca. 
do tope, uma luz onc<trnada, vi:ü vol em todo o lwl'izon te c de 
tal caracter que possa ser avist<:td<.l.. em uma noite cscm·~t com 
atmosphera clara, a uma dista.ncia.lle cltms xuilbas, pelo menos, 
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e bem assim as luzs.'3 Iateraes de oôres que são exigidas nos 
navios quando em viagem. 

Quando occupado, na sua estação, em serviço de praticagem 
e fundeado, devm•â trazer, além das luzes requeridas para 
todas as embarcações de praticas, a luz encarnada acima 
menciOWLda, IDÓ.S ni'io as luzes dos lados. 

Quando não estiver empregado em serviço do praticagem 
na sua estação, elle tra.r{t as luzes estabelecidas pari1 os de~ 
mais navios a-vapor. 

Secretaria de Estado da I'viarinha, 15 de maio de 1901.- José 
Pinto da Lw:., 

DECRETO N. 4.019- DE 16 DE ~IAIO Dr-1 1901 

Ptlblica a adhesão do Governo de l\Ialta iw accordo de Washington 
de 15 de junho de i897, relativo (í, tJ·o1;ct, de ac&rlas e de cncommen
Ü(&S (boites) com valor declarado. 

O Presidente da Republic<:t elos Estado.s Unidos do Bra.zH fctz 
publica <~ adheí:i~l.o, a pa.rtir Lle 1 de <:tl;rH proximo passado, do 
Uovoeno de J\fulta ao accoedo de \VashingGon d0 15 de junho de 
1897, relativo <i troca de caftas e de encommendas (boites) com 
valor declarado, segundo a communicação do Conselho Fmleral 
Suis.;;o, de 12 de r:tbril, ao 1Iinistorio dr:ts Relações Exteriores, 
cuja traducção otlicial este acompanha. -

Capit:Jl Federal, lG de m;üo de 1901, 13° dct Republica. 

M. FERRAZ DE CAl\IPOS SALI,ES. 

Olyntho de Magalhttes. 

TRADUCÇÃO - Berna, 1.2 de <tbril elo 1001, 

Sr. MiniBtro- Temos a honra de informar a V. Ex. que, por 
no·tn. de 30 de março ultimo, a Legação da Grã-Bretanha em 
Berna participou-nos quo, a partil' de 1 do corl'8nte, o Governo 
de Malt<t adheriu ao accordo de \Vaslüng~on, de 15 de junho de 
1897, ral;_ttivo d t1·oca de cartas e de encommendas (boites) com 
valm· declarado. 

V. Ex. notn.rà, -pela cópia inclusa da citada nota, que a Co
lonia, hritannica ch~ ilha de. Malta faz as me.smtts reserv~ts que 
as outras colonias l)l'itannicas r1uej;tadhcriram a esse accordo, 
não <tdmittimlo tamhom caixas com valol' declarado e restrin
gindo a 120 libras ou :1.000 f'eancos o valor admlttülo ]1ara. ex· 
podição pol' cartas. 
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Apl'e~samo-nos em noti:fica,r essa adhe3ão a V. Ex., de confor
midade com o art. 15 do referido accortlo c com o art. 24 da 
Convenção principal. 

Queira acccitar, Sr. Ministro, as seguranças da nossa alta 
consideração. 

Em nome do Conselho Federal Snisso: o vice-presidente, 
Zemp.-0 chanccller da Confederação, JUngier 

A S. Ex. o Sr. 1\Hnistro dos Negocias Estrange-iros dor; Est.a
dos Unidos do B1·azilno Rio de Janeiro. 

Legação Britaunica em Born::t, 30 de março de 1901. 

Sr. Presidente - Com referencia- ás communicações ante
riores que fiz ao Governo Federal, relativamente á adllesão 
das colonias britannicas ao accordo d<:L União Postal, a respeito 
das cartas com valor declarado, de ordem do meu Governo 
levo ao conhecimento do Governo Federal quo o Governo de 
Malta decldiu adherir ao accordo da União Pos~al relativo as 
ca1·tas com 'IJalm· declamdo, a partir de 1 do proximo mez de 
abril, nas mesmas condiçõ.es que as colonüts britannicas que já 
adheriram a esse accordo, admittindo como maximo de valor 
declarado para carta~ 120 libras. 

Aproveito ~L opportnnidade parct renovo...r a V. Ex. as segu
ranças da minha mais altct consideração.-F'. B. St. John. 

A S. Ex. o Sr. Branncr, Presidente da Confederação Suissa. 

DECRETO N. 4.020- DE 18 DE >rAIO DE IDO! 

Crea umu. brigada de cavall(l.ria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Campinas, no Estado da Parabyba, 

O Pl'CSidentc d<1 Republica dos Estados Unidos do Drazil, 
pCLra execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do 18\JG, 
decreta : 

APtigo nnico. Fica croado... na GuardCL NacionCLl da comarca de 
Abgôa do Monteiro, no E;jtado da PCLrahyba, uma brigada de 
cavCLiiaria, com a designação de 7a, a qu<1l se constituirá de 
dons regimentos de ca.vCLllar.ia, sob ns. 13 e 14, que se org<mi
SCLrão com os guardas qualillcados nos distl'ictml dt.L referid<t 
comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 18 de maio de 1901, 13\} da Republica, 

11. FEH.H.AZ DE CAMPOS SALLES. 

ft).Jitaeio Pessôa. 
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DECR.KfO N, 4.021- DE 20 DE )L\JO DE lüül 

Rectifica os decretos abaixo mencionados no sentido de set•em conside· 

rados especiaes os credites por elles abe1·tos ao :i\Iinisterio dos Ne· 
gocios da Indust,ria, Viação e Obras Pllblicas para soccorrer a po

pulação do Norte Jlagellacla peJa secca. 

O P1·csidento da Republic;:~ dos Estttllos Unidm do Bea.zil, 
constdorando que os creditas a.bot'tDs ao 1.Jinisberio da Indus
tria, Vin.ção o Obras Pnblica.s para socconer a popuhtçilo 
do nol'to fbgollacla. pnla sccco., decorrem de uma antol'iza.r:ão 
lcgisla;tivtt e;:)peeia.l, qual o decreto n. 707, de 22 de outubro 
de !900, docrct~ : 

Artigo unico. Ficam l'ectificados, no sentido do sorom <t.llnclles 
m·editos consülo1'ados especiaes, os clccl'Otos ns. 3.817 o :1.SlS, 
de 24 do outnbeo do 1\JOO, ::LS:B o :3.8:3~1, do 10 dr; novcmhro do 
WOO, :-L897, do 12 de janoiro o 3.03G, do 1.2 de llli1l'ÇO de 1901. 

CapiülJ FcrlcraJ, 20 do m:1io de 1001, 13° da. RepulJlica,. 

l\I. FEUUAZ DE CA:\IPOS SA U,BS. 

Alfredo ilfaia. 

DECRETO N. ,1_0.22 --·DE 25m: i>L\10 m: 1901 

Abt·e ao Ministel'io da Justiça e Negocio~ Interiol'es o credito extt'n"" 
orclinario do 2:G508, pat'ft p:1gomento ele gratificação devida ao pre
parador ela cadeira ele chimica. indus~rirtl lla Escob PolytAchuica 
Jayme Carlos da Silvu Telles. 

O Prc.üdente d.a. RepuUlica du Estado:3 Uuidos Uo Brctzil, 
usando da autorizítção concmllrb pelo docecto logi:-:;!ativo n. 700, 
desta tl;Üít, resolve nbrir ao 1linistorio da Ju:-Jtiç.a o Negocias 
Interiot'03 o ct·odito c:dea.ordinarlo Uo dous contos sei:-3Cf!IÜOS 
o cincormta mil rt~is (2:050:;?), para pagamento clct gPatifieaç.ã.o 
annua.l dO l :.200:) a.o pr>epa.radoe da, ca.deir·a do cllimic::t intiustri::tl 
da E::;col::t Polytochnica dcstrt Ca.piL<tl Ja,yme Carlos da Silva, 
Tclles, por haver accumulu.rlo o cx:ercicio da ca.doiea de physica 
inclust1·lal da mesma Escola, no prazo de -vinte e seis mcws e 
meio, que vai de 1 de j;wciro de 180() a 15 do m;wço do 1898. 

Ci.tpital Fc.dorctl, 25 de m;.tio de 1901, U1° da Rnpuhliea. 

1I. FmtHAi': DJ<.: CAMPOS SALLES, 

Epitacio. Pessôa, 
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DECRETO N. 4.023- DE 25 DE MAIO E1E 1901 

Cl'ea mais um f\, hrigfl.,da de infantaria de Gna1·da;:; NMionaes na comarca 
de Quiseramohim, no Estado do Ceará. 

O Pt•csidcntc da, Repnblica, dos Estados Unidos do Brazil, 
))a1'<t e~ccução do decreto n. 431, de 14 ele dezembro rlc 18Q6, 
decreta : 

Artigo unico. Fica cread(l, na .. Guarda NacionaJ da, comarca 
de Quixm·amobim, no Estu.rlo do Ceaeá, mais uma. ln·igada de 
infa,ntaria, com a clesignaçfi.o de -18a, a q_ual:-:,'0 consútuirá detre3 
batalhões doset·viço activo, ns. 127, 128 c 129, e um do da rc~ 
sorva sob n. 43, q_uc se orga.nlsarão com os gnaúl<1S qmtlifica(los 
nos districtos da re.fbl'ida comarca ; rcvog:.tdas as disposições 
em contr<1rio. 

Capita.l Fmlor<:tl, 25 do mcüo de 1001, I:Jo ela Republica.. 

I\I. Ft:WlAZ DE ÜA1\IPOS SALLES. 

Epitac:io Pessôa, 

DEC[U~TO N. tJ.02-!--Dl~ 25 Di~ MAIO Dn 1001 

Crea uma brigada de cavallal'ia e uma de al'Lilharia de Guardas Na., 
cionacs n:t coma1·ca de Qnixeramobim, no EsLado do Ct>ar<.~. 

O Presidente d::t Rcpuhlicn dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 43.1, do 14 de dczomhro do 1806, 
decreta : 

Al·tigo müco. F'icn,m cre<Mh~s na. Guarda Nacional da colllltt'C<t 
do Quix:eramobim, no Estctdo elo Cc:tr<~, uma brig::tda de C<W::tl
brüt c nm<L do artillmria, n.q_nolla, com a cl.esigmtção do 3a, q_uc 
se constituirei de dons regimentos, ns. 5 o 6, o esta com a 
de 2"', que SQ constitnit'<~ de um bat1ühão de artilharia de 
}Jo:üção c um regimento de ;_trLiLha,rht do camp::tnh::t, tendo 
ambos o n. 2, m:\ rgw,es S3 org::tnisa,rão com os guardas quali
ficados nos districtos da rcfcridct comarca ; revogada'.:\ as dispo~ 
stçõos em contr<1rio. 

Cttpitcü F'odoraJ, 23 de m<1io de lDOl, no da Rcpublica. 

11. Fl'~ltl:UI.t': lJl'J CAI'Ill'OS SALLES, 

bpitacio Pe~·;;ôa. 
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DECRETO N. 4.025- DE 25 DE MAIO DE 100! 

Crea uma brigada de artilharia de Guardas Nacionaes na comarca 
de :i\Iaragogipe, no Estado da Bahia. 

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil, 
para, execução do decreto n. 431, do 14 do dc:tembro de 1896, 
decreta : 

Artigo unico. Fica crcacla na Guarda. Nacional da comarca de 
l\Jaragogipc, no Estado da Bahia., uma brigada. de artilharia, 
com a designação de 7"', a qual se con:-;tituircL do um bc.ttalhão de 
nrtilharia do posição o um rcgimen to de artillmrüt do campa· 
n!m, tendo ambos o o. 7, que se organisarão com o3 guardas 
qnalifieados uo districto da, referida comctrca; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Feder,-d, 25 de maio de 1901, 13° da Republica. 

l\I, FEIULI,_Z DE CA:IIPos SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

Dl~CRETO N. 4. 026- DE 25 DE :MAIO DE 1901 

Abl'e ao Minis~erio da Justi<,~a e Xegocios Interiores o credito extraor
dinario de 14:231.3216, para pagamento ele vencimentos ao Di'• 
ArHndo de A guiar e Souza. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
us<wdo da autorizaç_:ão concedida pelo decreto logi.slativo n. 759, 
desta data, resolvo abrir ao Ministerio da Jus;iça e Negocias 
Interiore.-s o crcclito extraordinario de 14;237~16, rmra occorrer 
ao· pagamento dos vencimentos relativos ao periodo de 1 de 
agosto de 1894 a 31 do dezembro de 1896, que deixou do per
ceber o crtpitão medico da Brigacl_a Policial desta Capitrti,· Dr. 
Arlinclo de A guiare Souza, que, tendo sido exonemdo por decreto 
de 30 de maio de 1894, foi, peLo do 22 de fover.,;iro de 1897, 
mandrtdo reverter a.o quadro e1foctivo, visto haver provado 
quo não solicitctra a domissKo que lhe foi dada. 

Capit~l Federal, 2?5 do ma.·[o do 1901, 13° dtt Ropuhlic~L. 

1J. FERUAZ -TJB CADIPOS SALLES, 

Epitnc-io Pessôa. 
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DECRETO No 4.027- DE 27 DE MAIO DE 1901 

Abre ao l\Iinisterio dos Negocias da Industrh, Viaçiio é Ob1·as Pu
blicas o credito de 1.500:000$ para ocC(1l'rer ao pagamen~o devido 
á Companhia Colonisação e Industt·ía de Santa Catharina l'ela 
rescisão dos respectivos conlrados pn.ra fundaçilo de burgos agt·i
colas nesse Estado. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
em execução do art. 20 da lei n. 146, de 29 de dezembro de 1900, 
que revigorou a autorização contidct no art. 22, § 13, n. 18, da 
de n. 652, de 23 de dezembro de 1899, e com observancia do§ 5, 
art. 70, do decreto n. 2.409, de 23 de dezembro ue 1896, decreto: 

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio dos Negocias da 
Industria, Viação e Obras Publicas o cl'edito de mil e quinhentos 
contos de réis ( 1.500:000$) afim de occorrer ao pagamento 
Uevido á Companhia Colonisação e Industria de Santa Catharina 
pela rescisão dos contr.~ctos celebr<ulos pelo Governo ela União 
com Carlos Napoleão Poeta, Gustavo Richard e Emilo BLum, 
para fundação de burgos agrícolas naquelle Esta1o e ele que é 
ceSsionaria a referida companhia. 

Capital Federal, 27 de maio de 1901, 13' da Republica. 

M, FERRAZ DE CAMPOS 8ALLES, 

Al(1·edo Maia. 

DECRETO N, 4.028- DE 27 DE MAIO DE 1901 

Abre ao l\linis~erio dos Negocias da Indus~ria, Viação e Obras Pttbli
cas o credito especial de 250:000_), em suppletnento do de que trata 
o decrErto n. 3.818, de 24 de outubro de 1900, afim de ser applicado 
ás obra.s complementares do açude de QuixadU, no Estado do Cearà. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorisação especial concedida pelo decreto legislativo 
n. 707, de 22 de outubro de 1900, decreta: 

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio dos Negocias da 
Jndustria, Viação e Obras Publicas o crej-ito especial de 
duzentos e cincoenta contos do réis ( 250:'000$ ), em supple
mcnto do de que trata o decreto n. 3.818, de 24 de outubro de 
1900, afim de ser applicado ás obras complementares do açude 
de Quixa.dá, no Estado do Ceara. 

Capital Federal, 27 de maio de 1901, 13' da Republica. 

M, FERRAZ DE CAMPOS 8ALT,E3. 

Al(t·edo Máict. 
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PECRETO N. 4.029 -DE 28 DE MAIO DE 1901 

Crêa uma brigada de infantaria o uma de cavallaria de Guardas Na., 
cionaes na comarca de S. Carlos do Pinhal, no Estudo de S. Paulo. 

o Presidente da Repub!ica dos Estldos Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
deereta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca 
de S. Ca,rlos do Pinllal, no Estado de S. Paulo, uma brigada de 
infantaria e uma de cavallaria, aquella com a designação de 6ga, 
que se constituirá de tres batalhões do serviço activo, ns. 205, 
206 e 207, o um_ do da reserva sob n. 69, e esta com a de 253 , 

que se constituirà de dous regimentos, ns. 49 e 50, os quae.s se 
organisarão com os guardas qualificados nos districtos da refeq 
rlda comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 28 de maio de 1901, 13" da Repub1ica, 

M, FERRAZ DE CAMPOS SALLE!S. 

Epitacio Pessôa. 

DECRETO N. 4.030- DB 28 DE 1!AIO DE 1001 

Autorizrt a Sociedade de 5eguros sobre a vida ~ Gat'antia 1\lutua do 
Rraúl a cmittir apoliccs otr titulos de accumuln.ção. 

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao quo requereu a Sociedade de seguros sobre 
a vida-Gara,ntia Mutua elo Brazil, com sédo na Capital do 
Estado da Bahia: 

Resolve concedorwlhc v.utorizaçiio pa,ra emittir v.policos ou 
titulas do accumulação, sob sua responsabilidade c mediante 
as clausulas que a este acompanlmm, as quacs ficam in
corporadas aos estatutos approva,dos pelo decreto n. 3.30-1, ele 
12 de setemlJro do 1899, 

Capital Federal, 28 de úmio de 1901, 13° da Republica. 

i\J. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Joaqui'm Jlfu1·tinlw, 
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Clausulas a ~ue se refere o oecreto n, 4,ü~ü, oesta oata 

Mediante o premio mensal de dous mil rêis (2$000), po& 
der<:t. a « Grtrantia. 1Iutua do Brazil » emittir titulas de ao
cumulação, amortizavcis por sorteio mensal de grupos proa 
porcionaes aos titulos omittidos, no minimo um titulo soeteado 
por cada tres mil titulas emittidos, e vençiveis os que ~ão 
foeem sorteados, no fim de sessenta entradas pelo capital 
pago e no fim do trezentas pelo capital pago augmentado de 
70 °/ 0 (setenta pol' cento) do seu valor. 

a) Cada. entrada mensal serâ do valor de dons mil réis (2.'ji000); 
b) Todos os mezes será a,mortizado por sorteio com mn conto 

de réis (1:000:)000) um titulo omitLido por grupo do tl'eS mil 
titulas, devendo nos grupos seguintes augmentar o numero 
mensal nos titulas sorteados ; 

o) No fim do sessenta entradas poder<:t o portador de oada 
titulo receber, integralmente, sem juros, o capHal das enteadas; 

d) No fim de trezentas entradas, qwmdo estiver em 
seiscentos mi!Jeêis (6008000) o custo do cada. titulo, se Üti'á, para 
todo3 os titulas não sorteados, a. amor~izaç?t:o, por cada um1 
do mn conto o vinte mil réis, preço rlo sou l"'Osga.te. 

11 

O fim lla cmü1sã.o ê animal' a oconomin, fcwilita.ndo a crcação 
dos pequenos ca.piti:WS, sob a, vantagem do não sm'em per
didas <~s ontra.das poln. devolução do capital, sem juros, no 
fim Uo sessenta entradas, e com o augmento do 70 °/o do 
seu valor no fim de trezentas entmdas. 

III 

As vantagens da opornçD:o, Pai'i1 os mutuarios e despezns 
a quo elln obriga, fundam~sc ho movimento do cnpital· ao~ 
cumulado pol<Ls entradas. 

IV 

Os títulos são t1•ansferiVeis emt odas as fórmas do direito, 
obrigadas as trn,nsferencias ao registro na sêdc da sociC\lado. 

v 
Si.\.o admittidos ao sorteio todos os titulas emittidos. 
a) Os que tiverem em atrazo urna, duas on tl'OS entrarias, 

si forem sorteados, soffrer'iio o desconto do 5 o f 
01 

lO o f o ou 
20 °fo, confol'l'ne fol' o atrc1,.zo de· um, dons outros mczcs; 
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b} No fim de quatro mozes de atmzo considcl'am-se c:1ducos 
os títulos de entradas não pagas durante esse tempo de quatro 
mozes. 

VI 
As mensalidades on cmtradas podMão ser pagas adeanta

damonte atú um anno o será do cinco mil rêis (5,-:;QOO) o valor 
da apolice cmittida, pagando de seUo adhesi-v-o mil i'óis (l$000), 
em titulo (apolíce) emittido, sob as penas, em sua falta, das 
multas r..stabelecidas pela vigente lcgisl<lçi'Lo do sollo federal. 

VII 

O p<:Lgamcnto das entradas, qualquer que seja o dia da 
omissão da apolico, será feito ató o dia lO de cadct mcz 
que se seguir ao da. emissão do titulo. Pari1 facilitar o paga
mento haverâ, em cada localidade em que existirem as apoliccB, 
um banqueiro. 

V !li 
o sorteio mensal para amortização dos titulas de cada 

gi'upo será realizado no dia 15 de cada mez, no escriptorio 
da séde e publicamente, com assistenci::t do um fiscal do 
Governo Federal. 

IX 

O pag11mento do titulo sorteado, do valor do um conto de 
réis, será immediato ao sorteio. 

X 

A sociedade regulará em carteira especial e com escril)Üt 
propría a emissã.o e nego cios dos titulas do accumulação. 

XI 

O primeiro sorteio serâ feito no dia 15 do primeiro moz 
que se seguir á omissão do primeiro titulo. 

XII 

Os pagamentos dos titulos sorteados, que não forem l'e .. 
clamados no prazo de seis mezcs, passarão a pertencer ao 
Thesouro Federal o lhe serão entregues no fim desse tempo. 

Capital Federal, 28 de maio de 1901.- Por procuração 
de Pedro Francelino Guimarães F.illto, Dr. Eduardo G. Costa. 
-4rlú~do Fra{J,oso, engenheiro civil. ., 
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DECR!!:TO N. 4.031- DE 1 DE .rcz-.mo DE 1901 

Ct'.~~l nu i'> lllll.'l ht·ig:lda de iufcwtaria de Guardas Nacionaes na co· 
Hw.eca da Faxln;1, no Estndo de S. Paulo. 

O PresLtt)ntu 1ÜL Republic~tt 1los Eskt1los Unidrjs do HraziJ,
p<H'<L excenr,,fw rto-decrcto n. 43!, do 1"1 de dezembro de lSDG, 
dccrettt : 

~\.rtigo uni co. Fic:t cm;tdíL ntt Gua.rrla Nacion~d da. comm·c;_t 
da Faxina., no Estado do ~. Pa.nl1J, mais uma brigada do 
infttut:uia., com a, do~Jign<:tção do 70'', a qual se constituirá do 
l;l'es ba.trdhões do serviço ac·tivo, ns. 2nB, 209 o 210, c um do 
d<1 rl\-;•,\J'Va, soh n. 70, quo SiJ org:Lnis:tJ·ã.o com os gnardas 
qna1itiC'<11los nos disi.J·ic:tu:-: 1h rufürid<t com;_u·c<t; revog<t1hS ~L~ 
di.c.:lJosi.ç·óu~ em ()•_lni,J·ario. 

C'<!.l)it.d FullL:J·a.l, l du ,jnnlw du HHJI, 1:_;o du. ltt•puh_lieí.L. 

J;'pi!nâo Pcssüa. 

PECH.Wl'O N. 4.0:32-- Dt:; 1 N: .n:~riO DE 1001 

Cl·,-n mnis ullla l;J>igadn. de infan!at·ia ele Gu:u·das Kacioncl('S na cvnHtrca 

d" CZ~pella, no l~s~ado de .Sergipe, 

O Prc~idento d<t Repühlic<t dos E~bflo:-:: Unido.'-' do Ht<tzil, 
pa!'a exocução do dcet·eto n . .:1:)], do 14 de. ilezomhro tle 1896, 
dcct•et.a : 

1\l'Ligo uni cu. Fic<t ct•cada, na Gu<trda NncionaJ d<t com<H'CCL 
rla, Ca.pe!Ia, no E~tado do Sergipe, ma i.') llllHL brigada do jn
rantari0, com a. c\csignaçfi:o do !;-=la., a qmd se constituir<'L do 
tros batalhões do :-lOf'viço activo, ns. 37, 38 c ~iO, c um do 
da. reserva. sob n. 13, que se orga.IÜSí.~rão com os guardas 
qualificados 1108 dis/:.rictos çl;t referida comatca; l'OVog::tdas as 
disposiçõ:JS em contrario. 

Capital Federal, I do junho do l!JOl, '1::!0 da RepLiblina. 

l•~pilacio Pessôa. 

Poder I~XEa;Uli\'0 if01 
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DECRETO N. 4.033-DE I DE JUNHO DE 1901 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Santa Cruz das Palmeiras, no Est[l,do de S, P<mlo. 

O Presidente da RepnlJlica. dos Estados Unidos do Hrazil, 
pal'D, execução do decreto n. 431, de 14 de dczemlll'O de 1806, 
decreta,: 

Artigo unico. Fica creadct na Guarda N<Lcional da comarc-a 
de Santa. Cruz d:1s Palmeiras, no Estado de S. Paulo, uma 
brigada de infantaria, com a designação de 7P·, a qn<1l se 
constituirá de tms batalhõ8s do serviço activo, ns. 211, 212 e 
213, c um do da reserva sob n. 71, que se organisarão com 
os guardas qu<:Lliticados nos districtos d<1 rcforida comarca; 
revogctdas as disposições em contrario. 

Ca.pltrJ..l Federal, l dejunho de 1901, 13° d~t RepuhliCCL. 

b]Jilacio PcssÔ(t. 

DE0lU~TO N. t!.034- DE 3 DE JUNHO DB 1001 

Autoriza a «S. Pnulo Rnilway Comp<~.ny, Limibecl )) a incorporat• ao 
resp2ctivo capital a quantia de ;f; 952.520-3-0, excesso de despeza 
com ~~ duplicação da linha de Santos a Jundiahy. 

O Presidente da. Republica dos Estados Unülos elo Brazil, 
attendendo ao que requereu <t S. Paulo Railtoay Company, 
Limited, dcvidaments repeescnt<1dct, resolve: 

Artigo unico. E' Cl.utorizttda, a S. Pattlo Railway Compwn.y, 
Li'lnited. a incorporar ao respectivo capital a qmtnt[a, de 
s.: 052.520-3-0, excesso do dospoz,t feitct com tL duplica.çào tht linha, 
do Santo::; a Jundia,hy. 

Capital Feder\tl, 3 do junho de 1001, 13° da Republicc1,. 

M. FERRAZ DE CA~:IPOS SAI,I,BS' 

Al(redo _1liaia. 
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DECRETO N. ·1.035- DE 8 DE .JUNIIO DE 1901 

Eleva os emolumentos que: percebe o seCt'eta.rio d[l. Junta Commercial 
do Distrido Federal. 

O Pl'osidcni;o dn Republiea. do.'l Estados Unidos do B1·aú!, 
u;::n,ndo rln <LULOl'iza~·iio confCrirhL _pelo art. 3°, n. U, da lei n. 74G, 
de 2D de dezembro de lf/00, decreta.: 

Artigo unico. Ficam elevados ao dobro os mnoltimontos do 
lS o 2$ quo actuv.lmeilto pül'ccbo o secl'Ctario d<-L Junti:L Com
niercü:iJ do Districto Federal pela assignatura no.'í termos dos 
livros sujeitos á rübrica c pelos seus officios c parccei·es sobro 
matrl<.mlas do commorciantcs c mais actos em c]_lW deva ser 
onrido; derogados os dccl'ctos ns. 5\)(), de HJ de ,julho do 1890 e 
2.~1::?, de 6 do janoil'o de 180G. 

Capital Foclural, 8 de junho de 1001, t:r d:L ltcpublic<t. 

l\I. F'.EW{,AZ: DE CAi\Il'OS SALLE.S, 

b]1ilacio Pessôa. 

DECR~TO N. 4. 036 -- DE 8 DE HiNIIO DE !DO I 

C1·ea mais nma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na co., 
marca de Ribeirão Preto, no Estado de S. Paulo, 

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil, 
p::tra execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1890, 
decreta: 

Artigo unico. Fica cread<1 na Guarda Nacional da comarca 
do Rihciriio Preto, no Estado de S. Paulo, mais urritL brigada 
de infhntarüt com a designação de 72'", a qu11l se co:lStituirct de 
tres batalhões do serviço activo, Ds. , 214, 215 c 2!6, e um do 
da reserva sob n. 72, quo se organisarão com os guardas 
quctlillcados no.':) districtos da. referida comarca; revogadas as 
disposições· em contrario. 

Capital Fedei•;JJ, 8 de junho de 1901, 13° da Rcpublica. 

M. F.RRRAZ bE CAliiPOS SALLES. 

Rpitacio Pessôa~ 
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DECRETO N. 4.037-DE 8 DE JUNHO DE !DOI 

Crea mais uma brigada de infantllria de Gw:udns Nacionaes na comarca. 
de Jabo~icaha1, no Estado de S. Paulo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unitlos do HraúJ, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creacht na Guat·da Nacioual da, com:wca 
de Jabotic11baJ, no Estado de S. Paulo, mais uma brigada de 
infant;wla com a designação de 73", a qual se constituirá de 
tres batalhões do ser-viço activo, ns. 217, 218 o 2Hl, e um 
do d<1 l'OSOI'Va sob n. 73, que se organisal'ão com os guat·da.s 
qualific&dos nos districtos da reforicht comarca-; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 8 de junho de 1901, 13° d<1 Republica. 

l\I. FERl{AZ DE CAMPOS SALLE.S, 

Epilacio Pessôa. 

DIWRETO N. 4.038 -DE 8 DE JUNHO DE 1901 

Ct·ea uma brigada de infantaria de Gttat'das Nacionaes na com;:~rca de 
Borba, no Estado do Amazonas. 

O Presideuto da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
}mra cxecuçã:o do decreto n. •131, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica crcada, na, Guarda Nacional da comn.rca do 
Borba; no Estatlo do Amazonas, uma brigada de infantaria com 
a designaçfw de l7't, a qual se constituir<:i. de tros batalhões do 
serviço activo, ns. 40,50 e5I, c um do ela. reserva sob n. 17, 
que :-:o organisarão com os guardas qualificados nos district.os da 
referida comarca ; I'Cvogctdas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 8 do junho de 1901, I 3° da Republica. 

1-l. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitaâo Pessôa. 
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OECIU~TO N. 4.039- DF, 8 DE .JUNHO JJB 1901 

Abre aoBJinist.et•io da Justicae Negocias Intel'iore~.l o credito de 4:100~, 
para pngamento do premio devido ao Dt·. 'l'iburcio Valcriano Pe

cegueiro do Amaral, pela obra r!tB pCJ.blicou e da respectiva im .. 

prosslo. 

O Presidente da RepubHca dos Estado.:; Unidos do Braztl, 
USiJ,Odo da an \orização coacJdüla pelo decreto legisL1tivo n. 7G I, 
de 25 de maio ultimo, resolve <.Lbrir iJ,Q Minis!>erio da Justiça e 
Negocias Interiores o ct·o::lito de 4:100.), p;:u'<."L occorrer ao paga
mento ao Dr. Tiburdo Valeriano Peccgueiro do Amaral, lente 
cathedr<:ttico da- Faculdade de 1Iedicin<L do Rio de Ja,neiro, do 
premio arbitra,do, na conformidade dos arts. 33 e 39 do Codigo 
do Ensino Superior, pela obra tlUC publicou intitulada Noções 
elementm·es de chimica oi'[Janica, e da impPe.:;sãa da mesma. 

Cctpib"Ll Fedcrrd, 8 de junho de l9Jl, 13° da. Rcpublic11. 

M. FERRA7. DE Cxl'IIPOS SAr.r.Es. 

Epitado Pc . ..:s(i/1.. 

DECRETO N. -LOJO- nE lO nF. .TUNnn DF. 1901 

Concede á ~~mpt·er.a de Navegaç[io Rio de J:tneiro as vanlflgens e t·~

galias de paquetes parA. os vaporeg de sul\ propt'iedade, em viagem 
para qualf}uer porto da Republica. 

O Presidente da RepulJlica do.s Estados Unidos Uo Brazil. 
attendcndo a,o que requol'eu a Emprcz:t. de Navegação Rio de 
,Janeiro, dcvülamcntc reppesentada, decreta. : 

Artigo unico. São concedidas á EmpPcza do Navcga,Ção Rio 
f]C Janeiro D."l vctntctgens o reg<~lin.s de }XLljuetes powa. os va
pores de sua pL'opL'iedcttlo, em vlagem pa.r::t qwdqueL' pol'to d:L 
Republica, sendo obaervadas as chwsuLts que a c3to acomp~L
nham, assignaclts pelo lvlini.-;tt·o dos Ncgociü:i d<L Indu.:;tt>i[t, 
Viação o Obrnd Publicas. 

Capital Fcdet•;_tl, 10 do junho de HJOl, 1311 da Republica. 

~L FI·:RHAZ DE CA?.:IPOS SALLES. 

AlfJ•erlo J.11aia. 



Clausulas a ~ue se refere o oecreto n~ U4~~ oesla oata 

I 

1\. Emproza, do Navegação Rio do Janeiro t3 obrig;tda. a í\zcr 
tramporta.r gi';t.tuitamente pelo~ seus vapores a~ mala.s do 
Correío, fazendo-as condttzü· de terra. para bordo e vlcG~ 
ver.-:Ja, Ou cntregal-a3 ao . .;; agentcu do Correio, deYidamcnte 
au~orizados para rc2ebel-as. 

Os corrimandantrB ou Rous preposto3 c immodia,to;;; })assarão 
rccibJs ths ma.las qno lhos forem entregue,; e os oxigidi,o da,s 
qnc en~rogarcm. 

I! 

Obriga.-~o a.ind<1. 3. trltm;portn,r gra~uitn,mento qualquer som ma, 
em tUiinoiro ou valore.3 p:-n•toncen to3 ou dc3tiniJ,dO.-:> ao Thcsouro 
Fcdora.l. 

Os commanUantes dos vapores receberão os volumes das 
rmncssas de dinheiro encaixotados, na fücma, das in:-:>tnteçõos 
do Thcsouro Fedora,l de 4 de- setembro de 1805, sem ohdgar,·rLo 
do lll'Occdcl' á cont<tgem c conferencia das sommns, nssign<tdos 
pl'cviamcnte os conhecimentos de embarque, segundo os cstylos 
commcrciacs. 

Fica entendido que a I't:stituiçií:o rios· Yolltnw:-:; intactos, isto<!, 
sem signal extcrioL' do violaçã.o, isenta os eomm:11Hla.ntes d0 
toda c qn:tlqww rrspons:tbilirladc. 

Ili 

Obrlga-se mrüs: 
1°, n, dal.' tt'anspo1•tc gl'atuito <.ts SC"Jmontos, mudas do }Jlantn ... ~, 

olJjt~ctos de !li.-;tor·ia n:üui•n1, dcsUn:ulus a.os jai'flins }Jt!l.dicos 
e mnsoos da. Rupnbtica ; 

~~o, a da,r ao Govm·no gra.tnitamcntc m1m passagnm rln rr~ n 
ontl'a de. }Jrôa om cada. viagem; 

:~o. ü. conecdoL' kanspot·to com a]ja,timcntu do .'~5 °/0 <.ts cargas 
o b3m assirn ás p<tssa,gons que forem dadas por conta tlo 
Govcmo. 

Capital Fetleral. lO dn junho de 1901. - Af(1·etlo 11iaia. 
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DECRETO N. 4.011 - DE lO DB JUNHO DB 1901 

Approva a situaç:lo dà estação Lerminal do b•echo da Estrada de 
Ferro de i\fulungtt a. Alagôa Gt•ande, no E!'3tado da Patahyba. 

O Presidente ela Ropublica. dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Conde d'EM Railway .Company', 
contra.ctantc d<:L conclusão c tra.fcgo do trecho de 1lulUngú a, 
Aiugôa Gra.nde, no Estado da Parahybtt, por intcrmcdio do 
competente engenheiro fL:;cal, decreta: 

Al'tigo unico. Fic(l, approvada a pla.n';a inclictttiva do local da 
estação terminal do referido trecho, no Estndo da Parahyba, a 
qual com este baixa assignétda pelo director gora. I de Obras o 
Viaçã.o d<t i·espcctiva Seceetaria de Estado. 

Cttpital Federal, 10 de junho de 1901, 13° da RepubHc~:t. 

Alfi·erlo Jl[aia. 

DEClU:i:TO N. 4.042 - m: L2 nB JUNHo DB 1901 

Abro ao i\lin istcl'io da Fazct~cb o ct•odit.o de 1:000.3000, p~t·a pagaml!nto 
ela ajuda do cusLo devida ao inspce!or, em commiss:to, cb A!ütncleg:t 
de Srmta Cathrtl'ina, Augusto H.angol Alvim, 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BPazil, 
nsc111do da antorizr:tção conferida ao Governo no art. 20, n. 27, 
da lei n. 74rS, de 29 de dezembro de 1000, e tendo ouvido" o 
Trilmnal do CJnta.s, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, 
lettra. C do decreto logish.ttivo n. 392, de 8 do outubro de lSDG: 

Resolvo abl'ir ao Ministel'io da Far.cnda. o credito de um 
conta de rt)is (1:000$000), pr1ra occorrer ::w pagamento de~ ajwb1 
de custo devidtt ao inspcctor da Alf<wdega de Porto· Alegre 
Augus~o Rr1ngel Alvim, nomeado em 1897 pri.rlt exercer ign<tl 
logal', em commissão, na Alfanclega, de Santa Catlmrina. 

Ca:pit;tl Fecler4l, 12 de junho de 1901, 13° da. RepnLlica. 

M. FEHRAZ DE C.:UlPOS SALtES, 

Joaquim )Jft~Ytinlw. 
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Croa mais uma brigada de lofantnria e uma d<::> carnJlaria de Guat·Uas 
N:tdonrw.s na ::omar0a drt Faxinrt, no Est:tdo de S. Paulo. 

O P1•osidonto d.a RopnUllctt dos Estados Unidos !lo Brazil, 
para oxecuç{io do dccL'oto n. "131, de l4 de dozcmbl'O de l89G, 
_decmta.: 

Artigo unico. Ficam crJaUas na Guarda. Nacion<tl da COJW:ttca 
da F'ax.ina, no Est~tdo doS. Paulo, mais uma. brigada de ínfa.n· 
tat'ia o uma de colvaUarla, aquella com <:l designação de 74'"'. 
que se co:1stltuir<1 de t1'0$ batalhões do serviço activo, ns. 220, 
221 o 223, e um do da reserva sob n. 74, e e.sta, com a de 26;)., 
que se constituir{L de dous regimentos, ns. 51 e 52', os quaes se 
orp;anil:w .. rã.o com os guardas q_ualifica.do,s nos clistrictos du, refe
rida, comarca; revogadas as_ disposições em contrario. 

Céqlitttl Fedm'nJ, 15 do junho de 1901, 13° da RcpttbHcLL. 

j\J. FERRAZ DE C .. DIPOS SA LLES o 

Epitacio PessCa o 

DECRETO No -t.Ol-1- nr~ 15 DE .n:xrro DE 1001 

Cre~ mais uma )wigada de cava!laria (](\ GuartlaH NaeiüllfiC~ nas tu
marcas de Palmoira e Triwnpho, no Esku_lo do Paran{t. 

O PI'csidento da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para. execução do decreto n. 431, do 14 de dezembro do 1896, 
decreta : 

Artigo unico. Fica creada nas comarca.s do Palmeira o Trium~ 
pho, no Estado do Paran;:t, mais uma brig<lda do cavallat'iét de 
Unardas Nacionaos, com a designaç:ão do 12:t, composta do dolls 
rogimontos sob Ui:. 23 e 24, os qu~es se organisctrão com Otl 
gnardas qu<11ifica.dos nos distr~ctos das mei:\mas coma.rcas; rc~ 
vogadas as disposiçõJs em contrario. 

Capital Federal, 15 de junho de 190!, 13° da Ropublica, 

l\L FERRA% DE CAllfPOS S.-\LLES. 

llpilacío Pei:sÚt:t. 
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DlWRRTO N. '1.013 -- Tll~ .?2 JJT-i .JUN!TO üt::: 1901 

C1·t·.a uma ht·.ig-ad!l de ·infankH·ia e nm~ de cay;t!lal'i<l de Grmt·das Nn~ 

cion.:<.cr; n.:<. comat·ca de A\ilo~i:J., no !~ogtado de S P,tnlo. 

O Pr·c:;idento da, Ropuhlica. dos Esl;ad.o.~ Unidos do Brazil, 
pam cxocu(;iTo do decr·c&o n. 431, de l-1 de dezembro elo 1306, 
docretct: 

Artigo Hnico. Fic<tm cro:ulas 11.1 Gnn.1'LÜt Nacional d<t co
ma,rca do Atihaia., no g::;tado de S. Paulo, uma. bl'igarla do in
fanta.rh o uma do ca;vallaria., aquolla com a. designação de 75a, 
quo SJ constituü·ti. de tros bataJhlbs do senriço activo, ns. 223, 
.:~4 e 2~5, o um do da res3rva. sob n. 73, n estct com <t de 27"-, 
quo se constitLiirá de dou~ regimento:-:., ns. 33 o ;:)4, os quaes se 
organisarão com os guardas qua.lificJ.do:-; nos distrietos da r.;fe
ridrt comctrca. ; revogadas as dispo:-3ições em contra,rio. 

Capital Fcdm·al, 22 Ue. junho de 1901, U:l 0 da RcpulJlica.. 

'JL FERRAZ DF: C.niPOS SALLJ~S. 

Epitrrc[o Pe.<;s8a. 

DECRETO N, •1.04~_l -DE '22 DE .JU:-\110 DF. l90l 

Ot•e.t dnar; hri·::ad:l.'> dt! cavnll;u·ia d~ Gu:u·ch;; N:wionnos nft ~omare:1. 

do ['PioLas, no p;slfulo do l-tio G t•ando do Sul, 

O Ptcsiclentc: cltt Ropnblic~t dos Esbdos Unidos do Br<1zil, 
pctl'i.L oxecnçã.o do dec1'0to n. 431, de 14 do dozcmhl'O lle 1390, 
dCCl'CÜL: 

AL'tigo ntücJ. Pic~Lm ct'0c:td<tg Bâ, Gua.edrt Naciow1t lh co
m;n·ca de Pelot<ts, no Esbdo do Rio Gmnclo do Stll, duas bl'ig,L· 
chs 1lo cav;tlln.eh, com <tS dnsignaçõ~~s lb 10[~ c Il~", llllC so con
stitnü·;t,o do dous l'Ogimcmtos cada uma, sob ns. 10, ~O. 2l o 2.~. 
os quaos SG organi::Ul'ito CJm m gmtrtl<tS qna.lifica,dos nos dis· 
tdctos da rcfel'icla. connt'eL ; rcvogítdas <1S digpJsic;õcs em con
trai'io. 

Cnpita.l F.:doeat, .2.2 do junho do 1901, 13° da Repnblica. 

1-J. FERRAZ DE CAMPOS S.U,T.F.S. 

&pilacio PcssU«. 



050 ACrO.~ DJ PODEit EXECUTIVO 

DEClU~TO N. ·'1.0<17- nE ,'32 DE .JUNrro nE 1901 

Crea duas hl'ign.d::t:1 do infantat'ia e um~ de aPlilhal'ia de Gnal'das Na

cionaes na comat•ca de Pelotas, no Estado do Rio Orande do Sul. 

O Presidente dct Repnhlica do.':l K;tados Unidos do Brazil, 
pcn'.t execw:ão do dccre~o n. 431, de 1,1 do dozemlJl'O de 18D6, 
decreta: 

A1·tigo unico. Ficam ceo~~d:w na, Gu<tl'(b Nrl,cion;_tl d<L co
m;wca. de Pclol;·ts, no E:c:ütdo do Rio Grande do Sul, duas brig<:tdtt8 
do inCmrGn.t'Üt e unn do ru·-i;illLLl'Üt, aquellas com <~s. do:.;ignaçõr.\8 
de rJa c wa, con:-::tituid<t~ do.~_ batcühõcs do se1·viço activo sob 
n . ..;. 25, 26, 27, 28, 29 e 30, c dous do d;_t rmervr:t sob ns. g o 10, 
c c,;;tet com a de.:dgnação de 2'\_ a qur:tl se comporá de Hm regi
mento de ca.mp,tnha sob n. 2, e um bc~ta.lhão üe po,-siçã.o com 
iguaJ numeração, todos organisado.;;; com o,;;; gu:trda.s qualificados 
no.-s 'districtos d<t medm<t comarc<L; revogadas a.s disposições em 
contr<Lrio. 

CapH.<l..! Fndm'<l..l, 22 de jnnho de lQOl, 13o da Republica. 

l\J. FERltAZ DE CABIPOS S,\LLES, 

Epitacio Pessúu. 

DECIU~TO N. 4.0-J.S- DE 2.2 DE .1UNIIO DE IDOl 

Ct·ea mais uma hl'igada de infanl:-t.l'ia de Gt~:ll'das Naeionaes n:1. com:U'ca 

de Miranda e Nioac, no Estado de J\latto Gl'osso. 

O Presidente da Republica, dos Esta.dos Unidos do Brazil, 
p<tra execução do decreto n. 431, do 14 de dezembro do 1896, 
decreta : 

Artigo unico. FicéL crcétda 1m comoucn, de Mira.ntla, c Nioac, 
110 Esl;;ub de J\lat.to Gros:-3D, mais um;t brigada. de luf'antrLria de 
Gua.i'1la.s Na.cion·l,CS com a designação de 12n., cornposkt de tJ·os 
batalhões do scrvlço activo sob ns~ :34, ::15 e 3r) c um do da re
serva sob n. 1.2, os quaos s~rão orgrmis~dos com os gn<1rdas 
{gmlificados nos districtos d<1 mesma com11rc;_~ ; revogadas as dis~ 
posições em contrn,rio. 

C:l.pit<Ll Federal, 22 de junho de lüül, 13° d<t Republic<t. 

~'[, FBRRAZ DE CA1'!POS SALLES, 

Epitacio PessÚrto 
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DECftETO X, 4.04.0--Dl': ?,Z IJJ:i ,JUNHO DE 1901 

Cr~a i11aís n:nn, bdgad,a do infanktria de Guat"das Nacionn,cs nu. co~ 

marca ele Conunbi, no Estallo de Matlo Grosso. 

O Pr,·sideme d,t RepuUllca do1 E,;hdocl Unidos do Br<tzil, 
pal'J. exccu~·ã.o do dCl'l'Jto n. 431, do 14 do dezctnbeo lh~ 1896, 
<.hcreb : 

Artigo unico. Fic::t cre::td<t Il(l. comarca do Cormnb(t, no 
Ec;tc"tdo de Matto Grosso, mais um:_t hrigad<t do infantaria de 
Guaed<Vl Naciona8S com a. designação de 13ro, compostct do t1·os 
b:"tkt.lhões do sceviço ucUvo sob ns. 37, 33 c 39 e um do ela 1'8-
sarvct sob n. 13, os CJll<L8S s~~ organisctrã.o com os gmu·d;ts 
qu<tlificMlo:-:: nos dis&l'icto::; da. me::;ma. com;wmt; rcvog,tdas <M:l cUs
posições em eontrM'io. 

C~tpitd Fednl'<d, 22 de junho do 1901, 13° da. RepuhlicltJ. 

M. FERRAZ DB CA~IPOS SALLT·:S. 

F:pilacio Pes.-.:âa. 

DECRETO N. 4.0:-.íO ~- n1~ 22 nE JUNHO DB 1001 

Ct·ea mais uma ])l·igada de infnntaria de Guo.t•das .Nacionaes n:t co
ffil\l'Ca de Su.n~o Anlonio'i:lo RioAlx'tixo, no gst:tclo dó ~1atto Geossci. 

O Presidente da Republica. dos Es~adus Unidos do I3r>lzil, 
para execução rlo decreto n. 431, do 14 do dozmnlmJ de 1896, 
decreta : 

Artigo nnico. Flea crcudu na Guttrcla. Nacional da comm·ca. 
do Sc~nto Antonio elo Rio Abrdxo, no Estttdo de f..·l<ttto Grosso, 
mais umn. bri.gn.da. do infh,n1';arü~ com tL cl.e~lignaçãu dn ua, eom
vm.\ta. tlu i;eos b:tblltÕ0S do SOl'Viço étcti VO sob llS. 10, 41 e 4:~ 
e um do da rosorva. sob n. 14, o::~ quacA sot•iio Ot'g<.tnistvlo.'l cnm 
os gmn·Jas qualificados no~; dü;t.elctos da mcsnut comarca ; 1'0-
vogadas as disposições em cont.eario. 

Capit::tl Fcdm•al, 2.2 elo ,junho do 1001, 13° da Ropnblimt. 

M. FI~RRAz m: CAMPOS SALT.ES. 

k'pifacio Pc.~súo., 
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UECRb~TO N. ·L03l --·DEl 22 DE: JONHO liE lDOl 

Crel 03 lagares da supplente3 do substituto do juiz seccional nas cil'
cunBcl'ipçôes fode>l'aes do Estado do Espirito Santo. 

O Prusidonte da. Ropublic::t dos Eskt.dos Unidos do Bra.zil 
resolvo dect\Y~a.r: 

AeL 1.0) Fici1m ct'Ba.dos no g':Sta.do do Espil'ito Sa.nto, nos 
tm·rno.'.l do art. :lJ, § 1°, dr:tlei n. 22l, de 20 U_o novembro de 
18tH, 03 Lros lagares d.J :::tupplente.;;; do substituto do juiz s2ccional 
em c~td<t um<t das doze cir-cumscrlpçõo.s feJerae.:l, em quo so 
divldir;:L a respectiva, secção, das quacs comprellenderct a 1a a 
comarca de Vianna; a. 2a., a de Santa Leopoldina ; a 3'\ a da 
Serra; a 4:1, a de Santa Cruz ; a 5&, a de S. Nia.thous ; a Ga, a. 
de Gua.r<wary; a 7a, a de R3oGvente ; a sa., a de Itapcmlirlm ; a 
ga, a de Cac-boeiro do Itapemirim ; a lO\ a do Itabapoa.na ; a 
ll a, a de idegL'e o a 12a a de Guandú, o cujos limitec; ser·ão os 
dcts coma.rcas que CLS compõem. 

Art. 2. 0 Em cad<1 uma desta3 ciecnmscripções, conforme 
os.arts. 4(} e 5° cb citada, lei, terd. o procurador um ajudante 
o l1:t vcr:í nm l~ga,l' de solicit<1dor o 

GapH~d Fmh~l'al, .2'2 de jnnho ele 1001, 1:1° ela Republica. 

1L FimRAz m: CA:.\IPOS SALT.ES, 

Epitacio Pessôa, 

DECRETO N. 4.052 -·-- DE ·.'2.Z ])}~ .TUNIJO DE 1901 

Crr.a uma brigada de artilharia de Guardas Naclonans nas comarcas 
de Palmeira e Triun~pho, no Estado do Paraná. 

O Presidente da, Ropublica. dos Est<:tdos Unidos do Brazil, 
pa1'a execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo 1tni(~o. Fica, cl'cafla, na. Guawl::t Nacion<tl das comai'C<l.S 
elo Palmeü•a n Triumpho, no E~t,ado do Paraná, nma brigada do 
:wtilhal'h com a. designa.<::ão do :3", a qu<1l so eonsl;itnirct de um 
lm.talhão de a.rtilha.eüt do posição e um rogimrmto de artilhiirla 
de campanha, tendo ambos o n. 3, qnD se organisu.rão com os 
guardas qualificados nos districtos da.':l rcfoeidas comarcas; I'e
vogaU.as as disposições em contmrio. 

Capital Fednrtd, 22 do jnnho de 1901, 13° da Rcpublica. 

l\L Fr·:RP-.AZ m: CA:>.rPos SAu,r.s. 

l!..'pifacio Pessôa. 
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DECRETO N. 4.053-DE 24 DE JUNHO D}] 1901 

Approva o regulamento da R<!parHção Geral dos Tclegt•apbos 

O Prc~idcnt.c da Republlca, dos EsL<J,dos Unidos do Brazil, 
usando da <tlltorizaçã.o constc~ntc do art. 2:3 n. 3 da, lcln. 74G, 
de 29 de dezembro de HJOO, para o fim ele refonmw, sem au~ 
gmento de despeza, o regulamento ;_tpprovado pelo decreto 
n. 1.663, de 30 de j<.tn!:'iro de l8V4, consolidando 1.LS disposições 
relativas posteriores o introduzindo outras que a cxpericncia 
tenha aconselhado, tendo em vista principalmente a rcorga~ 
nisaçfio dos serviços de contabilidade, resolve a.pprovar o regn~ 
lamento quo com este baixa e vae assignado pelo 1\Iinistro 
da Industl'ia, Viação e OlJras Publicas. 

CapitvJ Federal, 24 de junho do IDO!, 13" da Rcpublica. 

I\I. FBRHAZ DE C.UIPOS SALLES. 

~'llfredo Jiaia. 

Regulameolo oa Re~arli1ão Geral o os T elegra~nos, a ~ue se 
refere o oecrelo n. 4.~53, oesta oala 

'I'II.TUILO ][ 

Das linhas telegraphicas e conductores electricos 

CAPITULO I 

DIREITOS D-A UNIKO SOBRI~ AS ÜNJIAS TELEGRAl'HlCAS E CüiSlJU"" 
C'l'ORES ELECTlUCOS, l'i ORG.\NJSl!..ÇÂO DI~ SUA REDE TELE
GHAPIUCA 

Art. 1. 0 As linhas tclcgraphicas de propl'icdadc d_<L priião 
destinam-se ao serviço da administração pn"blica federal e ao 
da correspondenci<1 par~icnlar interio-r ou internacio-qal. 

Paragrapho unico. A ndministraçã.o desses serviços será 
desempenhada pela Repartição Geral dos Telegra:plws. 

Art. 2. o Ao Governo Fcdm'al compete exclusivamente fazer 
inspeccionar as linha:-3 telegr;_tphicas da União c punir as faltas 
commettidas pelos meios Ucfinídos neste regulamento. 

Art. 3. 0 As linhas telegraplücas das estradas do ferro da, 
União, como parto intcgmntc ch rede l"edcml, farão o Sett 
trafego segundo as disposições do presente regulamento. 
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§ 1. 0 As ta.rifas telographicas dessas ostradas serão organi~ 
sadas poh Re.partição Gemi dos Telegrapltos e sujeitas á appl'O
vaçíio do Governo. 

§ 2. 0 O Governo providendar:J. para que entro os tclegraphos 
das estl·;ulas de ferro da União, das subvoncionr1das c a Rc
partil)ilo Gol'<J..l dos Tolngrapltos se egt;_dJeleça trafego mutno, 
som pre,juiw das rendas proprü:ts '-~ ccula administm~~fio (lei 
n. 301, de 7 de outubro de 1806). 

Al't. 4. 0 A Ropétrtiç5n Gor;_tl dos Tclcgi'aphos podei'{~ so tn..
cmnlJil' da, direcção dos trabalhos de construcçho das UnhaS par
ticula,ros, si as respectivas n.dministraçõcs assim o roque .. 
rorcm. 

Art. 5. 0 As linhas telegrctphicas e telephonicas, cujas con
strucções forem rcq uisita.clas á Repartição GeraJ elos Telographos, 
não po{lcr3.o ter andamento sem que seja,m preenchidas as 
seguintes condições: 

1", orçamento detalhado do scrv.íço a oxccnta,l', rleterminanw 
do-so o matcri::l.l, o sou preço c o custo da mão de obra; 

2\ cntl'cgtt de bdo o material por parte do interessado ; 
3", documento de rcsponsa,l)ilidadc pelas dcspczas de mão 

de obrct. 
Par<:tgt'apho unico. Qn<:Lndo a requi,sição for feita por <:Llgum 

dos Ministcrios ou Go·vcrnos cst<:Lduacs c que não disponham do 
matcria.l noccssario ao serviço, deve a impori<:tncia a dcspt:m
der-sc com a sua acquisiçâo ser posta â disposição da. Repartição 
no Thesouro Fodern.l, ou n<:Ls Alfamlegas c Delegacias :fisc<:Les, 
de modo a lu~bilitar a Repartição a, providcnci<:Lr sobre a cn
commcndcL. 

Art. 6. 0 Os serviços telcgraphicos e tolcphonicos que sejam 
neccssa,rios mLs repartições subol'llinadcLS aos diffcrentes 1VIi
nistOl'ios e que tragam dcspezas de qu~üquer n:dureza., só serão 
attcndidos quando reqnisitado.s pelos fdinistcrlos respectivos. 

Art. 7. o Será complet<:Ldo o plano _gemi da rede tclcgrcLphic<:L 
da União, tendo-se em Yit3t<:L o interos.se d<1 administrcLção e o 
estabelecimento de novos circuitosintcr-csüductes. palas locali· 
dados do interior de maior movimento. 

Art. s.o Logo quJ a administração de uma linha particular, 
de concessão federal, resolva, não contjmmr a ·trnJegar <lr sua. 
linha,, revel'ter{~ cstcL, :-:om indcmnização, ao dominio da União, 
que, si julgae conveniente, a maudc~rá conservar c trafegar. 

Art. 9. 0 Os conductores electricos, esü~belecidos om virtude 
de concessücs estadwtcs ou munici_[mcs, deverão p<:Lssar scmtlrO 
e_m plano inferiOr ao dos conductoros dct -união, afim de que 
não venh::un este::J a ser prejudicados por accidcntcs ou rupturas 
que se decm naqncllos. 

§ 1. 0 No caso de qualquer perturbaÇão do serviço da União 
sorú a installação particular modificadct pela, Repartição Geral 
dos Tclographos c por conta da parte que c~utsou o pl'ejuizo, 
qlmmlo, avisado, não dê o peopi'ietatio prompt<:L providencüL4 

§ 2. 0 ..:\ indcmnização das despczas feitas no ea:so acimí.L in~ 
dicv..do scl'á promovid<t peh Rep<:trtiçi1o Geral dos Telegmphos, 
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que, ll{l, falt{l, elo pagamento, apresenütrâ a conta. ao Ministcrio 
da lndustr·üt p:tr<t providenci<W sobre <:1. eft'ectividaLlc. 

Art. lO. Nenhuma autori:t.[l,ção será. dad<L p<wa a constrncç'fio 
de um<:t ccma,lisctção elcctr·iccl, para corrente:':\ íOrtRo;, nas proximi
dttdes de linh<ts dct União, sem que o seu traç1do e o modo de 
seu estabelecimento sejam app1·ovados pel::tRnpartição Gerctl dos 
Tolegrapltos, n1.o sõmcuto no intuito de J:>rotegcr os conductorcs 
c1cckico:::\ tb UniKo o evitar avm·i:~i:3 dos ttpp:trclhos cbs. cst:t
<;Ões tolegrctphicas c tclophonicas, como ptH<L prevenir dcsas
tr·cs pr1.ra o publico o empregados das c . .,taçõcs. 

CAPITULO II 

DA CONSTRBCÇÃO DAS LINIIAB 

At·t. 11. A con:-:;Jrucçãu d<:ts linlms telcgraphioas p<.tt'<L o serviço 
dt~ Rcpartiç;i1o Gcre1.l dos Telcgt•aplws ser<:h foi~<:t sob a rcsponSi.L
biiidatlo do respectlvo directm· ger<:Ll e sob tt immodi<:Lta dit·ccção 
lht secção tcchniect, c poderá cll'ectuu'-SB: 

§ 1. 0 Por <:tdministração, com o po.3SO<tl da. Repartição 
GcrrLl dos Telcgraphos c fornecimento de material adquirido 
pela mesma. 

§ 2.0 por contracto de linhas intDü·as on de secções de 
1inllas, com mat3rie1.l fornecido pelo proprio contractetnte ou 
sem ellc. 

§ 3. o Por emp1'oitadas parciaes, jci, de <tbertuFa do picadão e do 
feitio dos c<1minhos ao longo do mesmo, já. dtt collocaç.ão dos 
postes c fios c já de fornecimonto de materiaes. 

Art. 12. Na.s construcções das linhas da Uniiio, (lo cara.ctel' 
cstra.tegico, ou que tenham de pcrcorree zonas inhabit{tdas e 
inhospitas e tiverem de ser executaclas por commissõc3 mili
tares, devem ser ob.;;ervadas todas as w·escripções e regras es
tabelecidas nas instrucçõos adopt1.das para os serviço:3 de 
construcção, devendo o matería.l necessario ser adquirido 
por intermodio d;_t Repartição Geral dos Telegraphos, a qual 
designarct o pessoal de linha ncccssctrio para servir de instrnctor 
(Ls turmas iOrmadcts pelos destacamentos. 

Art. 13. Havcr·â. duas ce1.tcgorias de linhas tclegraplticas, 
segundo a sua extensào, posiç;ã.o o na,tureza do seu tr<.tfbgo: pri
meira e segunda. 

§ l. o Scrã.o consideradas de primeira categoria as linhas da 
rede tronco, que se desenvolve no littoral dos Estados da União 
c na qual se effcctu<t tt cot·rcsponílcncia internacional em tran:)ito, 
c as suas ramificações principacs cJm desenvolvimento superior 
a 400 kilometms c di~post<ts a fol'llHtr novos circuitos pelo im.
tcrioe dos Es~ados. 

§ ·2.u Serão d.e 8ugunda ca.tcgorüt as linhas rctm.J,cB que nào 
<:ttt.ingü·em o de.senvolvinwnto de 400 kilomckos. 
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Al't. 14. NJ.o se cstaboleccr<i linha alguma. sem estudos 
provlos de seu traç;vlo o o lovanti1mento de todos os dados 
precisos ao coufcccionamcnto ox:tcto do respectivo orça,
mcnto. 

Art: 15. Pttr;_t qm~ as linhas tolf'.graplJica:o; c teleplamicas 
apresentem tlnifi.wmirittdo em sem nstalnlociuwnto, <L par d:t ne
cussaria, resistencia, mocanic<t c p::.:1·1(~ição em suas rrua.!id<tdn:-:: 
r~lccteieat!:., 1kvcm S8L' rigoro~a,mento obs~~t'V<ttlit~ <J/l in:;i,rucçi:ícs 
quo tratam do sua coi1strncção o con.'lm'v;v;ão. 

C,\PITULO III 

_\rt. Iô. o~ .')Gl'Viço.-: de' rOHSl't'V<u;fio lbS Jini!CIS ('())],<;i,itiiÚIÜ'S 
dt_l, re1le fudcr·;d a. c;u·go da Rep:trl,il;il.o (~ercd do . .; Telegl'n.p\ws 
.:.:er~to fbii;os solJ a immedia~<J, fi:-:c<di:r,<tç:~w da sr.(~tào-Geclmi(~;_~ pelo 
pc.-;son,l de linlm oon;-;t=tntn d_e ÜWp!:dol'es das divl'.J'\-:l .. L'J da .. -;~c.-;, 
Jdtorcs, gtmrdas-fio e tJ\tlKdlmrlon's, ::;oh as ordcn."J !le um cngc
nlwiro-chcfe em cada dü;tt·icto. 
~ 1. 0 O engcnlwiro-ehofc elo di~tricto 6 rosponscwcl poht pet·

iCi~ct conservação das linhas de seu di:-:"Ü'icto, cabendo :t Cétda. 
inspcctor a rc:;;ponsabilidado l'Cl<.ttiva <1. secqão mb suas ordens, 
jü quanto n. todos o.) serviço;; que por oll<t cot'l'Clll c j.:í quanto 
ao nutterial empregado o em dcpo::iito. 

Art. 17. O pmsord de linha, com oxcopção do rJuc for oc
CU}Jado tomporarbmcnte na, s6lc do distrieto., deve porcm<tnc
eer em suas respectivas secções, onde tcr<i, rcsidcncia indic~_llh 
}JClo chefe do distl·icto, nào podendo a.nsoDbr-se tht sua sec(;ão 
~em licença do cngonheiro-clwfc do <lü;LI·icto. 

Art. 18. Os sorvio;,;os do con:.;orvaçYlo ,'Jc6'io organis:v1os em 
to<los os dixtt'ictos, do IOrma fJ.uo, attendcndo á. }JO~iç?io geo
gTaJ1hica., ú~ condiçõc~ topogmpllic<ts o :\s climatr.ricas do e~td:_~ 
nm, se. olJtcnha <t maxim_a _pct'1Ckão na manutcnç·ào da cstabi
lül<tdc c das condiçõ~s clcctl'icas da.~ linhas. 

A1·t. 19. Par<t qnc os accidentes eventualmente ctl.n:::ados pm' 
phcnomcnos atmosiJhcrícos (clmvas tononciaos, lirovoada:'i o 
ventos fortes) tcnhmn a ruonor dm'aç~ão po.'::sivcl, ser~~ c;;ta.bo~o
cülo nas linlm.':l urn ssryiço de vigilancü~, f,tzondo-;:;c poecorrer ;t 
zona attíngülc~ pelo phenomeno a;~ mo ;phorieo .IDl' gn<trrlas o 
trabalhado!'es, do conformirhdo com as rosped;iTcts insti'U
cções. 

Paragrapho unico. Par::t qne as linhas po.)sam ser percorri
das com fitei lidado no prazo mmwr possivol, será estabelecido c 
conservado ao longo das mcsm<ts um ca.nünho tmn:;itavel por 
c<tvallci.ro, sempre quo não <tcompcm!mrom vias fcrro:ts on es
tradas de l'O(i<tgem. 

A l't. 20 . .Experienclas pat'<t I1lcdir o isolarncnto c ~~ rcslstcm
ch. dos fios internaclonae~ s0 e!Iectnarã-o ·nas estctçõ2~ de tmm-
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lação todos os domingos, pela manhã, e ficam aos cuidados dos 
engenheiros-chefes dos districtos e dos encarregados dessas 
estações. 

Paragrapho unico. Os resultados dessas. experiencias ser~o 
inscriptos em quadros para es~c fim o1•gamsados pela secçao 
technica. 

CAPITULO IV 

f)EGURANÇA DAS LINHAS 

Art. 21 . No caso de guerra, perturbação da ordem publica é 
mesmo simples presumpção de perturbação, tomar-se-hão as se
guintes medidas extraordinarias para segurança das linhas: 

P, os guardas servirão a cavallo e armados e estarão em 
permanente vigilancia ao longo das linhas ; e, quando necessa
rio, serão acompanhadas por um ou mais trabalhadores igual
mente equipados ; 

2a, os encarregados das linhas requisitarão das autoridades 
civis ou militares, federaes ou estaduaes, um ou mais guardas 
ou soldados de policia para avisar os guardas-fio c coadjuvai-os, 
si for preciso, nos promptos reparos para restabelecimento das 
communicações ou na repressão de projcctos de aggressão 
contra as linhas ; 

ga, identica requisição deverá ser feita quando em determi .. 
nado logar se derem repetidos côrtcs nas linhas. 

Paragrap1w unico. Estas medidas se estendei'ão a. todas as 
linhas, cujo serviço permanente se torne indispensavel a bem 
da segurança publica. 

Art. 22. Nenhuma autoridade embaraçará os guardas ou te~ 
legraplüstas no serviço a seu cargo e, quando qualquer _delles 
tenha de ser preso, nos casos em que a lei o permittir, a au
toridade competente deverá entender-se previamente, sempre 
que for possível, com o respectivo chefe, para dar as providen
cias necessarias, afim de que o empregado sujeito á prisão se,ja. 
substituído immediatamcnte c não se interrompa por esta 
causa o serviço da linha. 

Art. 235 Afim de assegurar o proseguimcnto. dos trabalhos 
e a, effectividad.e de serviço em boa ordem, nos lagares poron de 
passarem quaesqucr linhas ou houver estações ou trabalhos te ... 
legrapllicos, os respectivos empregados requisitarão das auto .. 
ridades federaes ou estaduaes as providencias necessarias. 

CAPITULO V 

DA:\:INOS CAUSADOS A'S LINHAS 'l'ELEGRAPIIICAS 

Art. 24. E' prohibido a qualquer pessoa (art. 389 do CodigtJ 
Penal) plantar arvores ou quaesquer vegetaes, que so emba .. 
racem nas linhas telegraphícas, fazer obras que obstruam os 
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esgotos o vedem o e::coamento d<Ls aguas, f;_tzer queimadas ou 
dcpositttl' ma,terht$ inUainmaveü:J na._ proximidade dc1.s linhaS, 
atàl' anlmaes aos po~tes, collocae sobeo os fios objccto quo 
possa cauSO..l' damnificação, ou impedir o transito doJ gn;trdàS 
11claS linhM: 

Penas- ·Multa tb 50.5 a 100,), ctlêm da. ohrigaç.ãn dq l'epat·ar 
o damno caus<:tdo o du remOver o~ obstctr;ulos crcados nas 
linhas. 

Para.gt><1pho unicJ. Em ign<J.l p3lllt incorroeão os donos ou 
consignatarios de navios qu(} fundoê1rcm ou lar·gal'OJU ferro mt 
dirocçã.o de cügum ca1m tclegea.phico immorso, indicmlo pelas 
boias. 

Si o fen;o ttgi.ti'eéu1 o ca,iJo ímmm·so c o tlcslocat· ou quohra1·, 
a multa sei·;_i, rtobt;ct.U<i •• 

Al't. j2i5. g• t:tmbem pl'Ohihldo (<tt't. I5a do Codigo Pena.l) 
d.:wwtiicar a.'3 Hn!vts Lclegraphica::, dot•t·ibar iJostcS, cortar fios, 
quclH'<ll' isohuloros, cot'C<tt' oü._al't\tnc;tt· mádL>.ib:t.-> pli:tnt\das ou 
re._:Ql'\'<Jilc~s p[~t'a o Scevi(;~o daS: lihltas1 c em n·cral catt ;c~r, por 
qtuÜíiUeL' nwdo1 da.mno aoS rospcdivos <tpparotlws: 

Pcn.:ts ~ De pl'i.Jã.) coíluh~r pot• seis mJzos ~ ÜuU.i annos, e 
muUict de 5 [~ 20 % tlJ (l<tmno cauwtdo. 

!:i:i t•J, si os .:wtod pt•eccrlcntnnentu nwncionallo.; forem pt·atid 
c~tdos pm• do ::cuido ou ncgligencü\ : 

Pena -De prL:ão cellula.r p:w 5 a 30 di<L<;; ; 
§ 2~, Si dclles reSultar int.el'Pupção intencional do serviço Jo 

tclcgrapllo: 
Penas ........ Do prisão coUular por um a tres annos c a mesma 

multa ; 
§ 3°, si a inter·rupçlo do SCl'Viço fo1' catt:::iada; em caso de 

comiiwl)ãO in&estina, ou guerra ex.tm•na., nas linhas por onde 
t-enham de ser tr•a.u$mittidas as ordcn,; e eommunlcações das 
atttot•idado.; iügitima.s : 

Penas - De pri:;;ão ccllular por dous <t ClHCttto ann)S e a, 
ri:lesma. mul ~a. 

At·-t. 26. Nas mesmas penas incor•rerá. ttqtmllo que poetnrbat• 
;_t tt·ansmiss[o do,;_; tclege<J.mtn<tS ou interceptai~o.-; por meio do 
dcriva.ção estabelecida pm· fb pecso ao fio do tclcgrapho 
(1í.1'1;, 15-~ do_ÇOLligo 1\mai)._ , _ , . __ 

Art. 27. t:;r qua.lqner pes~oa ox;ra.nha n Rop_;~rtr~~~to, a. quem 
fot• impost:t nnw. mnUct1 recusa.r pa.gal-a, o diecctor geral, o 
chefe do districto, o inspJctoe ou cncat•r-eg<Mlo da o.st<tçã.o que a 
tiver impmto, reme1tePá. á. auGoridadG jud!ci<:Ll federal mais 
prox.im~t um temw laveaçlo, afim do que e.-;ta proceda como for 
de direito. 

Ad. 23. No cas} dJ imp.J~içãa d8 IDtlltCL a P3SSOa') que não 
tenham meios de sJ.tisf<_tzel-as, ser:i a dib pena substituida pela 
do prisão, na- fórll).a. do Codigo. 

Art. 29. O.-; cPimcs de que tea.tam os a,rtigo.~ anteriores scrtto 
peocos . ..;:tllos ejtHgttllos na conformid.:tdc dct legislação ein vigor~ 
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'.I'I'.I'ULO 11 

Das estaÇões 

CAPITULO VI 

BS'rA~~ÕES 'l'ELBGRAPlllCAS, SUA ÜLASSIFlCAÇÃO .1<.: SEU PESSOÀ.L 

AeL 30. Ás estações tciegraphicas sr:irão cl<tssiftc;itlas de 
accordo com a importancia c quantidade do sbu serviço. 

ParJ.gi'apho unico. A base para o càlculo d<t quantidadi3 do 
seeviço é a médÜL d<J üumm•u de tclcgrammas tr.ttnsmittidos 
mensalmente peLt estação, entrarido na con!i<.tgem Oj do inter~ 
medio, o.; tell~grammas semaphoricos e avisos maritimos, e bem 
assim os de serviço da lteparqç·ão. , 

Art. 31. Nessa Conforinidade cUaS scr'ão dividida,s em esta~ 
rõ-es principctcs e de. la, 2 ... , 3a. e 4~ ordorn. 

Art. 3'!-. Em rclaçlto ao movimento, as éstaçõos se classiti
ca.m : 

a.) principacs-âs que trartsmíttirum monsaimente Ilümer•o 
superior a 4.5DO teiegrammas ; 

b) P ordem~a3 qtie tiverem um movimento superior a 1.500 
telcgrammas tra,nsmittidos; 

c) 2a ordem-aquellas cujo movimento de tQlegramntaS trans
mittidos seja inferior a 1.500 e superior a 600; 

d) 3a ordem-as de movimento comprehfJndido êhtre ~~00 c 
GOO tc!egr:tmmas ; 

e) 4n ordem..:_as estações quo trnnshüttirE!m ínehos de 300 te-
legrainmas. . 

Paragrapho unico. As estações de 4a orJeni se subdiVidem 
em duas classes, A e B, sondo o seu movimento respectiva
mente maior ou menor de 100 telegrámmas. 

Art.- 33. Pela importancia do sen Serviço serão classificadas 
indepondenteménte do seu mo.vimento : 

a) principaes-as estctções ondê foreni estabelecidas trans
lações de apparclhos rapidos ; 

b). J<t ordem-as estações sédes do districto, aS trai:tslatoras 
em todas as linhas c as que estiverem collocadas em localida
des de onde parGam lirthas estrangeiras; 

c) 2a ordem-as translator•cts crn uma. só linha, ou em mttis 
de uma, pm\êl11 ;_tccldcntalmento. 

At·t. 34. 0.<:5 limites snporlol'eS intHcu.tlos no ar·t. 32 j;j<11'a a 
ciassificaçao (las ostações pode1•ão set• elevados no caso de grande 
augmento do trafego. 

Art. 35. Sómente depois de êoi1l1ecído o movimento do ul
timo mcz do exercicio é que poderá ser alterada a classificação 
das estações. 

Paragrapho un1co. As estações inaugurad<:ts dentro do exer .. 
cicio poclcrão sm· da~sitlc<tdas provisoriamente pelo p1ovi .. 
monto de um trimestre. 
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Art. 36. Para custeio das despezas de expediente das esta. 
ções ficam estabelecidas consignações fixas e proporcionadas â 
importancia. do serviço, avalb.do conforme <-1 ordem da estação 
e dentro dos limites minimo de 15$ e maximo de 100$000. 

§ 1.o A consignação será abonada mensalmenm, mediante 
recibo do encarregado da estação, por conta do qual correrão 
todas as despezas miudas, compra de objectos de escriptorio e 
de expediente que não forem de typo impresso, luz e agua, fi
cando o mesmo encarregado responsavel pela falta de etfectivo 
fornecimento desses objectos. · 

§ 2.0 Quando ficar provada, a juizo do chefe do districto, a 
insutficiencia da consignação das estações de grande movimento, 
das de serviço nocturno permanente e daquellas situadas em 
localidades remotas, será autorizada. a justificação da::3 despczas 
com luz e agua, e fornecido pelo almoxarifado o material de 
expediente necessario, cessando o abono das consignações. , 

Art. 37. As e.-;tações de diversas ordens serão dirigidas por 
telegraphistas das clas . .:;es correspondentes, salvo os casos de 
conveniencia do serviço, a juizo da directoria. 

Art. 38. Para provimento d<J.s estações de 4a. ordem, situadas 
nas linhas ramaes ou em localidades remotas, poderá ser a pro~ 
veitado pessoal da localidade ou localidades visinhas. 

Paragrapho uni co. A esses telegraphistas será dado o nome 
do telegraphistas regionaes. 

Art. 39. As exigencias p<tra admissão dos telegraphistas 
regionaes serão as regulad<ts no art. 418. 

A1•t. 40. As estações principaes sorão dirigidas pó1• teleM 
graphistas-chefes e, na fa.lta, por tolegrapllistas de P classe 
percebendo uma gratifica,ção dia.ria., de accordo com as obsm·· 
vações annexas á tabella de_ vencimentos. 

Art. 41. As adjuntcts não poderão tm• exm•cicio nas eshções 
principaes e na.s do I a ordem, o só serão admittidas nas de 
outras ordens qmmdo o encarregado for marido ou pao da 
adjunta e nella não tenha exorcicío outro emprega.do. 

Art. 42. As mulheres c filhas dos tclegraphistas, sondo pre
paradas do accordo com o art. 419, poderão ser aproveitadas 
para auxiliarem o ma,rido ou pae, quandu encarregados de 
esta.ções de ordem inferior c se lhes abonará Ulll<1 gratificação 
igual á gratificação do exercício que percebem os telegraphistas 
de 4a classe. 

§ 1. o As mulheres c filha.s dos telegraphistas quo tenham 
tido exercicio por mais de um anuo, nas CJ:Udiçõos acima, po· 
derão ser nomeadas telographistas de 4a classe, mas unicf.'l,~ 
mente po1• morte do ·marido ou pae. 

§ 2. o Essa vantagem é extensiva ás adjuntas. 
Art. 43. As mulheres telegra.phistas não poderão ter accesso 

á ga. classe. 
Art. 44. As adjunta.s o auxilial'OS c._tsadas com telegra.phistas 

ou filhas de tole.graphistas e que tiverem exercicio em estaç.Pes 
dirikidas por seu~ maridos ou paes, ficarão em disponibilidade 
pela remoção daqueUes empregados para estações onde, pm~ 
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força das disposições anteriores, não possam ellas ter exercicio 
e nenhum vencimento se lhes abonará. 

Paragrapho unico. Esta disposição é applicavel ao caso de 
serem os maridos licenciados ou demittidos. 

Art. 45. As estações serão providas do pessoal necessario ao 
desempenho do serviço, a juizo da Dircctoria, que annualmente 
fará a revisão na lotação que lhes compete. 

Art. 46. No caso de impedimento do telegraphista encar· 
regado da estação, servirá de chefe o de classe mais elevada e9 

havendo mais de um da mesma c::ttcgoria, será. designado o 
mais apto pelo chefe do districto. 

Art. 47. Aos encí1rregados de estações incumbe: 
§ 1. o Trazer em dia todo o serviço da estação a seu cargo, 

tanto no que diz respeito aos telegri1mmas, como á escriptu· 
ração de sua competencia. 

§ 2.o Manter a. estação no maior estado de asseio, os appa.· 
relhos sempre limpos, as ba,tcrias em bom estado e todas as 
pertenças da estação convenientemente tratadas e aptas para 
os respectivos fins. 

§ 3. o Despachar ou f11zer despachar com promptidão os tele· 
grammas, quer na transmissão pelos apparelhos,- quer na dis
tribuição domiciliaria. 

§ 4. 0 Distribuir o serviço pelos subordinados, quando haja 
mais de um telegraphista na estação a .seu cargo, e fiscalizar o 
serviço de cada um. 

§ 5.0 Proceder diariamente a um exame tanto nos autogra .. 
phos do trafego local como nas cópias do serviço em transito 
no dia anterior, afim de regularizar as faltas que tenham sido 
commettidas. 

§ 6.0 Affixar na estação, em lagar accessivel ao publico, um 
boletim diario do estado das linhas. 

§ 7.0 Adaptar nos casos extraordinarios as providencias que o 
serviço e a ordem publica exigirem, dando logo parte aos res
pectivos chefes de districto. 

§ 8.0 Trazer inventariados todos os objectos e pertenças da 
estação. 

§ 9.0 Remetter ao chefe do districio, no principio do 
quarto mez de cada semestre, para ser encaminhada á con· 
tadoria, uma nota do material de typo impresso existente na 
estação. 

Art. 48. A estação central e as urbanas na Capital Fe~ 
deral, ficarão immediatamente subordinadas á Directoria. 

Art. 49. As determinações da estação central sobre o modo 
de proceder no trafego devem ser cumpridas como si emanadas 
da Directoria. 

Art. 50. O telegraphista encarregado da estação sêde do dis~ 
tricto ê o incumbido de fiscalizar o sorviço de todas as estações 
do mesmo districto, levando ao conhecimento do respectivo 
engenheiro~chefe as uccurrencias que se derem. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se desta disposição as estações 
sédes estabelecida,s em ramal, e nesse c~so a fiscalização pas-
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sará pa1'a a e.~tctção do maLJ impol'Ütncia collocada.- no tronco 
da rode tolegPaph!mt. . . 

Art. 51. O serviço de distrihuíção do.5 telogru.mma.·J dentro do 
quadro urbano, i:lOI'á feito por C;"~tafeta.~ das diver,:::it1 cla.s.m.;;. 

§ I.~> Sô nas e,;ta,çõe:l princip<teJ ger;w admit"tido_\ est;tl'etas de 
1a cLtsse e nas do Ja c 2"' ordem os esbfotJ.s de 2a. cla,s.m. 

§ 2. 0 Na:'! c .. :tnçõp,) do 3[1, o 4[1, m•dcm A e B t:ervirão cstaJehs 
de 3a. cln.sso, com dütriaA a juizo dn. Dil'cctül'ia,. c ní:io excedentes 
re iPcctivainchtB a 3~, 2:'.5 c l%500. 

§ 3. 0 Na~ esbçõe.::-do -4[). ofdem ll, onda hajn.m guardas avisa.
doro.5, o serviÇo tlo di.')tribnição de tolegra.mmas serct feito 
por cstoJ. 

Att. 52. Sú as c;taçõe~ principaeJ e a:: doPe 2o. ordem po
derão ter direito a servente para o as3aio interno do edificio, o 
as diarias :::m•ão no Iliaximo de as p::tra a3 c::;tações princíp::tea e 
de 2$ para a~ de la. e 2a. ordom. 

Art. 53. Annualmente,. por occa.sião da clas,üficação dao:: e.Y
tações c determinação de sua: lotação, faráa.- Dir0ctoria a. d.is.· 
trlbuição dos eshfetas, di:icrimina.ndo o numero dos de cJ,da 
clas3e q no devem l:lervir nas e ;tações de gra.ndo movimento. 

Art. 54. As e.:;tações serão irishlladas em mt-:a'i que tenham 
accommoda.çõea para o encarregado da esta.ção c, no caso de 
ter serviço nocturno permanente,_ .aposento par'-t pernoitarem 
Od empregado . .;, em caso de nece3sidadc. _ . 

ArL 55. As cstaçõe 1 de 4a ordem B poderJ.o ser• convm~Udas 
em telephonica.s com serviço telegraphico,. q uanflo a parma
nencirt -dclla':l como e.::tJ.ções. _telegra.phic;,ts: não for jnstificarht 
pela noces:::idade do ser• viço telcgraphico ou pela. _cnnvcnie:1cia. 
da admini.::1tr,1ção publio::t, e apt•esentc~rem inügnitiQa.nb movi
monto de tclegt•umma.;; e dejlcit avultado. 

CAPITULO VIl 

ESTAÇÕES TELEPIIONICAS-SEU PESSOAL 

Art. 56.- Os pontos de recebimento e transmissão do serviço 
telephanico podem ser : 

1°, estações tclcgraphícas, intermediarias do sm•viço toleM 
phonico; . 

2°, e:entros ou insta.UaçQes telephonicas; ligados- OLI niio a 
estações telograpbicas, para onde converge um certo numero de 
linhas; _ 

3°, estação telephonica com serviço telP.gi'aphico ou nas 
instaUações lig~ndo mna. Municjpalidade, cstabE}lectmcn to 
parl;icular, e3taçã.o scma.phorica, etc, i.l ost~~.;ção telegraphica 
visinha; 

4°, instatlações dos assignante:s em eommuuicaçãn j[L com os 
centros, j;-i com ~staçõe.3 telegraphicas intel'mediarias ;_ 

5°, posto telephünico para serviço da- conservação das liulw.s, 
quando para isso antol'izado. 
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Art. 57. O sm·viÇo teh!phonico cstaiJol!')cído em estàçOes tolc
graphic:ts fic~t hmnodütamente sqb adiL'eGção dq enca~eogado 
da Of'tação, quo f'at•tt a, JistriUuição /.lo scrvl~;o r0forido pélos 
cmpt•egados a.nxíliarcs. 

ArG. 58. As cstaçõJs_tolcphoíiicas Sci~:i.ó sm•vílias paradjun~a~ 
Oti telcgrn.pl!istn.s rcgiana.c~ c qnamlo cstttbolecidus eri1 eg'tações 
scmaphortc:as _ peto vtght respectivo, c as in~tállaQÕJs ligándo 
1\-11.!-nicipa:lidades, c~tc, po1· ngentcs nas oow!h,õCs do art. 267. 

Art. 50. Logo ÇJU-1 do uma_ cs1 ~~!tiO_ telephôníca, it'rad.ié Hrt1 
c'el'tü numtwo rlc linlw .. 3, passará a instn.llação a _sm• Con_§idúl'adá 
ccntrJ, pbtlcmlo 8Cl' llirigiào por pcs,o!.tl dos quadt•ós de linhas: 
dn cstàçõeS dtt RcpitrtlçllO.· 

AI't. 00. Nrt l estações intOi'ííledi:lrhts C nos cOIÜ!'O} tC'tcphn .. 
nicoS podCI'tl SÜl' ostaUttloo;Uo, todas aS vezes q11o as convonic_n~ 
cias o oxigil'cm, uli1 cdrhp~tt•tifncnto iit1I':t a; convcr.'nçJ.o. lel9· 
pllonica. (ca.liina pulJtica), constl'UiJo do modo a s~e aUafa.do 
o mais pos-Ji vél o i'uido oxtcrio1' c a se1• gá.f;n.f1ttdu o segtmio 
tclcphonico. _ . 

Ar&. GL As e.::b_çõcs telcgra.phicaS cmii sCFvíÇà tclcpbo:ilico, 
os contrus c as ost<t<;Uos úcleplionícas Cmh Scl'VÍÇO toÍDge:lphico, 
funccionaml qu;:mto ús é-l~as l'cla~õcs eorn _ó publíoo cor -~s_pan
Ucnte, CL)JUO Cfitaçõe~ telographicas ordinarht~. tendo cru tudo 
a.pplicaçi'io as disposiçõc:~_ ct uc so ref01 Cm úqtiéllãs. _ . 

. Art. 13.2. A prer:rGct.ç[o de contas du::~ cata.çOO.~ ttHcp_lWlilcas 
dCVI?l'à Sül' fhita pelaS Cf:d.<.v,:ât~s a, qn2_ d!uS se tlchitrdtü gtfJJlH'<Ji
i1~tdas, isf.o .i\ pehL qun lhe::: ç-olleoUi.r' o sm•vi('o. 

Art._ 03. PJ:t'~L o ~nrviço da. <:Hll~'litii:-l";l'tt0i'"üJ l'tJdtH':lt M l)f'úer,
düi'<t t~ Ufri:t rueon1:lúi·u(·~·ito tiU lifihi1~ t.r:tephonioas .pm• e<.lihJs 
<\Ot'l~ds nu snhtcü•i'itfirioS, do iliddo Jt gaJ•:tntáp !t nfl'tJotividttdc 
(tj SOP\ri~~o {3 o seg!'cdo n;bsulu ~o th .COI~l'CFponllonc:ia. ollieial 
tolephoJiica. 

C,\l'ÍTULO Vlll 

ESJ-'AÇ'Õi~S SEMAl~HOIUCAS 

At't. G-1, As 0SGüçõm: stniiaphoricas csk~belocid~ts i:to Ioi1g6 dit 
éoskt f_i:L Uí1i~o, l1.<tt·a. tl'oé'.<t. tlo COl'I'f'Spomloncia:_ C.>Úl os rütdos 
riuc p<'.ssa.m ;1. vista, sftll dP dnas categ'ori;~':t: as c~tilçõtJs SPína
phorio:-~s pr•opri<qneuto. ditas e ax vigias m<l._I·ftiiln~s. 

§ 1.1' Silo eollsidcL·:-tdt'tS üsüü,:õOs sümnplioi'icas JWO;Pi·ímürntf'. 
tlitas .os/Joni.os q no tJoo::am reCados quae.'1qHtJi'_ éóni' os na:vi<Js o 
qno, liga{ uSá rf:de telep:l·~phíca, podem logo éntrcga,I-b"sao [)el'
ÇÜl'So clcChico qUe tenharil do I'azoí· poí· virt t(~L,~p•apllici"t o-n 
tolcphon ica, 

§ 2. 0 SãO i>óStos dé v=iginé :thtwitíri1as aS tor1i/jS ou Ínastros tll1 
signacs quo trocam signac.--; indic<ttivos sómcnte tle 8orviÇ-> ma
l'itimo, como pedidos de soecorl'o, praticos, etc., c asslgnaJa.rn 
as evoluçõca dos mwios nas eni;radas do:) portos. 
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Art. 65o O meio de correspondencias das estações semapho a 

ricas são os signaes do Codigo Internacional Maritimo. 
Art. 66, As' estações semaphoricas fnnccionarão durante todo 

o dia, começando um quarto de hora antes do nascimento do 
sol e terminando um quarto de hora depois do occaso. 

Art. 67. As estações semaphoricas prestarão todas as infor· 
ções que, no sentido de segurança publica, fiscalização adua· 
neira e da boa navegação, lhes forem determinadas pela es· 
tação telegraphica a que ê subordinada, ou por autoridade ex· 
tranha em casos de urgencia, dando conta immediatamente á 
administração por intermedio de seu chefe immediato. 

Art. 68. As estações semaphoricas deverão informar em tele
gramma de aviso maritimo á-: estações telcgraphicas suas col
lector<ls, para que estas deem conhochnento ás autoridades, a 
quem interessai' possa, sobre os seguintes pontos: 

1°, apparição de todos 03 navios ou transportes de guerra na .. 
cionaes ou estrangeiros, indicando nacionalidade c outros 
quaesquer esclarecimentos ; 

2°. passagem de todo e qualquer navio mercante com des
tino. ou não aos portos das proximidades ; 

3°, sobre todos os accidentes extraordinarios que tiverem 
lagar nas suas aguas, como naufragios, incendios, etc. 

Paragrapho unico. Logo que o serviço meteorologico esteja 
convenientemente~organisado, farão as semaphoras a trans
missão para os navios, dos signaes de mâo tempo e dos ele
mentos meteorologicos que lhe tiverem sido communicados. 

Art. 69. As estações semaphorlcas devem transmittir ás es
tações telegraphicas que lt1es forem determinadas pela admi
nistração, teleg1•ammas de aviso marítimo notificando as occur
rencias havidas nas aguas do local em que estiverem ostabeg 
lecidas. 

Art. 70., As estações semaphoricas nos Estados, assim como 
OEI postos de vigias marltünas, fba.m subordinados á estação tele .. 
graphica mais proxima. 

Art. 71. Os postos de vigias marítimas serão de duas classes1 

segundo o movimento do porto em que se acharem estabele
cidos : são de 1 a classe os postos installados em portos que 
tenham serviço regular de paquetes transatlanticos e os em 
correspondencia com estes; s13rio de 2a classe todos os outros 
postos de vigias. 

Paragrapho unico. Os posi.os_ de sigJiaes serão servidos por 
vigias das classes corresponden·ces. 

Art. 72. A estação de serviço marítimo na Praça do Com
mercio será dirigida por um telegraphista de P· classe e as es-
tações semaphoricas por vigias ou telegraphistas, auxiliados por 
um ou mais vigias segundo a importancia do serviço. 
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CAPITULO lX 

ESTAÇÕES DE 1\IETEOROLOGIA 

Art. 73. 'Para determinação das condições climatericas daS! 
differentes zonas percorridas pelas linhas telegraphicas, e para 
a obtenção de dado.:l que possam contribuir ao estabelecimento 
das leis geraes que regem os phenomenos atmosphericos na .. 
quellas zonas, serâ organisada, annexa ás estações telegraphicas, 
uma, rêde de estações metsorologicas das seguintes tres ordens: 

a) estações de primeira ordem, abrangendo as que estiverem 
munidas com apparelhos registradores automaticos, como tam
bem as onde forem feitas_ obsm•vações pessoaes completas, de 
hora em hora, em instrumentos de leitura ; 

b) estações do segunda ordem, as que fizm•em tres observa~ 
ções diarias em horas marcadas : de pressão, temperatura, hu~ 
midade do ttr, direcção e velocidade dos ventos, chuva e tro~ 
voadas; 

c) estações de terceira ordem, as que fizerem sómente obsera 
vações de temperaturas, chuva o trovoadas. 

Art. 74. As estações de primeira ordem, quando munidas com 
registradores automaticos, serão montadas em observatodos 
especialmente construidos, de conformidade com a planta con~ 
feccionada pela secção tochnica, e servidas por inspectores, feiw 
to1•es ou telegraphistas, com pratica do respectivo serviço, ad~ 
quirida. por um tirocínio de nunca menos de tres mezes, em 
um dos observatorios em funcção. 

Paragrapho unico. Na séde de cada districto, onde houver 
serviço telegr<1phico permanente, e em falta de observatorio 
especial com registradoi'es automaticos, poderá ser montada 
uma estação de primeira ordem com instrumentos de leitura 
em compartimento apropria!lo, annexo â sala dos apparelbos, 
designando o engenheiro-chefe do districto os empregados que 
devem fazer e regbtrar as observações horarias de dia e de 
noite. ' 

Art. 75. Os instrumentos de uma estação de primeira ordem 
constarão de um barometro normal de mercurio, de um ther
mometro secco e molhado (hygrometro), de um thermometro 
maximum e minimum, de um anemometro (para medir a dire-
cção e velocidade dos ventos), de um atmometro (para medir a 
evaporação), de um pluviometro, de um thermometro solar, de 
um registrador do brilho do sol e de um ozonometro. 

Art. 76. As obsm•vações nas estações de segunda e terceira 
ordem ficam a cargo dos encarregados das respectivas estações 
ou de um ou mais empregados, que.:-POl' aquelles forem incum .. 
bidos, com autorização do engenheiro-chefe do distrlcto. 

Art. 77. Os instrumentos de uma estação de segunda ordem 
constarão de um barometro de mercurio com deposito ímmovel 
(barometr•o de estação), de um thermometro socco e molhado~ 
de urn a,nemometro o de um :pluviometro. 
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§ l. o As csta.Qõcs de terceira ordem SJrão munidas apenas 
de um thcrmomet1·o e do um pluviJmctro. 

§ 2. o As obscrv11ções dos iostrnmontciJ mon t<tdos nas estações 
de segunda, e terceira ordem serão feitas trcs vozes por dia, o 
ii)variavelmento üs 6 horas da inaohã., á I dtt. t:li·de C: thl'.9 
da noite; tempo medi o do lagar.; fi. difroronçi1 en ·;re _a, h ,i';:i d11 
esiaçã~ contrr_tl (Rio de ,lnnejro) o a hoi~a. da. I'C:~pa:tiv<t Osüt<;;âo, 
onde _olla. não for cc,nhccirln; será communica.Ua. en:i. cadi ca<so 
cspeeia.lil1onto pel11 soeção technica. 

Ari. 78. Ás e$taçõcs metcorolocricas com in~tl'uinoritOS í'êgis· 
tNtdorcs serãO nlontctdcts nos Estados qüo :fbi;em deteÍ'lhinn.dos 
pelo GovernO; as domais estações, _:Poren~, serão montadaS nas 
estações tclegraphiéas dcsigri:ridás :pela bircctoría., IJbt' proposta 
da. sccçfí,o tcchnica. e dos: chef'e~ doS distdctoS, iod1.Ls ás VoZes 
que P.àss;u:n ser SrttiSfeitas. as segUintes cdndü)Õc.o;: 

a) laéalida~e e çomptutiinõn-Gcm apropriüdos lJ<W<i as ol:JsCl'Va· 
çõe.;;, cspcchtlrncnte tht temper::thil·á e do vmLo ; 

b)_ empregado habilitado para. fhzer o r.ogistra.~' as obSOI'Ytt{]ões 
e qtlé tenha a iridispensa.vel dedicação a esta etlpecie de SOI'Viç.o. 

At't. 79. As instrucçõcs conccrne:rites áS obsorvaçõPS meteo
rologicJ.s, quédizcm respeito áo u~o e tt.o tratt1..mento dos appn.
:r'cllios, no mudo de seu assont:tmcoto 1 ü loiturn. e rogüM·o .de 
suas indicações, soNio confeccionRdas pchL secção teclmica. c 1li8· 
&ribnidi1S ás c.gtaçfics intm·cssadas. 

Art. 80. Os empregados (las _obset'vaçõcs motCtJt'ologicas ~ã.o 
ruSpomm.vcis pelos irl&trument.os motDol·olog·icos soh ~:~nn. gwtrda 
e rcmcttel'ii-o münsalmcntiJ ú ~ccçTto toehnicét .a.s ot)3el'Y<t\:Õ:'.-:l 
feitaS (Ú't.~gisti·adüs Cm fur·mularios q iW forem adaptados; 

Arn; ·81. Aos Ohlpl'~~gados int~umbidos das oiJsCI:vaQÕf'S meteu~ 
ralogica.sscmt <Lbona.da í:L spguinte grn.tifica(~Tw d1a-1'i~~. pagttvel 
pm•_tPiiÍlr..~tro vencidO, precerlcndo, informaç>ã.o do. chet'fl do dis· 
tricto o da. sCeç[u tf!chnica, sohl'e o rogntar funecionanwnto da. 
estação c sobro o valor das obsm,.vaÇões : . 

a) aod enCa!'re-ga.flOs do Obscrvatorios ospccinos . o nos 
de estaç~'iio de pl'imciea, Ol'Elem, montailos na s(:de dos ths~ 
tdctm:lt :~$000 _; , 

b) a.os Cno<'tl'l'eg·a!lo:-.: tl.is ost..·u;õt\<;l do sngundn orflom )IPI'cL 
abonada. ti. dirtl'Üt do lS300 e n.ós de tormdl'a orrlrrn n di<Ll'Ül 
<lb l$000. .. 

'l'i'ii'Ílii,Ü lllÍll 

Trrifego telegrrt-pltico 

CAP!'t'ÍJLO X 

no U.'iiO no Tr~LECÜ{APIÍO 

Ar-t. 82. O· direito !Íc col'I'espondéiwia. _-por iilci_él diJS __ Tele· 
gl'aphos da. União .é reconhec'ido a tódá. _e qu;l.Jqlieí' pesSOá. 
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Art. 83. O G-Jvcrno se reserva, a f<tculdatle de suspender por 
tempo indeterminado o serviço tolegeaphico, quer o intel'ior, 
quer o inb1>ní:wiona.l, jà o soí·viçJ eín geral; jíi. o flij cJl'L~ts IinllJ.S 
e certas ospo:::ies de C:Jl'l'esponüoncias. 

At't. 84. Não tr-rrlo CUl'SO nas linhas teicgi1aphicn.s dn._ União 
os tologrammas contra.eios ús lei.~ do puiz, â ordeii.l pnbliea,, tt 
moral, c ao.:l bons costumes, e hem assim aquollcs quo conti~ 
verem noticia.s aLtrman tos, cuja falsidade s·eja t1ecunhcciàa. 

§ 1."' A censura destes tclegra-niíni1s. cabo :to:-.; oncarr•oga.dos drr.S 
estações, havendo l'OClil'Sb p::tra. os chefes de districto, 'para a 
Directoria Geral dos Telegraphos c ainda para o 1viinlstt·o da. 
Indu~'tda, Viação c ·Obras Publicas. 

§ 2. 0 QuctnUo Por C3~o oü qualqnOi· outro motivo deixo de ser 
transmitticlo um tolegea,mma pn.t'ticular, será o cxpeditloí• 
immediatamente pPcvenido, cabnndo-lhe a restituição da taxa, 
nos termos do art.- 2,12. 

§ 3. 11 Os tolcgr;;trn:nas de sJrviço publica não sã.o Sujeitos â 
censura. 

Art. 85. O _expedidor de um telegramma pl'ivado ú obrigado 
a legítima r sua identidade, to~b:i.S as vozé.'3 q uc isto f'or exigido 
pela estação de origcni. ' 

§ l. o A identidade p-odará. sor provada por tostomunllo do 
duns possoa,s conhecitla.s do cnc;wrcgarlo d<L os!iaçü.o, ou pot' 
pigsapoi'tc o cartas do natumlizaçã.J. 

§ 2, 0 Ao eXpedidor por Slm voz cabe o direito do manda.t' 
transmitt.ir a smt as3lgnatum logitim:::ula, mh cujo Cil.SO iHg~u·;~ 
a taxa da.~ paln.vras p,tra isso empregadas. 

§ 3. o Quando se tl·àtar do scPviço pilblico, a. assigna,tHt'ft.- d;~ 
autoridade só pú;le ser reconJweirht logitima. quando acampa.~ 
nhr~tla do carimtn ou sollo official, n, nn caso om que se f,ortiJ 
nccessa.rHt a. legiHtnação d<~ n,s~ign1~tur;1 pot' oxigenda. do 
serviço telegpaphico, qtt<LIH_b- mco111Wcida pol' ta.bcllião pli~ 
blicJ. 

Art. 86. O direito ao· Sigillo tios tolngl'i1inmas é abSolnto o a 
Dli'octoria Gora-I dos Tcloget~plios vota.r'<t pola pm•f,\ita obsm·· 
Vi.tncía. do sigillo pot' p1rtc do pessoal sob suas ordens. 

Art. 87. Só o oxpocltdore o dcstina.ta.rlo do um tclegt'<timiltí. ou 
seus pracU:rti.clüt•ês teem dii'oib do roquct·ei' cópias don tr•v do 
pi·azo ma.rca,do pat'a. a comH:n'va.ção nos ai•chivos. 

A1•t. 88. A Repartição Geral tlo.;; 'l'f>.legraphos ton:tabt to(Úts 
as providencias nocosSa,rias, afim de q üü o soeviço teH~gri1plJi~o 
seja feito com toda a. rognla,rhla.do o prestoi<i., :POi'élTI; 11í\.J 
acceita ro_sponsa.bHülaUc algnmn, pOl JS pr'ejuiZos qliC pós8<tm 
advh• ao publlco CfH'I'cspondento, J)~la. .i)(~rda, cstt>opi<i.tnonto o 
re~a.rdamonto dos. tologrammas, nem _g"araütc quO a Ctitl'êga. 
seJa feita em tempo determinado, assistindo, })Ol'(1rii, o dil'eitu 
do reembolso nas condições vrevista'l. polos artS. ;~-42 e 2..1;), 
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CAPITULO XI 

DOS TELEGRAMMAS E SUA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 89. Os telegrammas, quanto á. sua procedencia e des
tino, dividem-se em telegrammas interiores e exteriores ou 
internacionaes. 

§ 1.0 São interiores quando as estações de procedencia e desB 
tino se acham dentro do paiz. 

§ 2. a São internacionaes quando procedem de localidade per
tencente a outra nação ou a ella se destinam. 

Art. 90. Quanto á, especie da correspondencia, os telegram
mas se dividem em officiaes, de serviço da Repartição e par· 
ticulares. 

§ 1. a São telegrammas officiaes ou de serviço publico os que 
emanam de autoridade federal em exercício, que tenham ;.:tuto ... 
rização para servir-se do telegrapho e que, versando exclusiva
mente sobre assumpto de administração, tenham o caracter de 
urgencia. 

§ 2. o São igualmente considerados telagrammas officiaes os 
que, ainda referentes ao serviço publico, forem expedidos pelos 
Presidentes do Senado, da Camara dos Deputados federaes e 
pelos Governadores dos Estados ao Governo Federal, aos Presi
dentes do Senado e da Camara federaes e aos Gover.I.ladores 
dos out1•os Estados. (Lei n. 391, de 7 de outubro de 1896.) 

§ 3. 0 No serviço internacional essa denominação se estende 
aos telegrammas dos chefes dos Estados, dos Ministros, dos com
mandantes em chefe das forças de terra e mar e dos agentes 
diplomaticos e consulares das nações que fazem parte da 
União Telegraphica Internacional. 

§ 4. o Telegrammas de serviço da Repartição são os que com
prehendem ordens, providencias, informações ou pedidos con
cernentes ao serviço telegraphico. 

§ 5,o São telegrammas particulares ou de serviço privado 
os expedidos pelo commercio, particulares, etc., e podem ser, 
segundo as condições para a transmissão, privados ordinarios 
ou urgentes. 

§ 6. o Os telegrammas das autoridades estaduaes são consi
derados como privados com a vantagem da reducção de 50 o j o 
(cincoenta por cento) nas taxas ordinarias quando apresentados 
por funccionario estadual habilitado pelo resPectivo Governo, 
sendo o assumpto referente â administração publica. (Lei n. 391 ~ 
de 7 de outubro de 1896.) 

§ 7. o O Governo Federal entra1•â em accordo com os Govm•nos 
dos Estados para regularizar o modo de pagamento dessas taxas. 
(Lei n. :191, de 7 de outubro de !896.) 

Art. 91. São considerados de força maior os telegrammas 
quaesquor dando avisos de incendio, ou prevenindo da occur .. 
rencia de qualquer desastre, como temporaes, incendios, damnos 
de qualquer propriedade em terra oU no mar, perigo do vi,da, 
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perturbação de ordem publica e as communicações em res
posta das providencias dadas. 

Art. 92. Os telegrammas officiaes, p:wa que sejam acceitos 
como taes pelas estações telegraphicas, devem satisfazm• as se· 
guintes condiçõe.:J : 

la, trazer a declaração de tratar-se de serviço publico e o 
sello ou carimbo da autoridade que os expede; 

2a., serem expedidos por funccionarios federaes a quem tenha 
sido concedida a faculdade de o fazerem, e serem destinados a 
outros funccionarios, 

§ 1. 0 As secretarias dos Ministerios remetterão á Directoria 
Geral dos Telegraphos, em principio de cada anuo, uma lista 
dos funccionarios federaes autorizados a usar officialmente 
do telegrapho. 

§ 2. 0 As alterações dessa lista durante o anuo serão feitas 
por determinação do Ministerio da. Industria, Viação e Obras
Publicas á Directoria Geral dos Telegraphos, não sendo executa
veis pelo pessoal tolegraphico quaesquer determinações que não 
sejam promulgadas por este meio. 

Art, 93. O direi to de expedir tolegrammas officiaes trans .. 
mitte-se, durante o impedimento do f'unccionario effectivo, ao 
sou substituto legal, sómente quando a estação telegraphica 
tiver sido avis<1da oflicialmente dessa substituição. 

Paragrapho unico. Não é permittido, porém, a qualquer• 
funccionario federal que possua a faculdade de expedir tele .. 
grammas, exigir a transmissão do tclegrammas assignados por 
outro, embora de sua dependcncü~. 

Art. 94. Nenhum funccionario fedel'al deve expedir, -como 
oftleiaes, telegrammas que tratem de assumptos alheios ás suas 
attribuições legaes. 

Art. 95. A respo3ta a um telogramma official será expedida 
como official, qua,ndo for apresentctda e assignada pelo proprio 
destinatario do primeiro telegramma e dirigida ao expedidor 
deste e tratar de assumpto relativo ao objecto do telcgramma 
originaria. 

Paragrapho unico. A verificação da authenticidadc da assi
gnatura e da identidade do expedidor serâ feita pelos meios 
indicados neste regulamento. · 

Art. 96. O direito de expedir como offlcial a resposta a um 
telegramma desta categoria, expira logo qu(3 for .aproveitado 
uma vez. O expedidor da resposta deverá apresentar na estação 
o telegramma originaria gobrc o qual o emp:r·egado lançará a 
nota de respondido, juntando o numero do telegramma deres
posta e o carimbo da estação. 

Art. 97. O dcstinatario de um telegramma offlcial deverá, 
em geral, expedir a resposta pela mesma estação por onde ra-. 
cebeu o telegramma. . 

Art. 98. Os telegrammas dos agentes consul~res só podem 
ser considerados como de serviço publico para os e:ffeitos de 
preferencia na transmissão quando dirigidos ·a pessoa official, 
ou quanrlo tratarem de negoclo.s relativos ás suas funcçõas. 
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Art.- 1)9. Os orig~n;;tps do.; tolegrammas tr;tnsmHtidos como 
otlichcs serão enviados ~t contadoria quo, depojs de fCita <1 
dcvid'-\ conferencia o ele prep<:trados os elementos cstatisticos 
correspondentes, onviat'â ;_L diroctori<t os qilc não c.~-~ivei'cm 
nas condições regulamcnt<wes afim de serem encaminhados ao 
l\linisterio para. se peoceclor J. cobrança dcts respectiVas 
ta,xas. 

Art. lOO. Os telugt•ainmas de sm·vlço se dividem em: 
li), tclcgt;ammas tte s:Jrviço propr•ütmontc dito; 
2°, avisos de serviço. 
Art. 101. São tclogramma.~ de serviço propl'i~tmentc dito 

ttquollcs quo teem por obj:::cto qualquer assumpto _ dl~ serviço 
telegea.phico, expedidos por f'uncciona.rios da, ltcpa,rtição. NesseS 
telcgr<tmmas não se tra.nsmittc a a,;;sigrntnra, pois são eom
munic<u.;ões de estaçâo ~t csGat,~ão ou de administração á arlminis
tração e dcveill sm· redigidos com <J.i) abrcvlahiras adOpta-da.s e a,s 
que de futuro se estabelecerem. 

Art. 102. Os <tvit:os de ~erviço são tl'ocado.s entre as estações 
todas as vezes que o:-:: incidentes da tt';msmissão o l'CflUercm, 
principalmente quando as indicações de qua.lquc:· tclcqramma. 
i<i. transmitt.ido 11ão forem regulares, quando se trc:ttrtr ae rocti
'ticaçõcs 0n informações relativas a telcgr::tmma. ou scric do te
lcgra,mmas precedentemente ti·ansmittídos, quando o tele
gra.mma não puder sei' entregue ao dcstina,turio e quando a 
embarcação a que se destina um tclcgramma semaphoricu não 
for avisla,da. no prazo regulamentar . 
. Esses avisos não são absolutamente expedidos a pedido'do pu

bl_ico," mas exclusivamente quando os intcres.:s:cs do serviço em 
si mesmo o exlgire'rn. 

Paragrapho unico. Os avisos de serviço não podem _ser ex .. 
pedidos sem serem previamente e . .;cripto."l pelo chefe da esta-
ção, chefe de turma, ou fiscaes ~le. _s_erviço das companhias CS'"' 
trangciras no paiz, de modo quo fique cópia no arChivo. 

Art. 103. São tambem avisos de sct·viço os telegrammas 
communicando á administração o estado das linhas e os que 
comprehendem ot•dens tlolla emanada:) ou resposta') a essas 
ordens. 

CAPITULO XII 

REDAC~:Ão DOS TELEGRAMMAS 

At•G. 101. OS tolcgt'ammas devem ser Oi)Ct'iptos, tanto quanto 
possivcl, em formnlctrios com os re:::pectivos dizcros impressos, 
que se acharão á disposição do publico na sala das partes de 
cada estação telegraphica e á venda nas mesmas estações, em 
b!ocl<s de !00 folhas. 

§ 1. 0 A minuta dos tclegi•ammas de~ SCI' cscripta em ca· 
I:actcrcs legíveis com lettras, algarisrnos e pontua.ç;'to quo 
po:-::sa,m ~fw tpm:;:nüttidn,.s pctQ a,pp[l.relho 1-Ioe,..;c, 
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§ 2. 0 Totl~ts- as correçç:õcs que o expedidor fizm• 1n minuta, 
seja incluindo, scj<1riscando ou ontrclinhando pála-vras, devem 
por ellJ ser r0conhecülas em declaração expressa, qtW fará 
abaixo da. <t'lsignatm·a. 

Aet. 105. o.~ tclegrrt.mnuts potlom ser redigido.1 ehl lingua· 
g .. :nn cli:Lra on :mcrcta., cJmprchcndendo c.st<t ultima a lingrtagem 
convencional o a ci!'rada.. 

§ 1. 0 A linguagem clar<:L ê a que <Lprcscntct um Sén-~idú Irttúl
ligivel em qmtlqner uma U::ts linguM autorizadas pal'a á cor
respondcncia t _::lcgl'aphica . internacional : portUgliCZêi., ffá_n
ccza, inglcza, aHemã, hcspa.nhola, it<diana, hollaildcza c llt.· 
tin<l. Tclcgramnms em lingua,g-cm clara são o.':\ que foi'eíU 
intcir•;_tmcntc redigidos em linguagem clar;_t. 

§ 2.u gntcndc-sc por ·tJlr~gr;unnm em lingun.gem convehcional 
<V1_1m!lc em r1_uc so raz cmpt·eg,J do prtl<tvr<tS que, nà6 olutantc 
terem u:_n s~n·,i1lo intrinsneo, comtmlo nfio fornmm pht1.tSes in
tclligiv~·is pa.I',t as cstac.~ücs em corrcspondoncla. gssas palavraS 
üovem ser üra1las das Hnguas <.wtoriZadas e 11ão deVerão contBl' 
mais du dez eat'éwtm·e,s, não sondo adntittido o cmpt·ogo du 
nomes propl'ios em ta.cs tclegt'ttmmas, sinft•J com a sua signi
ticaç5.o pt·opr-ia om linguagem dhtl'ét. A csr.<~Ç'ã-o tPansmissora. 
pódc e:dgil' a apl'cscntaçã.o do vocabulat'iu convoncionaclo, afim 
de fiscalizar a cxeeuç'ão das disposiçôe.:; precedentes c verificar 
a authc:lticidado- das palavras oinpregml<ls. 

§ 3.'-' A linguagem cifl•ada é aquella que é formada ele grupos 
ou serie de le ;tras ou algat·i::nnos com significação secreta. 
Na. correspondoncia internaciànal a linguagem cifrada deve 
ser unicamente composta de algarismos, sendo p1•ohibido o uso' 
de lettras ou genpo de lJttrJ.s com significação sm~reta. Não 
s1o consideradas como tendo significação secreta as lettras em~ 
pregctdas nas marci1S de commer~io nem as lcttras repl~esea
t<mdo os sigrtaes do Ccdigo Commercial UniverJrtl e erriprcgados 
rtos tctoo-rammas semaphorico3. -. ,_,. 

Art. lo6. A'l divar.m.'l p::t.etc.:t de que se compõe um tele'
gramma devem sm· C_jcriptas pelo cxpGdidor na seguinte ordem: 
1°, as indicaçõe3 cvcntuaes; 2°, o endereço; 3°, o tcx:to; 4°, a 
w'J:iigna~ura. 

Art. 107. Indi~ações eventuaes são as indicações que o cxpea 
didor deve oscl'cvcr antes do emlcrcço e relativas á entroga do 
telegramma, á r~sposü paga, a accus:uncnto de l'CCcpÇão, a tc
lcgl'amma.'i urgentc.1, cotcj::tdos, a f'ctzer seguir, etc. 

E~<Jas indica~~ÕQS podem ser esceipta.s com a.s fót•mas abt•oa 
-vi<ldas abaixo, posbs entro p::trcnthesis, o qun cntio serão con
tadas pol' uma sô palavra : 

Privadas urgentes (D). 
I\esposta paga (RP). 
Resposta paga X palavras (RPX). 
ü.esposta paga urgente (RPD). 
Resposta paga urgente X pahtvras (RPDX). 
Telegramm<t cotejado (TC). 
Telcgrcunm<.t':l com pedir.[ o rio rccepç:1.o telcgrrtphicn. .. (PC). 
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Tclegrammas com pedido de recepção postal (POP). 
Faça-se seguir (FS). 
Porte registrado (PR). 
Expresso pago ou proprio (XP)~ 
Expresso pago telegrapho (XPT). 
Expresso pago carta (XPP). 
Entregar em mão propria (MP). 
Telegrapho restante (TR). 
Posta restante registrada (PGR). 
X endereços (TMX). 
Art. 108. O expedidor deve escrever na minuta, o immcdia

tamente antes do endereço, as indicações cventuaes relativas á 
entrega, á resposta paga, á acccu:-lação de recepção, a tele
grammas m•gentes, cotejctdos, a fazer seguir, mão propria, etc. 

Art. 109. O expedidor de um telcgramma multi pio deve es
crever, conforme o caso, essas indicações antes do endereço de 
cada destinatario ao qual podem cll~s interessar; todavia, 
quando se tratar de um telegramma multiplo urgente ou com 
cotejo, é sufiiciente que as indicações relativas á urgencia ou ao 
cotejo sejam inscriptas uma só vez e antes do primeiro en-
dereço. · 

Art. 110. O endereço deve constar de duas palavras no minimo, 
a primeira indicando o endereço do dostinatario, a segunda. de
signando a estação telegraphica do destino. O endereço· deve 
ter todas as indicações necessacias para garantir• a entrega do 
tclegra,m.ma sem indagações, nem'pcdidos de informttções ; con
vindo, portanto, os seguintes esclarecimento::J: 

lo, para. as grandes cidades, o endereço deve fazer menção da 
rua e do numero da casa, e na JU.lta deverá conter a profissão 
do destinatario ou outras indicações nteis; 

2°, ainda para as pequenas cidctdes, o nome do destina ta rio 
deve vir a.companhq,do, quando for possível, de lndicaçõos com
p1'êlüêntares, capazes de guiar a mtação do des-tino no caso de 
alteração do nome p"l•oprio ; 

3°, a menção do paiZ,destimitario ou de sua sub-divisão ter·~ 
ritoriai., todas a·s veZes que .. puder haver duvida. sobro a 
direcção a dar-se ao telegrai:m:U::t, môrmcnte em caso de ho
monymo; 

4°, a. u1tima. palavra do -ondcroço deve sm, em gemi o nome 
da estação tolegraphica do destino. E~te nome só pôde ser 
seguido, no caso de correspondencia internacional, do nome do 
paiz ou da sub-divisão tcrritoria~ do destino ou destes dous 
nomes. 

Quando a estação destinataria não constar. da nomenclatura 
offl.cial, a designação do paiz do destino é obrigatoria. 

§Lo O endereço póde ser oscripto sob uma fOrma conven~ 
cionada ou abreviada ; sendo, porêm, nocessarió, parJ. a entrega1 

que haja accordo entre o destinatai'io e a estação telegraplüca 
do destino, nos termos dos arts. 190 o IO.L · 

§ 2.0 Os telegrammas, cujo endereço não Pl'eenchcl'. as con .. 
dições indicadas, serão no entanto transrnittídos com risco do 
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expotlülul', qno om todo:.; o,s C:<klOS soíü·el'<L a.s conseflllOllda;:j da 
insulli:ionel<.t do cnUorcco . 

. \l't. lll. O texto de lun i;olc)gTammn. pó(lc cmltr'l' p<t8:3J,gons 
em lingn<1gom clctl'i1 o em lingua.gom secreta. • 

.Al't. l_L~. São accoitos tam1Knn os telegra.mmas sem texto; 
Jbando, porém, o OX})Gdidol' in-~oirc:tmontc 1'csponsa1icl }Wla . .s 
consoqncncias. 

:\!'!;. 11:3. O cxpcdidoe tem a facullla.dc do oaePovm· a ;tssi~ 
gn<.ttur·:-t com ct fúrma <:tbeevhda o até pódo onü~til-a, dcycndo 
indleat· o seu nJme o mnr·<tcLa, lJ<ll'<l, qnctu81JlU)l' cffeiLos lop;;w::>, 
no log<w pt>oprio do l'nS]_>edlvo ünvt·o.ss·!, tie:1.mlo oürigado i.L 

tudc1.i-: <.ts oxig,_:ncüts rdativa.s <.i, cw!;hcJHidllttde tht col'l'O.~llOn~ 
duncict. 

CAPITULO XII! 

DEPOSI'l'O DOS TELEGHA:\O,I MJ 

/n·L 114. Pol' ocr:asi_iio tlo 1lo})mútn de um tdt~g'l.'<WillJ.<J, o 
enrprug-;_1,do em ~orvir,~o de~ ·Lax<-t foi.J':_L cn(,t·cg;t a.u ÓXfJI~didnt' de 
utn t·oeibo nm quo su ntt~twi(lll<Jd'<i. o dt:::::f.iuo, o Htuner·o 
quo Ln:11:1, o telc.gt·;_~uttntt, llllll'lOl'U de fltÜê~\.l'as c a illl})IH'buci<~ 
tl;_~ ta:Gt. 

Paragrapho utüco. Aos oxpodi11m•us do tolegrammas oiiiciaes 
o do tolcgrammas urbctnos nito se fornecerá recibo. 

A1·t. 115. 0::: tcLcgrttmmrt;~ a.pl'C{Cntn..llos n<.t'l mt.ações eni 
p:qwL ;_~vnl:::o Sül'ão cnlLculu;.,; no.:; Linpt•n;~:.;os allOlJtado:.;, antes de 
pa':IS<l.t'em par<.t '-L h•;tn~mt::::.-üo. 

Art. 110. E' rigm'OSi.tiHCDGo peol!ibido a qn:tl(ptül' OIUl)l'C· 
~~:ulo c~acvcr em lHtrto ou no toJo o.". ~el(~gt•a.mmas do 
pablico, omcnrlcd~os, conig·ii~os Oll altcrt:tl-os por qu:tlqner 
fól'll1i.t. 

Paragtapho nnico. Qn:mdo o o.rigin<tl do um tologectmnm 
fur clifficilmcnto lcglvnl ou ll1COINCttmcntc r<'rhgHlo e fór,t 
1lo . .; termo~ rngnlctmcnt~~r;; . .;, deve o emprog;_tdo <h c:::taçfio 
indlctw :1,0 cx:podidur ou <t sr,1t l'DlJL'n:::ontcmtr. ;:o:-:; sulBtituiçõc~ 
ou r,:etificaçÕJS que forem nncJ.,.Hctrhs, c cxigü· que cllo a,'3" 
f,tp, (b mfHlo quo as rninut.a,'J do~ telcgrcl.mma,.-: nã.o ,~ejam 
nnncct modificCLdas SBm p~trticipctçã.o do::: cxpBdülorc.':l c que 
f!P-j:l,lll cntrognc:'l ao mnpi'eg:vlo dct trrmsmi~silo em conformi· 
chdc com n,s di.-;posiçõoi:> do rcgulr:tmcnto. 

Art. 117. O crnpregculo clrt o.-;5:lção devo exigir do expedidor 
que e::;crcva o seu nome e morarb no logctr que lhe ó do:)tinado 
no i:npl·os-;o·l'C.:>pcdivo. K>m:~ indic<~çõe::: constituem segredo 
trlegraphico. 

Art. 118. E' cxpro:'l;;n.mcnLe prolübidct a enti'éLd',L do pulJlico 
ncts s:tbs de nnnipulaç.io "do:-; apparelho.:-;, Não. devem ser 
admHGido,-; no.:;s'L s~üct nem uwsrno o.~ cmprqgados quo nfll 
ostrt,çfio tiverem cxorcicio, CLtEtnclo n:J.o cst:ivorcm em c1l'cctivo 
trab~ülw. 

Poder Executivo illOi 
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Att. li\!. Qtl<•,nd_o o u::;i,:tdo dl-l fu.neeionctrnr:.nto d<I,S linhi"~s 
tolcgrapll iea.s nào pel'miLb uu é:erviço ele tru,n:-:imissão r;_~püta. 
deve o e.mpregMlo rl<-t taxa. iuformat• ao cxpcclidor doss::t 
c:ircum.st<tnci<t, de ::::m·te qu:_~ e~:tn I':Ó faça. dopo:-::ito do Rcn tcle
grtLmtn<.L, colll'ormando-:le com <t tlcmor::t que possa havel' 110 
,')erviçí! ; o que deYerü dedat'M 1M propl'ict minut<_,,, afim do 
evitar rocl;_tnutçü{j~ po.-;teriorcc:. 

Ar L 120. Os cmpl'egado.;; dcverào prc.;;;tar ao puhlieo todos os 
.m;clctrecimentos que po::rsam f:ler utei:--; paJ~<l. expedü;ão cht cor
rcspondench e qm_: ten.gt\Hl fM~ilidnrle JMl'D.. o U:'O do telegrapho 
pelo expedidor. 

C.\PITULO XIV 

Art. l~-1. A taxa dos tolegl'<.tmma::r ê ealcuhuhL pot• palaH<-t 
put'a o si.m!_Jlos, t<tlllo p;:n·a os ·~clcgt•;_tmmas intel'iorus, como 
pal'CL oS iJ1(;CI'ilaCiOU<LOS. 

§ I. o Par;_t o scrvjço dos f-olegl'a.mmcui urbanos (art. 232) 
vigoi·ará a fú;•mcL do te!cgTamrna. HormaL de vinte pal<tYras. 

§ 2. o A hxct (los ~elegnmnnas -Gt·oc<.ulos m~ mesm~t localidade 
entre as est<lç{·,c;; dct ncpar·ti{~ão c a:~ rl<J,s estradas do ferro em 
trafego muLuo s{;rci, i!flltd <i t:tx<t fix;_t do GOD rôis. 

Art. 1.2.2. A col.ll'ança. das L<txa:'l o!l'ectua~so no ponto de 
p<.trtid<.t. 

§ l. o Exeeptna.m-.;;e o·~ telogl'arnrna::; com a. indicação do 
fdça-se segvir, a'> du3pez:ts de c:mdncção e as taxas dos tolo· 
gramnms ,-;emaphol'ico:~ o os de imprensa, quando assim req_uc· 
rido, que são cobrada:1 p(jJa c.~taçào d(l:itirmtarht c hem as:3im 
os tclograrnmas esíaduaes, quando previamente combinado. 

§ 2. o Toda1 a~ ·vezes quo houver cobrançrt na estação ter
minal e (llLO não ha,j<t }Jrévio aju>:!te, só :-Jerá entregue o tole
gramm<.L ao rle.stinat<trio, mediante pagamento da taxa devida. 

§ :3. 0 Qcmnüo a c,;Gaçi'i:o expr,rlidom dn 11m tolegramma para, 
fa.::;a segui1· tivet' motivos par:-t <l1rvidae do _pagamcmto por 
paeto d.o do-::tinatario, o expedidor 1loixar<:í em do11osito a im
portancia da, tQx<l., que lhe ~erct rcstituida logo que o dostina
t a rio 1.1 houver pago. 

CAPITULO XV 

CONTAGT,;l\I DAS PALAVRAS DOS TELEGRAMl\IAS 

Art. 1.?3. Tudo qc:anto o expcUidur oscrevcr na minuta tlo seu 
tole.geamma par<:L ser transmittiUo entra· no cahulo da taxa, 
salvo os signacs de pontna.çã.o, apostrophos o traços do nnião, 
que nã.o serão .t;txados, cuja te;wsmisstio, porém, só é oiJrigato· 
ria no serviço interior. 
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§ l. o o~ si_gnc~os, r1ue ,.;ó ::;•~·l'vem pou'<L se_pcu·;u· na, nümtta dilfe
rentes palav1;as on ~t·upos de palavras fle um tr~lBgramma., não 
são taxctdos nem transrnittidos. 

§ 2. 0 O nome da C.:it.aç:;i:.o cxpe.Jidut·a, <t indicação rio vüt, o 
numero do telegt'<JJJlHU, daLü, e hora da [t-lJl'esentaçã.o c as pala· 
vras, munero on E::igna('-S rpiC con:.:titnem o PJ'Cambulo não são 
ta.xados. Dc.':it<ts indit:<v;iles as qao eheg;_u·cnt ;~ osi,;1,çào rle.:>iiina
tari<L figumrào m~ eOpit~ i.t ontrog·a.J' ao de:-;tin;Ltal'io, 

§ 3. o O expedidor Jlôde inscl'it· toda;;; ou ;Lignnw_::; t{(•::(.-::;;_~-; indi
c<~ç;;()e:o; nu te:d,:J do suu t·:.:kgmuuna. c tHHse caso sur~o eont<.tda:-; 
para <-t ·taxaç~ão. 

Art. 124. A conl-.a .. ~·em (Ict.:-_; pa.lauas pol<t c . ..;LaÇ'c'i.o l?xpctlidora 
C decisiva., tc1,1Jto p;wa a tt·an:-:lHIÍ:::i~iio coltlo p~~l''-L a~ eontas un Lt•e 
as admini~'>'~J·aç,lie--:. 

Art. l:i?5. Nfi.n s~lo aünü~';irlct-; ~~.-; li;.nL~:úe,; ou a.ltcea.çõc; eoll· 
tl'arlas ao nso d<:t ling-uét. Comtwlo, nos nonws pl·opt•io:-l. do ci· 
dados o p;dzcs, nn::; nome.-; <le f\tJtliiLt, no:,; dn l'Jga-1\;c, _pmças c 
ruas, etc., nos nome.~ de cmhat•ca.çóe:-::, nus JHlmer·o~j inteiros ou 
fraccionarios cscciptos pot' extenso. ennta.m-:-;c as palavras em
preg;tdas pelo c:qJOclülor P<Wct oxpt•imit-trs. 

§ 1. 0 Quando o t.olegTctmmtt conth'Ct' reuniii.o ua :tlteraçOns de 
palavras (lo 1xtiz do cbs!.ino contr·at•ia-.; ao u.:~o dosto, a o:-;~n,çã.o de 
chcg;-t.cla roela.nl~H'á elo dosti.JmG;wio o impoete fh üxct colJt'adtt 
a menos, c o tclcgt'<1lllll1'-t n~o sorti ontr•Jguo a.o du.~tinat;wio si
não depois do pagmncnt.o da taxa complcJ-nnni,ar. 

No Ca::;~ de recusa, do pagamento, SQl'á dil'igido um aviso{~ e.:l
taç-.ão expeclido1'<1 ncst·:-s termos: 

Rio do Loncll'cs 31t.pnl. N ... (nome do clc:'Jtinatario ..• (rc
prJdnzü· as p:üc~Yl'ttS 1'c_'-ILHidas <tlm:-üvamcntc ou alteradas) ... 
tindicar flnantai:llJalcwe<tii tlr;via.m s:~r culJt•ad<t:;) ... 

Si o expedidor, devidamente avisado flo _motivo dn não en
trega, raalizar o pagamento da ta.xa complementar, será clirigülo 
li estação dcstin_ataria mn avi:-~o nestes termos: 

Londres de Rio 4h. pm ... N, .. (no mo do destinati1rio) com
plemento rccobido. 

A ontrogi1 do tnlngmmma snr(t enLeio fnHa r, o nomplcnwnto 
fica pertencendo(~ <t-drninistl·a.~·[o flllO o ;_u·eceadon. 

Art. 120. Serào contettluc; }JOL' uum sú palavra, t<tnto no ser
viço interior como no intc.rnacional: 

§ ,l. o Só no endereço : - o nome da estação -~~ologrn,phica ele 
destino, o nome !lo petiz o o nome da sub-divisão tcnÜol'Ütl do 
destino, sejct qn<.d iür o nume1·o do palavr.:~sc carac~eros empre
gados para exprimir cada uma dessas incHc;u;õcs, com tanto quo 
no caso de COl'l'O~ponlloncic~ uxl;cr·ior rssa!3 p;davras 1'-:Cjam csc-l'i
pta.s conforme a primcir<t column<t 1lit noméncla,tura official da. 
SecmtarÜL Internacional de Boene. 

§ 2. 0 Totlo sign~tl. toda lettra e todo <~lgarismo isolado. 
§ 3. o O sublinhado. 
§ 4. 0 O p,wenthesis. 
§ 5.1) As aspas. 
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§ 6. 0 .As imlicaçÕc.':l C\'eiÜUtH!:-; e.:;el'iptas sob <~ fo1'11.utlct abre
YÜtd<l .. 

§ 7. 0 Nus vedes telcg'l'n,phico::: o nomQ da osütc~lo po.stal 
emissora, o nmne da. cst<~ção po:'Jbl ll<tgctdor;t do V<dc c o dct 
I'esülcnc:ia,. tio dcstinal;c\l'io s\Lu semp•c ~<txadus cada um 1)01' uma 
só pala v t'a. 

}i.l't. 127. Nos tolegl'<"Hnmas l'üd.l.!.!;idos em Jingnagom claea o 
maximo comJH'imento de um~t pcllúvl'a., tanto no sm·Yiço in
tcrioe como no intemcwional, ê de 15 caracteres, segundo o 
alphabeto l\Tor,se, cunLcwdo-se do mei:Hno modo os grupa .. ml~tl
tos <:tuGorlzctJus 110lo <.tt'L l~;J. 

Art. 1:28. Na Jingu<tgcm eotn·enclonad<t em cglil..Iquer COl'w 

rcspoudmwia. o comlll'imcnLu nmxlnw tlc ltulét palttvnt ú de 10 
cm·actcrcs. ~~~o LamTJom contados lO ectl'actm'cs ]JUl' P<tl<LVl'a 
as pctrtos em linguagem cli:t.l'<J inseridas 110 texto llc um telc
gr<.tnuna mixto, composto de pal<WI'íl.S em linguagem cl;_n·;:~ c 
pal<.tvras em lingua.gem convcncion:.td<t. 

Ad. 129. Quu,ndo o telngramm;~ mixto contêm um l.e.X~o 
dL'm.do, as passa.gcn.-: ciü'c~d<.ts são contadas pela di:sposiQão 
app!icad;t ao,<; IWl1lCI'o~. 

Art. 130. Os numuros e.sc~I·ipl;us em tLJgaei.Hmos scriio conta~ 
dos por tcml;as p~1,l;wrtt-S qtt;tni;a.s 1'czcs contiverem cineo alg<t~ 
rlsmos c lll<liS unM por fracção de nm. 

Art. 131. Os pontos, as V.it'gu!cts que cn~r<tm na composição 
dos numeras, assim como os riscos do fra.cção contam-se por 
um algarismo. 

Art. 132. Cada urn<t das lolitt'a.s accrescidas ao algarismo 
para design<l .. l' os nunwl'OS ordin<.~e8 conttt~sc como um l.tlga
rismo. 

CAPITULO X VI 

Art. 133. O expodidDI~ tom [t faculdade de dosignu,I' a via.. 
r1ue deve seguir o seu telegra.mma, o, nesse caso, deverá fazer 
êt indicação úa margem díl. minutu., sendo que no serviço in~ 
terior ossct inrlicaçJ.o S1i ü él.Ccoit;-t qnando escripti.L de pro_pl'io 
punJw. 

Art. 134. Si. o cxpcd.lrlor tivcl' mai'Cil..d.o a via,, sotct esl,ricta~ 
monte observada. essa pre.-:cl'ipç·ão, salvo interrupçao da via. 
indicada, ou si a tl'ansmi,<>silo pot' eJl;J occa.sionar grande de
mora, caso em que não lia motii'O para reclamaçào. 

AI't. 185. Si pelo contraelo o OX}ledidor não mal'ca.r rt via 
que o tclegramma. deve seguir, as C:!>taçõos nas cgmes a8 vias 
se rf.ividorn decidirão a. direcção a. dar-se, devendo, poré,m, 
ob::;ervar-sc as clausula.s rios contmctos com as outras admi
nistrações em trafego mtüuo. 

Art. 136. O cxpmlí.dor Lom o dil·cito de pedir quo se trcms
mitta, pelo telogmpho, o son ·tolegr<unma, a-r,(; cm·tu, cst<.tç'Uo 
por elle indic<.tda 1 e dahi pelo Correio, <.1.-'té :;to destino~ 
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CAPITULO XVII 

'l'U.ANS~liSS.lo DOS T.EL"EGHAi\JMAS 

Signaes de transn~i.~srto 

Art. 137. O serviço do transmiss:lo n::~s cstctções tologr<:tphicas 
é feito geralmente com os app<Wclhos f..Iorse. Nas linhas de 
grande movimento serão empregados apparclhos rapidos dos 
systomas Baudot, Huglws, etc. 

Art. 138. Os sigmtes empregados nos appctrelhos 1Iorse são 
os constnn tes do quadro a.lnüxo : 

CIIIISIIOE:So 

ch 1!1!111 r.m • a 
d 11!151 G O 

e • 

Letll'V.S 

é o o f.il!l!l (I e 
f e o mm o 
g"llli!l9R o 
h e e o e 
i e 111 

jeEBiiiEilii!i!l 
1r iiilll 110 mil 
l e lmll o 0 

ll1~1!i'l!l!! 

n.., • 
iillme:!oDI!l:illli3llll 

ô ou ões llilll!il • ~ o 
p o m~ o 

q•• em 
r o a c 
s o o o 
t ., 

u o o -
ü o o l1lil'lll
v Q o o ll3il 

IV 1:1 tmll l!m 

X~ o B:ilQ 

y- o r:!l!."Sb 

z • m G & 

ç !lllllll " llll!!! o e 
fi;oe&fi!me~ 

Espaço e comprimen~o doi': si .. 
gnaes : 
1, U:n tt•aço é igual a tres pontos. 
2. O espaço entre os signaes da 

mesmaldttra é igual a um ponto. 
3. O espaço en~re duas lettras é 

igual a ~t·es pontos. 
'!. 0 espaço entre tlUetS palavraS 8 

ignal a C'inc') pontos. 
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Algcwismos 

folmlii!BIIi:lll!iiEm OUOEE 

2t~oBI!I!IfBIII!llllll )lOo• 

3 o o o &1!!1 Eiiii 
4ooo&l!!1i!l 
5ooooo 
Gl!iililoooo 

7-~400 
s-~•a• 
9G!aii!I!DIWIImil o 

o--151111-~ 
;;ie11121~&ao 

T~·aço de ft•ac(;:l" .l!lil!l • a • a. • 

» • • 
» ' • 
» • • 
""" • 
» ... • 
»~ • 
» - • , ... 
» • ... ...... 

• ... 
' • ... 
• • 
• • • 
• • • 

S(qn{tCS de pontuaçi/,o e outros 

Ponto •. ,., .... ,., •.•... , ... ,,,,, 
Ponto o YÍrgnla ... , ... , , .. , .. , . , 
\Ti.rgula., ..... , .......• , ... ,,, .. 
Dous pontos .... , .. , ... ,,,, •.... , 
Ponto de interrogn.ç,âo oa pedido 

de repetiç:Io de nm:t ·trans
missão niio entencUda ... , •..... 

Ponto da exclamaç.:io ... ,, ... , .. , 
Ap0stroph(-c, ... , • , , •....•.• , .. , •• 
Traço de união ................. , 
Parenthesis {ant~-~ c depois da:-J 
palavra~) ..... _ ...... , .•...... 

Aspas (antes c d1<pois de cada 
poJo.vra o:t de cnda passagem 
post:t ctllre a~pas) ........... . 

Sublinhado (:tntcs e depois das 
palavras ou do memln·o dn 
phrase) .•.................•... 

Chamada ( pl'eliminat• de t·-,da 
transmissfio) ..... , .......... . 

Duplo tl'aço (==) (signal óiepa
rando o prcambulo do endereço, 
o end·~reço do t8xto e o texto 
da ass'1gnatura) .. , ........... . 

Comprehendido., ... , .•. ,, ...... . 
Et·ro .•........................•. 
Fim da tl'ansmis~ão .... , •....... 
.~onvite para tt·ansmittit· .•...... 
Espera., .. , .............. ······· 
Uecepção termin:cda , , , .. , ... , .. 

)eooo&GI 
)~omt~llll!le 
)DG!Ii!O~DB!DI 
)~.1§1/iBi:ilooe 

( ?') " o - IBil o 111 

(!)llmlliiEIDD~E 
(,) o &iiiiil.llll!l- iiiêi o 
( - ) l!'i!lli o (I o !11 W!llil 

(())~OB!llii!Wll)lillilii'l 

{"") • 8 o o !l!l!il ~ 

Ell!lf o e o l:!:í!ll 

o o o l:il!IQ Q 

oooaoooo 

o - o Cllii!l Cl 

"" o "" o ~ o e a 
l.ll!õ:i;l!iiOQOoi!IIIIil 

Indicaçí;es de SCJ"IYiÇ() 

Telegramma ofl1cioJ.,, •.•.•..... 
'l'elegt•n.mma de serviço ......... . 
'l'cleg-ramm:t priv:trlo m·g-cnlfl ... . 
Telegramma privitdo (>t·dinat•io .• ·. 
5erviço rectificaHvo ... ,., ... , ... 

. . ' 
o ... 

"" ' . 
&~1111!110 

• o • . .... 
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Serviqo taxado ... , ....... , ....•. o a o 1m 

Resposta pag:~ ................. , 
R8sposta paga urgente ......•. , 
Tell?gl'amma cotejado .... , .. , , .. 
Signal de recebido ............ ,., 
Telegt·ammct- faça-se seguir ... ; 
Porte do Corrido, pago ... ,.,., .• 

Gea:IO eSII~It 

~lillllol Oi3!iii~O !mO Ql 

ffi'il 1.'3 o Cllill Q 

l!lii!IO~O 0~0 

OO!l:::WO OOG 

Om.lllil!JO C!ZISII!1l:ilo 

Porte recommendado ....... , ... . a~cmG o!;§a 
Expresso (ou propl'io) pngo., ... . 
Estafeta pago , , ..••...... , ... , . 
'felf'gramma em mito propria,,. 

l!.l!S!I o 0 >.321 o !iiliil! l:iiiiii "' 
0 ODJEmàO 

Sla OW!II!laO 

Ordem de tmnsnássao 

Art. 139. A te.:tnsnÜ8.:'lfto dos blcgTt1.tn'na .. s f:vt-.''l" na. seguinte 
ordem: 

1°, telegr<tmmas offici<lc8; 
2°, teleg1•ammas de :-:crvíço ul'gcntc , 
3°, telegrammas de serviço não ueget1t<J o do s:n-viço taxa(lo 

ou rectificativo; 
4'\ telogrctmm.:; pa1·ticulares urgentes ; 
5°, telegrammas particulares ordinaiios. 
Paragl'apho unico. Toem preferencia sobro t0dos, o3 tele· 

grammas classific:ulos de força maior. 
Art. 140. A trc1nsmiss::io dos telegramma:-:: entro <lS dí!fercntes 

estações 'fica suboedinacla :ts instrncçôc.3 que forem orga,nisaclas 
nos termos do§ 4o do <ll'L 340. 

Art. Hl. E' obl'igaLor-ia, a. tt';U1:'nni::;::;'ií.o (lc tuclo qna.nto o ex
pedüloe tiver c~cripto na minuh rlo tlllcgt'<tmma., inclusive 
todos os signaes do pontuação, qnanrlo 110 SL\I'Viço intr~l'ior. 

Ar~. 142. Todos o.~ incidcntc.~ c accidontcs qno oceorrercm 
durante a tl'aasmís;-;ão e rcccpç"c'i,o sel'iío l'Ogi::d~t·ado.:l immcdia
tamente no; livros de movimento da c..;taçi1o, incluindo-se 
ncJsn.s indicaçõc3 a ruptura dct fib, cujos extremo.:: deverão SCl' 
logo rubrícn.do:i peJo empl'egado. 

Art. 14.1. Nenhuma c:ot:Lção poderá. fccha,l' o serviço .som quo 
tenha sido do3pcdida pela,.:; e.::ta,çõc > de q ne depender. 

Paragr,tpho nnico. Entre dm .. ::: e.::;taçõe3 em corre:sj;wndencia 
directa a ordem de encerramen-~o deve 8Cr da~lu.-p3l<t que tiver 
serviço mai:-1 p1•olongctdo ou, em igualdade de hol'cwio, pela que 
se ach;n· nmi; direebmentc lig.:ult:t '-1 outrt1 de ~:ceviço mai.:l pro· 
longi.Mlo. 

Art. 144. Pa.rt~, toda~ {Lj c ;t:lçõo.3 t3lcgr~tphi.Ja 1 cb Repa.etição, 
vigora um só o me.m1o tempo, que é o t·m11n me~llo d<t Capital 
Fo:leral. 

Art. 145. A transmi:-Hã.o d0 um tole6l'ctmm:_t só poderâ ser 
intert·ompida, p~ra dar lagar a alguma commr1nic::tçi'i.o de cate
goria supel'ior, no c::tsJ do nrg-encia ;_d.>::olutct. 

ATt. 14~;, o.~ tclogt'amnn~ 1lct mc:·mn c~üo_Q,'OJ'i:t sTto tL·ansmit· 
tido3 p~la~ e __ :taQõo·: oeigituc: n.'t o~"dem cb, entrad;:t,, e pelas 
e~lfrrt.çõ~;; intermr;diari<ti na orrlcm d::t recepçfi,o. 
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Art. 147. Na:'i o.staçõc:.: intormoclii1l'ÜB serão oquiparado,'J os 
telegramma~ loca.c~:: L~ o.:: d.o tt·ausito, !JllC tcHham de. seguir polo~ 
mo.:~mos fio.:> o ::terão trau:unittido~; ir:dú;tincüuncntc, .segundo a 
hora do deJ)oúto O li da reccp(;ilo. 

Art. 14t:l. Entee dua.:: l~:iÜtçUc:J em conespondcnch dirccta o,; 
telegrc.mma~ da, mc:m1v, ca,tegbrla ~e transmittem alternada
mente. 

Art. 149. Em·casos do afilneucia de -GrabnJllo o na::: linhas de 
serviço internacional. pódc a ü·ansmüJ:S<lo ser folt(l, por sorio.::: 
C!.lliernada.s, não lJOdcndo, pül'Dm, cada ser.ie compOl'-:)C de mai.:; 
de cinco tclcgramm<-ts, c todo iclcgramma. de lUO pct,bvras ou 
mais é con.~idCl'aclo como constitnindo urna :~erie. 

§ 1. 0 No serviço com app<lrcllw.~ l'<q)idos a:-; scrioi:l serão de 
10 tolcgrammtt'J. 

§2. 0 11_ osto.çllo quo acrtb<t de trtmsmHtü· uma. scric tem o 
Jiroitu de continuar, si clwgar algum telogl'ttmma onlci<tl, de 
.r.;erviço ou p·e:tvaclo Ut'g{mte, sn,Ivo qn::tudo a estaçào que recebo 
ji, tiYce comoçado a h·ansmissúo do uma scrie, ou quando 
tivm' de l'C}):Jtir nm telcgTamma cotejado. 

§ 3.° Concl!.Lida, a ·ü·ansmissilo do telogl'<:tnnna ou serie cn,brt ti. 
estação que. o rec:0bl~U o clirc:ito do ü·;u1smittir o quo tiver ; 
qn::uulo, poróm, nada tcnlm, continuar;:i. <l outr<1 a tt·a.nsmittir. 
Si do uma o outl'<J par~o nü.u llun-r~:r SCi.'Vi(;o IJU.ra .teansnli'Gtie, 
dar-se-lúi.o rceiyrocamcnto a8 cluc.ts C.'ltaçõcs o signal :;era. 

Art. 150. O snrviço do transmii:;sã.o do qnalquer estaçã.o do
vor;t ser scmpm fel to om obcdionc.ia, ;_Ls ot'dcn..; d;t8 estações de 
maior import;ancl;t. A::l ordens trallsfnittirlas ncs::;o sentido p\jlas 
Ds~ações mais inipor;;cwtc.~ Cts dt-..ma.is. s~.o oxot;utori<_t,s! qualquer 
(juo srj;t tL catcg·orüt dos re~pcetivos clwf'e8. 

Paragmpho ntüco. 1~' tod<tvicL pcl'mit.tido ao:; cnca.nogados 
da.s ostaQõc.-.:, quando n~to se conform!lmrn com as irulicftçõo.-s ro" 
eelüdas, ruch1.mat' p.:las vi_n.s conqwtenLcs, o, depois de ü;it!) o 
serviço, a intoevcnç:to· dos chores de tlisteicto quo tomarilo as 
pt'ovidencias necos.~cu·ias qw1.ndo estcjmn nas suu.:-:~ atn·ilnüçõos, 
on levarão os f;wtos ao oonlwdmento da. Dir-octOl'Üt, para reflol· 
ver do:tinitivame.nto sobre. a. ordem dos:.;os Sül'Viços. 

Al't. 151. Devem <LS e.'.!taçõc.3 conformar-so com a indicação 
cl{l via fdt;_L pelo expcdidtn•, e 110 ca.:>o de fnlüt clm:Ja indicação 
proccder·f:IC-ll<t de accordo com o :w!i. 135. 

Jliodo de ]Ji'Oceder 

Art. 1_52. Toda a correspondoncüt onLrc dnas o.;;;tctçÕe;) começa, 
pelo signal de clwmada, DL! polo indicativo ou :1brcvi<1tura cb 
mtacíY.o chttm;_td:t. 

§ "J.o A r:~ta1}í.o cham:1..d:.J rc~_ponrler~L immodhtamontc repo· 
timlo o iiHJle:rti\'0 ou 1'tl7.end.o o ~:ignal rln espera fJH<tndo nào 
po~:':;t rr:::;ponder. Ao f>i~'n<d dt•. espera ~Pgnir-.'_:o-lw, mn D)garl::>mo 
·indicando iJ, dlll'n.çi'lo ]H'OYnxd dn c::.rpora o motivando-a! quctndo 
(kkJa du~·aç~o cxcc~Jer a dez; müwto::;~ 
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~ 2. o N enlllllll<l, estação chamarl<1 poderei rccn~ar-:':ic a receber os 
telegl'ammas que lhe forem aprc:Sentado.'J, qualrFlGl' que seja o 
scn de~tino; no entanto, em caso de cn·o cviden~c. a. e.:;tação 
Ü'ílllSmittcnte é ob1•igada a cneaminhal-o clovidamentc logo qne 
a estação corro:·;pondcntc iJHliCFlO 11or avi.-;o de serviço a ·vor
d<tdcira via. 

At•L l53. Não devem a-s c;:;taçõcs 1'2-Cllscu· ou retardar um tc
lcgra .. mma por não estarem regulares as indicaÇões de serviço, 
n.s jndicaçi3e.-; cvcntnaos on certas 1mrtes do endereço ou do 
texto. Deverão acceii<tr o em seguida, .':ii for neco.)sario, pedir á 
estação expedidora, por meio de avi:;o de serviço, a smt rcgnla
rizaçfio. 

Art. 15.1. -Quando a estação que.tivcr chà"In<1do receber, sem 
outl·o signal, a abreviaturct da, estação qne responder, tt·a.ns
mittir<i, as indlc.1ções do sm·viço constltutiva,s do llfGamlmlo do 
telegramnm pela, ordem seguinte : 

a) n;ümoz<:t rlos telegmmmas l)Or meio das ahreviaturas 
S. A. ST. SR. PC. D. Z. U. etc., indicando si o telet;-rmmna, <~ 
rlc serviço publico, aviso. do SJrvlço, -scrviçJ t~tx<tdo, serviço 
rectific<ttivo, podido de rocolJimonto, m'gento, imprensa,, ur
bano, etc.; 

b) indic<1-~iYo ou .:J.lJl'OVia,tum do nome da, o::;t<tç~ão rlostina,~ 
tnritt ; 

() indica.tivo ou ctlJroviatuea do nome d<L cst:tçã.o expedidora, 
precedülo da pa,la vm de; por exemplo: de S. Paulo. 

Indtca-s3 ta,mbom o pa,·iz ou situação googea,phica, da cstaç"Ko 
oeiginari<t: 1°, qnando h<:t onÜ\) do mnsmo nome; ;zo, qua,ndo a
a.hoetut'tt dcssrt cst<tç;\o nito tcnh<t ain!ht sido pnblica,tla pela 
8ccectal'ia Internacional das Arlrninisteaçõe~: iiclogeaphicas; 

d) numero do telegramma ; 
c) numero do pal<tvrasbxadas. 
No caso do di!Toecnça CIÜl'C o numero do palavrast<txadcts c 

o do pJ.bvras l'ü.:t.o.:: ompeJga-:::o uma. fmcçáo ct~o numeeador 
indica o numero do p<tlavra,s t! .. x<~tlas c o denominador o de 
pal<t Vl'as roaes. 

Nos telegrarnma.:; redigidos tota,l ou parcialmente em lit1· 
gua.gem cifrada, indica-se: 1°, o numero total de pa,la,v1·as qtr.-:J 
serve do base p<tl'<~ a tax<.t ; 2°, o nutnCl'O do palavra-:;: em lin~ 
guagem clara, ou em hngmtgem convenclona(ht; 3°, o munero 
de algarismos ou de lctteas ; 

f) a_prescmta('â.o do tr;!ogt•;:m1HHt, mediante tt·cs nnrncros, da.í;a, 
ltor<t o minnto com r.t indicaçào am ou pm, ant:J.-s ou depois üu. 
passagem do ~ol pelo moridirmo; 

g) vi:t a segui L', qwtndo for indica,da no telegeamma, ou 
quando 1.1. cs~açi:io ·~i ver de indicar <t via, do accordo com os 
eoutra.ctos cxi:·;tontcs. 

No scr·vlr;o intr,riot• :_t imli.c<1c;Ao ti~ via. deve sc.c esct>ipt:t llülo 
oxpodhloe; 

Ir) inr.lie<u;Õc3 cynntnacs, qne o expedidor ni'Lo ê obrigado a, 
insol'.lr 110 tL'xi;o. 

Para,g.rapho unico. Em seguida ao prea,mbulo <.tcima.-ci3p3ci-
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ficado transmittir-se-hão successivamontc as indicações oven
tmtes do expedidor, o endereço, o "texto c a assignatura do 
tolegramma. 

Art. 155. Collocar-so-ha, o signal de soparaçiio cnti'C o 
preambulo e o endereço, entre o endereço e o texto e entre o 
texto e a assigna"tura. Tcrmin<t-tlO pelo signal fim de tt·ans
rnissao ( o 1111 o a • ). 

Paragrapho uni co. As indicações eventuacs expi'cssas em 
signaos convencionaes serão igualmente precodida,s e seguidas 
pelo signal de separaçüo ( a a o o ra ). 

Art. 15G. O empregado quo transmittir, si conhecer que se 
enganou, deverá intf3I'l'omper-sc poe meio do signal de erro, 
repetir tL ultima palavra bem tnwsmittid;_t o continuar desta 
palavra em doante a transmL~sã.o rectificada. 

Parageapllo nnico. Da mesma fül'ma, o empregado que ro~ 
ceher, si encontrar uma palctVI'a quo não possa comprolwndOI', 
deverü interromper o seu correspondente com o mesmo signal 
e repetir a nltima palavra comprehendida, fuzondo·a seguir de 
um ponto de in'GorL'og,'lção. O correspondente rocomeçai'á então 
a transmissão desde aquena p:Ll<wra, esforçando-se para tm·nar 
os signa.e.':l tão claros quanto sej;_t possivoL 

CAPITULO XVII! 

SUSPEXSÃO nA TRANSMISSÃO 

Art. 157. Todo o qualqm~r oxpodidor pótle, justificando a 
identidade do pessoa, snspendce, si aindtt fol' tempo, a 't!'ans. 
missão rio te1egramma que eQtrcgon à estação. 

Art. 158. Tom direito a resti'tnição da taxa o expedidor que 
r·etirar otl suclpe.nder o sou t'Jiegrarnma antes de so ter come
çado a transmissiio, descon·~rmdo·s3 a quantia do 200 rêis em 
bcmoticio da estação, quando SD tr·atar do serviço interior e de 
meio franco cobrado, segundo o oquivalqntc I'espcctivo em 
vigor, no caso de serviço internacionaL 

Art. 159. Si o toiegt'amma j<i tiver sido transmittido, para 
r1ue possa SEW annullado devo o expedidor sujeitar-se ás despeza.s 
com a taxcwão de um tologmnunn f'ormu1arlo pela estação c 
communicando a resolução do expedidor. 

Art. 160. Cabe ao expedir.lor a restltujção da tctxa do tele·, 
gramma pl'imitivo c do aviso de serviço annulla-l;orio, na razão 
do percurso não e!Icctuado, quando o tclegramnm primitivo 
!Or a1canç.:tdo ant3S dr., chegai' ao seu destino. 

As dcspczas como Correio, no caso em quo as lwja, s:::rão 
pagas poio cxpodidor, 
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CAPITULO XIX 

RECEPÇ:ÃO E UEPETJÇÃO EX-OFFICIO 

Art. 161. Terminada a teansnüssiio o empregado que receber 
comparará om cada k1cgra.mma o numero da:J. palavrn.s ~t'ans
mittidas com o numero annunciado, o accusarti a recepçao do 
telegra.mma ou dos telegcammas que constitueril u. sede. 

Art. 162. Quando SJ il'atar de um só telegl'<tmma serLt o 
aviso de l'Gcepçã.o formulado por um R sc~gulJo clet ind.ieação do 
tolegretmm[~ r0cel>Ldo, exemplo: R. G3-L 

Si for umet 15Grie do telGoT<tutmets,s:y>·nir~go-h:t ao R o numero 
de telegeetmma.s r·ecDhido;-;,

0 

b.srn como"' o numm·o do primeiro e 
do ultimo tolcgTamma rL:~ surie: R, 5-227-890. . 

Art. lG3. Havendo dilferença no numero de palavras, sera 
esta indicach pelo cmpl'cgado ao se11 concspondcnte. 

Si este ultimo se tiver enganatlo simplesmente na declaração 
do numeru de l)ab\TJ.B, r~spondm·<l: admitio, indicando ao 
mesmo tempo o nnmero real do pabvras, exemplo: etdmitto 18; 
do contr11rio repetir{~ a primeiea lottra de cacl<t palavra e o 
primeiro alga ri -.::mo de cada numoru até ao trecho errado, que 
rectificarc1. 

§ 1. o Quando a difl"erençll nã.o proceder do crl'O do il'ansmiS· 
sã.o a rcctHicação do numero de palaYras dechtl'ado só poderá. 
ser feita pop aceordo mntuo 0.ntro n cstaçào o;..:pedidoPa c i1 
coercspondente. 

§ 2. 0 Na n:dta:rle ac,:~oL·rlo, phwal~cr: o numero de paL:1,vms 
declar<trlo p:'\la. estnção m·iginal'i:L 

Art. 161. PodLwào os ompreg:ulo.~, lHl'<t ro.sal.vat• sua regpon~ 
E~abilidad(~, dae ou oxigü· l'Btntiç~~to parcial ou inSegeal dos tele~ 
grammas. Esta ropetiç:tn é.p:n'ólll, obrigatorin. nos casos illllicados 
ne.~tc r,~gulamento, o alêm destes em rclaçào a. todos os nu~ 
meros, nomes pt•opl'ios e pa.laVJ.'a:-; tlnvidosas, si as houver. 

Art. 165. Quando se clm· a rcpotiçào de nu meros seguidos, de 
fr::tcções ou :-1, l'~lJOtiyào do fe<:~cçõos cujo numerador for com~ 
pos-~o de dous ou mais ttlg<1rismos, devorá. repetie-se por extenso 
o numerador dct f'r·acçKo, afim de evitar qualquer confusão. 
Assim: l 1/16 sorá necess:~.rio ropetir 1 um 16 para não 
sm· 11/16; como 1.'1/<1 sorá nocossario ropotie trezo 4 para 
não Sé ler 13/4. 

Art. 166. Não poderá essa rcpetiçho ser retardada, nem in~ 
terrompida soll pretexto algum. Acabada a verificação, a es~ 
tação que. tivcl' r,~cobido farrí à que tiver transmittido o signnJ 
rlo 'i'Ccepçcio terminada e <li1rá o r2cibo do tDlegramma ou da nl~ 
tima seric. 

Ad. lG7. As roctult~aç~õns relativas a. tr:h_•.gTetmm[l,s de nmn. 
serio. pl'Ccndt\!ltnmr:Iltc tran::..:nütthb, ~iio fnHa.8 !lO!' avjsos de 
serYiç~o, dii•igl!los <i:-; pg(;q,('Õf\s düstinn.t:wiaB. Es:-:les cwis:;g repro~ 
dqzirão o nome c mOI':l.llR. do dcstitFLla.ri.o. 
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P<U'agrapho unico. Os pcditlos de csclc"tl'Ccüncntos quo su of~ 
fectuarem nas mesmas condições s.::n·ào feitos em n vises de 
serviço. 

Art. 168. Si acontecer que, em conse.quencia de intm·rnpçfio, 
ou :ror outro qualquer lllO"fiiVo, nfw se possa receber ;_t repe
tição, assa circumstancia nfto impedíd~ a entrega do tele~ 
gramma ao destinn,ti1rlo, sob condição do se lho conl.nnmic<.\1.' 
ulteriormente <t conccyí'Lo, si houver. 

JNTEr,nTJPCÃO DAS COM:\IUNIOAQÕES TET.T·:GnA PiliCAS ..,... TRA~Si\TTS~ 
SÃO l-'OR .Al\JpJ,JAÇJ\0 

Art. 1Ü9. Quando, no decur.so da. tr<1nsmissJo de um tclo
gramma., se der intenupção nas commnuicaçõus teiogi·aplüca.s 
regulares, a c3taçiio, a partü; da quaJ ;:~, interrupçã.o NO tiver pro
duzido, expedirá immedültamcnte o telogramma pelo Correio, 
quando não Iw .. ja, outro meio do transmissão por outrét viét tc
legraphica. A carta, cxpedídtt pelo Conc.io dcYo lcvnr a nota
tclcgramnv1. 

Art. 170. A estação que recorl'Or ;:~ a.lgam outro modo de 
re-expcdição que não sejn, o tclegrapho dlr.igirü tambcm o to
h~gramma, confOrme a.-:; circnm:::tanclas, ma·:5 pelo processo lll<lis 
r<1pido, quer (L primoim cstaç5.o tclegeapllic<1 em condições rlo 
o re-expedir, quer <L os~açJ.o d[;.1tin<Haela., r11Wl' ao propt·io d.es
tinatario. Logo quo a commwücaç·ào so aclmr rest:_tiJHl2cid_a 
sorCL transnütürlo de novo o telegeamma pela vin tc:Jlegri1phica, 
saJvo si tiver sido ::wterior·mente accnsada a sn<1 rccepçào, ou 
si em conseqüencia da <LCCitlllHl::tção dt3 dc.-;pachos cs~a re-cxpc
dicão for manifestamellte projurllclal i10 serviço. 

Art.- 171. Os telegr:11nmas quo, por qn<1lqner motivo, forem 
dírigido.1 pelo Correio a umn, estaçã.o tolograpllic;:L, i.ri'io acom
panhados do guüt mnncrad~L. Ni1 mo~ma. Ol~casião a estação que 
fizer a expedição avisarú, <i estctção a quo for dirigido, quando as 
communica.ç.õcs o permithm, por aviso de sm·viço, declarando 
o numero do.3 telegramma:::: expedido:::: o a hora do Correio. 

Art. 172. A' cllegad<L do Correio a estação correspondente 
voriticarü. ::-:i o numero dos tol(•.gf'ammas rec'01Jidol:\ ~igual ao 
numero dos telogmmmas indicndo:::. Sondo af:dm, ::wcusar<i <1 
recepção do; telogrammcts na g·tüi1, dmrolvcndo-a immodiat<-tw 
monto á estação cxpJdidora. lJe]Jois do rosta,bolecimcnto das 
communicações telegtaplücas es1;e avi8o .se reuovar;:í mmllanto 
um telogramma de serviço nos seguiniBs krmo:-J: 

Recebidos .•.•. felegrammas ..•.• con-fonne [J'H7;a n •... de ..•• 
Jc.- .. -. 

Paragrapho nnico. Kt~<tS di~posiçõcs.<1pplic;1m-se t;:J.mlrem cw 
caso de urna c,~taçi"l.o Lnlcgrapllic:t roeuiJor pelo Coreoto 1 sem 
aviso, uma. remessa de tolegraiUma.s, 
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.\rt. li;;. No e:tsu tlo nil.o ('hL\r..;·:_n' urna t'OlllüS::;<.t elo tclçgt'D.Jnmai':l 
anunnci;tda, tl\n~[!l'<~ dat·-::;n lmmerliatn_.mcn-t.e aYi:>o dio~so i~ cstn
ç~tto CX}Jurlidorct. K:i~a. porlf•l'ct, conformo as CÜ'Cilllli:rbtncirts, oife
ctuttl' nova. rerne:<.-i<.t lJor· qualqner meio de ü·an:::pol'to ou tJ'a.ns
nüttir o:{ tclcgl'ctnunas piH' Tia. iolcgr<1phicct ~i as comnmnica.
ç~õc.-; tol:_'g't'apllica..;;; o:-d.i.vm·;_'m rcstCtbclccida.:::. 

~\t't. 17-L .\ e:-;taqí'ío qne l'o-expcdil' pdo tclograplto i;olo
g!'ammas j;i tt·ctncnni·ttülo."l 1m lo Cuneio \'UI1llHill1Ü:al-o-ha. ;L c~r~n.
(Jto pa.I'CL <L qwtJ o:: -r,eiege:-l.llllJla,: forDm \lil'igirlns, em avü;o de 
Ser\·iço, rr~digillo d<l. sugllinte fót•ma: 

Rio de 8an!os--'l'I)IC[J!'I!'in1iWS ~1s. ·re-C.J.jlcrlirlos ]J(I..)' ampliaçr!o. 

Ad. 17.5 . . :\ l'n-c~xpedi<)lu 1101' itmpliaç?to rloYe1·;_i, Sel' eomnJu
lÜC<.ub ptH' uma ind icaç·.áo de SOl'V_iç.rJ no rn·camhulu; 1101' ex em~ 
]!lo: AmJJl-ioç((a, )ti. e:q)(;r/ ir! o pata . .. (;zomc. ck wm .. .• ( d·ia 1 ele.) 
pelo Cm·rc;·o oH peln vir'-_ de ... ou pelo (lo n .. .. 

At··G. 17(). Qnn,ndo e.-;te:{ tclDgi·anmHts ibrom cnvi;-~(los aos 
(kstinat,a.rio.~ SCI'ào aconqJanliados rlo nma no·tcl, indicando a in-
termpçào da:-Jlinhas. -

Al'ii. 177. Os lu!r_•gmmmas extcri_nl'üs ,;;ó Sl'-l'~to n'-l'Xpt-~dido·~ 
put• uru<.t vi<t mais n:tt'Ct 1 no ca;-;o em que o ex110dülor pa.gue l.t 
lax.a de,-:so pm·cm·so. 

CAPJTüLO XXi 

A1·t. 178. (h~ tulegl'<Ln1ma.'!. podem ser l\Jlb•e.gncs no domicilio 
do destinata.rio, dBpus:itados (w encc.tmin1mdos po!o Col'reio, c 
D..indct. depositados na cstaf;ão tclegTn,pllic;_~, de accordo com a~ 
indicações que constat·em do endereço, para serem procurados 
p:;los interessados. 

§ 1'. 0 N11s loe11lidadc.:; em que exi-Stirem explorações dl) linhas 
tclcphonicas de propricthtdo da Ropartiç:l o pode1'âo os tclc
gmmmi1:-'i SOl' cxpcdidoi3 pelo telephooc. 

§ 2.(} Os tclogra.mmas SOl'fio nl<wr.l.ados com <1 maior pre.:;tcz::t 
ao destino na,. ordem da. rccopc~o c prioridade. 

Art. 179. Os t~lege<.~mma~ qne devem SOl' oncmninlmdos polo 
Correio sú scrã,o sujeitos ú de,-;pom qn11mlo houver rccommen· 
dação de registro, em oujo ca.;::o devor(L o expedidor pctgr:tr, 11lóm 
cb taxa telographica, ê"t. po.::ta.l, na importcmcia de 200 rt\is. 

Art. lRO. O tdogt'<nmua qnc tenlut do .:;or levado ao donü~ 
cilio pôde sm· ontl'egue, quct' ao dostin11tario, quer ttos membros 
adulto:c: cht útuülia,, aos s::~us empregados, loccttarios ou hospedes! 
qnce ao portoü·o do hotel 011 cl<t ca~Ja, cxce11to si o dcstin11tario 
tivel' dcsignaUo por cscrip-to c:tlgum delegado especial ou si o 
cxpodidoe tiver exigido, eom dcchtraç~tw no cnJm·eço do tcle
gt'<1.1llma., que [t cnkug[t soja em mio propeia. 

"\rt. 181. O tekgTammíl. di1·igidu acomlHCJ"cinnte útllído ser;:t 
cntt·ogne ao curador· fi:'lca.l, dcsüo lj_ltC <~ .Junt<t Counnerchl on 
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quem de dtl'eito tonlJ,~ lcttu provlttmente commnnicaçào <.tos~ 
t,tção, de acconlo com o art. 13 do dt!creto 11. 917, de 27 de 
outubro de 1890. 

Art. -18.2. Quando um tolegramma n?i.o puder ser entregue <t 
csta~·ão de::;tina.tai·ia. rcrnet.tcr<~, em em· to prazo à c.;tação origi
naria um avi::::o ele ssrvl1;o danrlo conhccilllcmo do motivo da 
não entrega, no:-{ seguintes termos: ~Y ....... (data. e endereço 
textualmente, de acconlo rom o qnc foi l'ccebir!o) dec;conhecido 
recusado, mío chrJfj(m •.... }Htdl>, ele. 

Este aviso ser<í completado no.-> cct~:o::: jéi, prc.\·lst.os pela indi
cação do motiYo dtt recus~t ou jnllical;;'\0 das dcspezas cuja co
brança deve ::>C-l' fcikt ao oxpedi1lo•·, el!c. 

Art .. t8::L Qmtndo a. cstaçúo de o1·igclll vct•itíGU' et'l'o no en
dereço rectifica,rci _immcdiatcLutonte por aYiso de serviço da se
guio te iürm::t: 

N ..•... , de ((latcL) }Hu·a (en(lereço l'ectificado). 
Segundo o:-; caso:~. contm·;~ este aviso (lo SOl' Viço as indim~çbus 

necessarias a roetifie<1l' os erros commottido.'3, taos como: ütça.-sB 
Séguir ao àc;;tino, annullcLl' o tclegTn.mmct, etc. 

§ 1. 0 Si o endol'Oço n~.o tivol' .'3ido alterado n;_L tt•a.n.;;mi,.~sào, a 
c.stação do origem conmmnicarci cotllü ün· pos.-~ivel o aviso de 
nao onteega ao cxpedklot'. E.')tc ultimo ;)Ó podcr<L completar, 
redificar on confit'JU<1t' o endereço pot• _ 11111 tclogt'i:tmmct pago 
sob a f'órma de avi:-,:o do sm·viço taxado. (S'l'). 

§ 2. 0 Si dcpói.S de tct' sido cnvi<tdo o aYiSo do n!lo ent1·ega a 
cs·~aç~ão destina·~twia puder ent1·ogar o tclegt'<.tnlllléL sem tel' 
recebido um dos avisos ractifica.tlvos <tcim;:~ indicados, transmH
ti.rá ~t estação do origem nm segúndo aviso tle serviço redigido 
sob a fórma. seguint.e: 1:V.,., .. ((ln.ta) tmra . .•... (endereço 
textual conformo o endeeoço recchido) entregue. 

Este aviso snrá commnnica.do ao expedidor, caso cs~c tenta 
·recebido a notificação dJ não entecg<t. 

Art. 184. O expedidor fica respondavcl pelas despczas que se 
tenham de fazer na estação do dcsGino, par<:L a, cn'troga do tcle
gPamma. no caso de não liüt' sido cstt't efiectnada por insutncicncia 
do cnclct'C(~o. por :wsnncia. on rocni'in do ilostina.tai'io. 

Art. l85. 1\0 dó,-;timdaeio do um tdugt•;unm::t qu(~ nU.o tenha 
sido possível ützct• a cntl'cg<t, _ por se ;wltat· l'l~c!Jad<t a. pol'La. 
indicacht no endereço, ou por 1úo liavee n<:t casct quem queira 
recebel-o, sere~ deixado no domicilio indicado um avi:::o partL 
]Jl'ocm·al--o IHL estação. 

~\.rL 186. O tebgramm<:t que trouxul' a in(licaçã:o- Correio 
restante ou i8logra.pho i·esta.nte-só s~t·ci cn~regue ao dcsti
natario ou qHcm suas vezes tih')r. 

~\.rt. 187. Nc'Lo t\ pmmil.~itto a tlllidíjlWl' in(livilluo cxigit• das 
estações tekgrv.phicac; que os lelegT;.uuma:-,: I(}Ue ll1c fol'ern dil'i· 
gidos até coeüt llül'<~ ou em detcnninad(l,::; cil'cumstancias para 
um designado domicilio, s0jam cnti·ogucs em outro. 

Art. 188. Todo tolcgeamma quo não puder ser entregue ao 
dcstinatario no prazo de sois semanas será inutilisado, salvo 
tratando-se de tclcgramrna.s semaphoricos. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 687 

Aet. 189. /\_ r.ntrcgi1, <los tol('g'l'i:tlllma:':l cujos endereços, em 
voz da indíca~·ão do domicilio (lÕs tlesümrGat•ios, tragam a de
signação dos seus empregos publicas, sm·;:i fe.ita nos e.dificios em 
que estiverem estabelecidas as respectivas repartições_; salvo 
quando C8ses domicilias forem conhecidos pelos empregados da 
Repartição. 

CAPITULO XXII 

REGlSTI-tO DE ENDl~ltEÇOS 

Art. 190. Pa1·a q1w um tP1PgTd1l1llM cnm Pndoet!-ÇO a.breYiado 
ou corn cncion.uln se,J<t entregue ê ncccs--,<u·io c_luc o destina
t;trio ·tenha notificação, na eshtç~io, d<t suct Iirnm convencional 
adop~ada .. 

Art. lDl. Parct l'Og-is~rar o seu emlm·cço convencional fica 
o interessado obl'.ign.do ao pagrwlCnto do .'!5$ ;_mnmws. 

Art .. 102. Ent qncLlqnm· tempo qtto sej<t foüct a. notiJicação, teL'
mln<.~ u, ~n de dezembro de cad;:~ auno o direito do recebi
mento de t.clcgra.nunas em tcte~ conrliçrJrs, devendo, portanto, 
ser annualmente l'ellO\'il,dO aqnclle pag;unento, .sob pena de 
não cn-teeg;~ do serviço. 

At•t. lü:). Em Cotla.s as e..;L:tçõu;-: telegt'aphicas ha.vcni. um 
liYt'O de registro de endereços abt'O\'Üt<tos uu convoneionaes. 

~ 1. o Nii.o serão acccitos com:) cndot'eço abreviado· ou con
ve-ncional : 

1°, nomes proprios ou appcllidos vulgares ou communs a 
muit<ts familias ; 

2°, p<tlavras que j{~ tiverem sido acceitas p<tra. endereços 
abreviados, antes do registro que se pre·tende e1fectuar; 

3°, qualquer palavra que possa. dar lagar a. duvida ácerca da. 
identidade do destinatario ou quo possa sJr origem de domorct 
na entrega dos telcgr<tmmas. 

§ 2. o Os tologeammas cujo endereço scjJl.. incomplet•), sem quo 
constitua. nm c!ldP.reç·o a.ht•cviad_o ou eonvnncionado, Uevida.
montc~ registrado, sü podmão ser mrtregucs si nU.o honvcr abso
lutamente nenhuma duvida áccrca da identidade dodestinatario, 
e si este puder sm· encontrado som clfcctua.r-se busca. ou 
averiguações, quo tragam demora, para os outros serviços da. 
estação. 

CAPITULO XXIII 

'l'ELEG-H.Al\DIAS ESPECIAE8 

Art. 19'1. São tclcgrammas espcc:iaes os tclegrcuumas quu.es~ 
quer que tenham operações accessol'ia.s, obrigatorias ou lltcu-1-
t<:ttivas, ou c1uc sejam expedidos em condições ospeciacs de 
taxa ou transmissão. 
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P;l,rngr<.!.pho unir~o. S;\o opot•aç(iu.::: <.UJ;:essoric~.s: a, rnstv.sta 
paga., o cotejo, o pmlül() de aviso de n~pJtiç:~o, <:L re-uxpcdic.~ilo, 
a fazer scguü·, ;~ umltiplic:idadu do cnJcrcços, <:1 entregct docl 
telcgramnl<~S em localülculcs niin ~nrvidas pet<Ls linhas tebgm
phica~ ou tobphonicas. 

Estão em contli(:Õ8S e.sp8ciaos elo taxa. : os telc•grammas de 
imprcns<t o os cshdu~tos, c ele transmissf\.o: os m·gentes, os 
semapltol'ieos c os avi:-oos mal"itinw:s. 

Ar L 195. Respostc;s pag~ts- O cxpcHlitlnr pü:_h pa.g<tr a l'OS· 
po:-::trt. qLw pede ao seu cot'l'Cspondentc, nào podomlo, -~orlaYLt, a 
l'l'anqnüt tl<~ r.Jsposta, cxecdot• á t;lx;t Uu um i,ekgT;unJna ordi
H<Lt·io do :_:;o pa.l;tvras p<tr<:t o mesmo destino, quando o t·:lrgt'<tm
uu. for irt~ernacioncd. 

S l." Exccptum·sc dess<:t IimLtP,ção as l'JSllOSÜJ.s que devem 
ropotil' um tologramma <:tntcriornwntc transmiHitlo. 

~ 2. o O cxpediclot' quo rgiizor f1·anqncar a ~'os posta ao seu 
tolegramma, devo cscecvcr n;t mimlt<t <:t indic<:tção-rcsJ_Josb 
p;tgi.t--com a mcnç·[o do numm·o do _lXtlavras ü·a!l(lllü<Mla:3 pctt'a 
rosposkt c sat.isf~tZCl' o impol'i;e cein'ospondcnto. 

§ :3. 0 No cttso do OXJlüdidol' nào mctrc:tl' o numel'o (h: pcd;_~
vrc.t,::: suboatomlo-so (jlln fLllül' 1mg·at' a bxtl, corl'üSpomlunco a um 
te.logTanuna ordinal'io ele lO pal<t\Ttts·. 

Ad. HJG. Si o oxpcdidoL' quizm· Ü'itnqnn<ut' unl<L ·1·esposla 
w·genle devo osCl'CVCl' scmpt•c antes do endereço rt indicaçii.o-
rcsposta paga urgonLe -c satisí'a.L.t:n' o pJ.ga,mcuto da, tctx<t tl'iplét. 

Art. 1D7. Ao dostinahrio do um tcL1gt'n,rnm.::t corn rosposkt 
pa.O'a sm·;i, l'<"lmci;tido polit e:d;a(,~;t,o tllll ·v;du quo llw (ln.l'ii a facnl
üado de cxpcdit• gT<ttnHam _n~n. dr_ml;i·o (lo:-: iinü~us eht k1~xa. paga, 
JH'evla.numto, um teiegJ.'ttllllll'-~ cu11t dos~ino a elll<tlr_[mn· loea\L« 
()adc set'vicbt pc.hl:-; linhas ~clegJ'a.phicac; (la Uuiio, ou ct p~tdit' de 
uma cstaçho qna-lqncl' fh administl\t~:ito a quo pJrtencc a 
c'staçTto quu omitt.iu o Yalc, no C<kW de serviço intemacional. 

§ 1. 0 Quando a taxa do tolcgl'<1mnm de rJsposüt exceder o 
vr1lor do vale eleve o exceclont.c ser pago em dinheil'O. 

§ 2. o No caso em quo não ~:cjv, cmpl'Qgado na, l'G:5pos-tCL o nu
mero de p<:tlavras só so farú a rr~sti ;u i(:io da, impor·ta.ncia. das 
ta.xas corrcspunclentos ao numero do pala.vras não apmvcita.dcts, 
quando se trttt<tl' ·do telogt'<Hnm;~s exteriores. 

§ 3. 0 Es:'lo vale só póU.J vigonu· durante seis som:m:-ts, a con· 
tardo d:ia em que foe p;_ts:;ado, finrlas a~ qww3 é comidcrado 
nullo c a taxa, cobeculn, rovortcrâ ;_i, ostn.ção quo o lan·ou. Nr'i.o 
pódo em ca.;o algum SJi'Yil' pcw<1 fl'<lllqLLC<H' nui.-:: d.1 um tcle
gr<1mma nem paea feanqumtr klogr<tmm;w internacionaes 
quando o sorviqo pl'imitivo soj<.t interior e vic()-VCL'.U. 

§:L n Nilo ê pJrmittldo apmvoil;ar divm'.~o::,: -valos tb roo;:posta, 
pn.ra. com a smt somm<t, ft·amlLtortr nmsó tclegmmma. 

S 5." Si o destiua.ta.rio não se servir elo vale a. Ütx<L nào serú 
l'C ... mnbolsada. ::to expc:clidor sini'ío qna.ndo SC! trn.·.;a,r de tclogT<tm-. 
rnas iutcl'n<l.ciomws, o neste ultüuo caso devo ser apresentado 
o valo ;L esf.aç~ào que o l<tVl'ou, acompanhado (lo pedido (lo ros
ti.tuiçãu ao uxpcdir!ot·, c i . .;:sodcntro do pl'm~u do tt·qs mozcs, 
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Ad. 108. Si o desünata,rio recusrtr o tcleg.ramma ou sômente 
o valO de resposta, a- estação de chegada informará immedictta.
mente ao expedidor poi' a viso do sc:.rrico taxado (ST). Este 
a viso de serviço taxado ser<í pago pelo val!J como telcgramma 
pariicula.r sob a fórma seguinte : 

Resposta ao- 1.V ••••• de ..... o dcslinalar-io ·i·ccusa vale ou ?'e
e usa tete,qramma. 

Arl;. 190. Qmmdo o tclcgre~,mma. não possct s~r ent,reguo logo 
após e~, sna cllcgr.tdil., em conseqncncüt dos casos jâ. previstos no 
art. 185, salvo caso de recusét, ser<1 transmittido um <:tviso de 
serviço n;:t fól'ma proscriptct }Julo mesmo a,l'tigo. 

Art. 200. Si não houver· roctificação c si as indic<tç:ões feitas 
para se encontrar o d.o . .:;tirmtario forem infwctiforas, o VCLle 
ficari.i. annexo ao telegl'amma dlu·a.nte o prazo fixado pelo 
ad. 188. 

Findo esse praw a. importn.ncia do vale póde ~et' restituida 
a pJdido do expedidoe nos telogr<tnHnas in·~ernacionaes. 

Art. 201. Os telegl'ammas do l'esposbs pagas devem s~r es
criptnrados do mesmo mo(lo que os telegwmmas ordimtrios, 
truüo no servic,o interior como nu intec·nacion;:Ll, isto ê, debi~ 
tando ou creditando-se· ;_t otttr<:t n.dmi.nistt·açã.o peh~ imporb.mcia 
i;otal da. tax<t desses telcgrttmm<~s, íbita unicrunente cie(tucção 
(1<1 t<txn. do percurso j;_~ circctwulo. Do.-;sc modo o tolegrammtt, 
<to chegaT ;_L estaç·ãu do destino, traz a credito dessa admi
nii!tração a import<:tiJcia tot<1l da. tax;_t de volta c, si houver 
pedido de rastitnição por nüo a}Jroveitrl,mení;o d;_t respost<~, a os~ 
tctção de destino esUt habi!ita[b a. íhzer n indemnizaç~ão. 

Art. 202. No cnso de aprovcitctnwnto do vale l)l'ocede-se como 
si se tr<-ttasso de um telegT<tmma or-iginaria ela estação, ficando 
a administração respedfva com a taXa. do seu p8rCtrl'SO e credi
tando a ttdminisi,r<t<;-~"io limih·opho p3la. taxa de percurso que 
ctind<:t tiver de n-~wr o tclegt'<-unmél. desse pJnto em decmte. 

Art. 203. Telegrammas cotejados -0 expedidor para melhor 
gar;mtir o S8U telegrn.mma de qualqner engano, por motivo 
de serviço, póde mandar que so,j<t elle cotejado e nesse caso deve 
r.scrcvCl' na. minuta a indicação-CoteJo. 

§ 1.0 Os tr;legi'<Lmmas offieü1.ns extorioros mn linguag0m cln.r;:t 
on soc:rctn. stwão cotr~jMlos c:c-officio pr.ht:> estações brazilclras o 
gnttuitamentc. 

§ 2. 0 O cotejo, qur, consiste JHt rüpctiçJ.o intcgrttl do tetc
gramm<L, será feito immediatame1ÜC depois cb transmissão do 
telcgeamnn. 

§ 3. 0 O oxp3di(lor do um Ü\lt~g:eamnm p:tríif.Hlhl.I', par<t ter 
direito ao cotejo do snu teleg!'cunnn, p:tg<t um accrescimo de 
um qmwto d~t t'-t:-m -totctl do telcgramnm. 

J.rt. 20-1. Pedido de aviso de 1'Ccepç{fo - E' facultado ao ex
pedidor de qtLdquer tclegmmma pedir que lhe seja declarada 
pr,lo telogr!1plw n.ltora em qne P.!.lc. for t:n~regtw ao seucorre~
pondonte oa os a.ceidontcs quo cloter·mini1l'i1m <t sua não entrega. 
Para is3o escrGver<:"t ante::; do enclercço n .. indicação (PC) e pa..
gará. a tctxa de um telegr~tnmt~t orditHrio do dez palavra.-s pctrtt 
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o mesmo porcm'so, o qual serâ ntilisado }WÜt estação pa.r<.l. a. 
referida communicaçã.o. 

Parag1\1.pho unico. A notificaç'ii:o será feHa pelo Correio, si o 
expedidor tiver feito a indie<-u;ão antes do endereço aviso de 
ncepçao postal ou PCP e pc:,go um<1 tax<1 do 200 r(~is, cobrada 
para registro. 

Art. 205. O certificado de recOllQ}o fctz-so mm1i:wto alJl'OVi<:t· 
tura (CR), transmitGülo nos :-)Oguinr.cs termos: (CR) Por/o Alegre 
de Rio n .... (endcrc~·o elo dm:;Linat'J,rio) entregue em ..... (llMa., 
hol'êL c minutos). 

Parctgrapho nnico. O ccr~ifieado dr. lTCopçiio (CR) eleve -hw 
numero de onkm na eNI;ar,:ão qnc o trct"!Jsmittc, c será classiflcado 
FLT<L cL -transmü;são entre O;:> 'tdcgt·<r,mmii.S pad.:ic~11l;u-c;::. Só o:1 
(.:cl'tiflcados de rr;eGJH,:ào re1erindo-s~ ;~o tdegrmum:_,,s de SOYVi1~0 
pub1ico te1·ão pt·iuritlarlc n;~ ü·an~mi~sc"~.o. 

:\.rt. ·:200. O ccnificcHto ele r·cr:Ollçi'í..u postctl comprelwnde a,s 
mosmas indica~:-i'ír's rJHe o l:Cl"~iflc;tde telcgt·apltieo, c SOI'à cnvi;vlo 
em euvoltorio ü·alH[tteado u l'ogi:-,n;t·ado lJOlo ehefu de~ e"LaçKo do 
clLegadc~ do i;elegTa.JlllllCI. ao eltel'n da e8Lctr.~clo du o1·igmn. 

P<Wi.l,gl'n.plw UJlit:u. () e;·;i·Wil~ll,do tk l'Bccpç[úJ -~ele,graphic<t 
ou po.':1i{l,L ao ehogc1,1' ;_~ r~~;t.:-l,<)i.u de ul'igcrn elo i;clcgT<I.innm, 
S:Jl'á l8Y<1llü imnu;di.:_,,-i;;!.J!lO!li:.C <V) CUHilOGittlCOtu elo ('.XlJOdidol' do 
telcgeamnm. 

Art. 207. Tclcyra·;nuws (1_1(.'11-SI: sn[_Jtti-;· ----0 ex:petiidot' de l!lH 
Lclege<tmma. into1·i.o1' póde pcdü~, c:->crovendo cmtc:-5 do cndoret,·o 
a indicação~- (iiça scguiT--IHl'c~ q uc ;_1, O:)trtÇ'Zlo onde cltcgc~r o 
tclcgrctmma. o f,tçct :'mguie p;wn .. o1tt1·o ponto1 <Üé encontrai' o 
destinatc~rio. 

§ 1. 0 Em caso algum o expedidor do um tclogl>c1mma.-fitçn 
seguir-póde Ü'o,nquocu' <:L ro:;po;:;tct ;_t e::J.)O telegntmma, nem pedi.r 
t1Vi80 de l'OCO!}ÇâO. 

§ 2. 0 Devo o expedidor então escrever~ dcpoi.) do primoit'O 
endereço, um SBgnndo p<tr~t onde deverá :'ler feH<~ a rc-expedi
ção, qmmdo não ~ejc~ o do-:;ttncvta.l'io encontrado no primeil·o 
endereço indicado. 

§ 3. 0 Si a declc~raçâo do- fàça-se segu·ir- i'ül' acomprwh;_ub 
de endereço..,: succu~:->ivo:.;, :--;lT<~ o telogrcmuHn, trau:-:mütticlo 
stwce.-:;sivctmento :1 c;l,dcl, um do . .,: de.5Lino,; imUcc~dcH até ao 
ultimo, qmmdo <tnte-~ nJ:rJ tonltc1 sidv encontl·<ulo o destinH.tal'io. 

8 :1.<> Fíc:tJ'á o tcLegT<JMUUíl. \leJlO:·ritcvin n:1, c . ..;ta~:ii',o, qnando ntí.o 
lm,ic1. mai.:) indie_lr,'i'il-~~-~ (_!_110 po-::';nn p:uin,r .a nrHJ'ogn,, 

8 5. 8 No cn.so ac-ilil:-1. f:c;r;t n t''\pt:didrn• ctY'i":J,dr1 no." tcl'mos do 
<1rL. 182. 

8 5. 0 As despez·v..; eurn a l'U-cx_podíção do um tclugT~ünnm com 
'-1 indic<tÇI~o- fa,,,:u-se segu-ir- ::>Bt'fi,o rmgas peJo flc.:;tin<t'Gétl'iü -e, 
n<t foJh do p:~g;tmonto, sorão p1.gas :pelo cx_pcdidot'. 

Art. 20::L E' úeull~ado a, qncdquee J10SS0<.1,, desde quo ministro 
[~ neeossaria. ,justi[iea.r,·J:o de iü::mt.idcule., pedil' pül' escripto que 
llte sojMn re·üxpndidos ao ourh.~J·t~ç.o indir.;vlo os -telegra.nnnas 
anteriores qno e!ti\ga.rom <~ est:v:·ào p;.u'ct llw seeem oHtregues, 
dentro do circulo do d-tstribuiçà,o·dossa ostaçi~o. 
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Paragrapho unico. Applio<l.m-sc ao C[I.So í1S mesmas dispo::üçõcs 
do artigo anterior. 

Art. 209. 'l'c!egmmmas multiplos-0 expedidor tem a. fctculda,do 
de endereçar o seu telegTamma. a muitos destinatm·ios nLL 
mesma. localidade ou em localidades dill'ceeuGes, m;:ts sarvidas 
]J2ÜL mesnm est<:Lç:i"Lo c com o mesmo porcur;:;o clcc-~l'ico e ainda 
ao mesmo destin:lt;n·io em dlvcl'sos domicilias na, mesma loca
lidade, com oi:t sem_ re-cxpcdi~,:Ylo polo ·Coneio, }Jor nxpL'csso ou 
pot• osbJctct. 

§ J.o O prcamlmlo dos tulogrcmuna8 u;:~s condi~~ões do al'Gigo 
a.ntccodrmto devo dnsign<.U' o mtmot·o do Pnde1·eç:us cLI_l:) (j_ll<M~s 
os mesmos tolugt·cuum;_ts devem SCJ' l'l'.mdi.id(_JS o, an~es do 
ectda. um dolles, as eontli~·õos uvunüme;; qnn ltw.-.: {'OlTe .. ::pon~ 
derem. QuantLn o telogTanurm muHilJlo ú ut•gunLo ou co~0j<.LLio 
ba.strt que este~ inlli.ea.ção pt·ecmb u lH·inwi.t•o en(lül't\'O. 

§ :~.v A t.cL'\.i.t de um tdogL'cLntHHt multiplo c\ ;.1, "lictx.rt do tele~ 
gr;_uunm onlínn,l'in acc.t·e:":!eilh dtt qnmrtüL 1le SOO rüis, cobntd<.t 
<t ti~ulo do cópia., t:wtas ·vozes C_Llw,uto . .;; GJL'ünt os cntiue;;c.:os, 
menos um. Sl o tc.lcgL'muma tiver mais de 30 P<l..la.vra.-; o 
cmd;o tht cópia. será tantas vozes 500 rdi::; g_mw·Gas 30 J.mhvras 
ou feacção de 30 ellc contivm·. 

No serviço exterior cada cópia.. paga.rá 50 ccntimos, cobl'ados 
scgumlo o cquivalcnl:c em vigor, o mais ouGros 50 centbnm; 
por scrio ou frcwção de 100 pala.vras o ptu•a, os urgon~cs essa. 
taxa, é olcva.rLt a um ft•rtneo. 

§ 3.° Cad<.t cópül.. lev<.tr{t o f.ion enüereço :proprio, podendo, 
pordm, o cxpodidoe mandu.e, lWl' indicação osct•ipt<.t, commu.~ 
nica.r todos os endereços. 

§ J.o Essa, indimtç.J.o devo cnLrar no numero das pal<lvr;_tS 
taxacbs o soe cscl'ipta. <tntcs dos endereçof.i e ·ter a .fúl'ma. se~ 
guintc: - commHn-icar tor.los os c;nlcrcços. 

Art. 210. 'l'clegmmmas rlir·ir;idos a localidades nito sen:drlas 
pela ríNe telcgraphica- Os tolegr;tmma.s dirigidos a. locali
dades não servidas pelos tclcgra.phos (l;t Uni5.o c pelos d;ts 
<:tdministrações em conespondcncia com a Repartição Geeal dos 
Tclcgra.phos, podem sm· levados ao sotL destino con!'onuc pedir 
o expedido!', jri p;\.lo Cor1·cio, j{t por expresso ou csktfe~<.t. 

§ 1 . o O cndel'eço üos Lelograrmn<tS ll ne Lcnham tle ser levados 
par<:t além dos pontos sm·vülos pot• linh;:I,S tologt'i.t-plüca~J, devo 
conter a i.nclicaç?to - CmTeio ·- ou - eu:presso- ou --estafeta. 

§ 2. 0 As dcspczas elo conducção P'-LI'<:t ctWm das csta~:õcs tD!e
geaplricas devem sm· colm.tdas do dei3tina,tarlo, podendo, porém, 
o oxpedidor 1 no scr'viço intcrloL', pag<:tr as conducç-õos cuj<~S 
despezas forem prevista.s o docla,ra.das peht osta.çâo origi
na.ria. 

§ 3. 0 As rmlavras de ludicaçào CJJjJTCSSO Jla[JO (XP) estafeta 
pago (l~P) e1r&mrão na couta,gern d.tts lllÜ<J,Vl'<t:-:J yu.ea os offoitos 
da taxação. · 

§ 4. 0 O Correio sorri ompregarlo de direito pol<L osta.ção desti" 
n<tt<tria., todas n.s vnzcs que não lw.j;_t indicação do mr:io do con· 
ducçào, qua,ndo se kab.1' do un:w. condu.cçil.o, 



692 ACTOS DI) I'Om:n EXECUTIYO 

~ 5." Os LelugTamm;~s de qmd(lll2t' m~~t!l'eza, q11e tenJw,m 
de- SOl' levados a.o seu destino lAH' v la do Correio, serão conside· 
rMlos cart<L~ fl•anqneadcu:;, excepto qu;:tlldo tenham de sct• rcgis· 
trados, quando }Jagam é~ in,x;_1, do art. l7tJ. 

~ 0.0 Qun.ndo o.=> telegr;tmm<ts fOrem flirigidos a. cs',açôos tele· 
gra.phicas jtwto tis ü·ontciras, p:1.t·~~ s·GI'ent dcsp<1.chados pelo 
Correio pal'<-t o terrii;orio vizin!Jo, tlovcm sm· poshos Jltt ccüx<.t do 
Correio como ca.rbts não Ü'i.llHJHOada ;, ficctndo o poi'to a cargo 
do dostincttwio. 

Art. 2!1. 'l'elcgrwwma:; 1.!rge;J/cs- O cxp:1dido1' de um tole
granmut priv<tdo lJÚtl.o o1ter pl'iorid<1dc par<t transnüssão, in
screvendo a. p;_Llavnk-··1'i"!JUilfc-·anLc . ., do cndf~J·cço n :pag<wdo o 
triplo da· t;~xa, elo telcgT<Wllll<~ Ol'dinaeio do mesmo tctmanho e 
para o mesmo destino. 

P:.teagmpllo unico. Os tulngr;tmma::; priv:.Hlos HJ'gun-tos teem 
prioeidado soln·e os ont,ros tclcgrammns pl'ivado), c enkc si 
<-t priorichtdc é ostabolociila polcL o1·rlmu d<1 aprcscntnção na. 
cstaQão. 

C,\PJTULO XXIV 

il..rL 21.2. O oxpodi1lor ou o dt~::;Linal<tl'io do qnah1uue Lele· 
gramma. tr<:tn . .;mittido ou em Clll'So (ir, tt·an.mlissão porlem, 
dentro do pt'tt%0 do 7~ ltoc;_~s (n~io eornpt•chendendo os domingo.;;) 
contadas do dupo.:;Hr) do tolt~gt'<i.nllna ;w dtr, suc1 chog<Hb ;_~ c::tação 
de:-:;tinataria. f;~zct· tom·u· inl'otm:~çõos ou cht' inJI;t·ucçõe.':l por 
vla. tolcgt•aphied. :.;o1JJ'O o ;r,,:·.mmpto tlc sw1 conespondencia. 
A;:;s:ii11, poderã-'J f:LhtH' t'cpctii: int.eg1·a.l ou p_u·eictlm(m~c p3li.1S 
c.;taqõc:-!. do do.-:; tino, OJ'igem OIL tlt~ tl'an.-:ito um tclogrn.mmrt qr10 
tenham expedido ourec~;lridn. Pal'a, r;s.::c Hm J';n·J'/J o:: :::o.gnintes 
deposito;; : 

l0 , a lmporta.ncl;_~ cb bx;_~ Uo tclcgTêLlllTIUl que formulct o 
pe.di.do ; 

2°, a i.mporb_1nd;r. (h tctx<l, do um telcgTêtTnpta parct <L ee :posta, 
si uma. rcspo . .;+a telcgr<q)bicc~ for pedicht. 

Art. 213. Os telcgr<.tlllmtts l'Octific:r.:';ivos, cmnp!ctivos ou an· 
nullatorios e qurtOcl(lttet ontríls commrmicaçõos robttiva:'l a 
tclegrammas j:l transrnittidos ou em curso tlc transnü;:;são, 
qmmrlo dirigülos a uma cstaçi'Lo tclcgra.phic:~, <Le-vem sm· troct1· 
dos cxclu:'livamontc cntl'o a-: cstaç'üos sob a fórma de avi:'los de 
:'lCl'\ri~:n t;_~xar!o, em•t•nwlo c~'\ I'cspccti.vo.t:', do.~pcz;a:.~ por conta do 
expudidot• otL do de.;;t.in;r,Lctl'Jo. :-;ug:UJdo w:i ('a.sos. 

~"\rt. 214. c\ eu!'l'e::prJivlcnci;r, na:-; comliçórs <teima, quanth 
reléttiva ü repctiçi'io dn mn;1, tran:~missão suppost<L erronea., toeá 
a inrlic;wfi:o (SH)-ser1:·(ço 1·ectí(lcalivo. 

8 1 . o A lúl'JWL <L deu· a esses a v i.'<oK nos dom; casos ô a seguinte : 
SR-Belém de Rio ..;g (nmnct'o do <l.vi..;o de ,<;eevü;o), 8 (numero· 

de pa,VXVl'(l_s) 1.1() qninse Al-meida (numol'o, tbt8, e nome do dcs
tinatario tlo telcgt·r_'1mm:_l, lH'Íl.llitiYo), RepUa, J.wilneú·a, qum·ta 
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e secd(t (p:IJ;:t,\T<.~.-; do Lexto do tclcgrctlllllld, pr11nano quo se 
tinlm de vcr·iflc<1r) ou nptfa a p(flaora 01~ 1Xda~;1·as clepo~s de .•• 
on ainda-Repitn tecto. 

As palavras aroprd;i.e ou n. rectifL~ar em nm tologramnm são 
designadas pela, ordc'm (1liD clb>J occrcpam no texto (lor;;so tele~ 
gramm<t, alJstr<tcç:iio feita d<t:'l regrct~ do tD.xaç~ão. 

Quando o telegramma primüi•.ro nfto te<~.g;t nrtmoro este ser<l 
snbstitnido pela hora do deposito na csbu;'fio do origem. 

§ 2.<> A resposta a, es:~ms avisos de :-JOl'viço tm'(L <L seguinte 
fórm<:t: 

SR-Rio de llcldnt 15 (numero do n,viso de scwviço em rospostct) 
G (nnmm·o de p:i,li1Vl\t.:'J do.~sc ctvlso) .i-llmeida (nome do dostina
tM'io) andarilho /oslado, '!íWSWliO (os tt•es nome:-> do telegrctm
m;t prinüti F1, eaj:-L repetiç:~lo f'- pedi( h). 

Art. 215. Os ;~vi~o:-:\ que tL'.Illl<tlll por fim fornecer quaesqner 
escla.recimcntos ;:;oheo um k:dcgt\i,lUJn<t -terão <1 indica1,;ão (ST) 
sen)·iço ta";ado. 

Paragrapho unico. Es :os <wiso.;; r lo servü)o bx::tdos serão re
digidos do segninto modo: 

81'-Belt!m de Rio 12 (ntttnOl'o elo ;vvi:':!o do ;:;ceviço tax:ado) 
6 (numero de p.:davras dc.~.;;o avi-!o) 149 de.:; "Valente, (nume1·o, 
data c nome do dost!n<tl,;"tl'io do toteg-r<tmm<t primitiYo) subst-i~ 
tui1· te,·câra (pala.vm do tox1;o) 15 po;· 150. 

Ar L 216. A oHrtçio tnlegl'~tphicc~ qno recclJm• qualquer telo
gramma de scrvi(·.o bx;J.do on l'Oet.Hie;üiYo, eleve immedia/.amentc 
dar-lho n,ndamento ~, si hon roe l'O~posta c o.~tn. l,cnlm sirlo paga, 
l'o:::ponder;_t deni;ro doi-i limitr.': cb ütx:t. 

At' ~. 217. A.'l ta.xas dm; <t.vlsos de ;-;r:l'Yi(·.o tmt;1.rlos nmto e<:tpi~ 
tu lo são resti[üidas, qwuHJo n~St\-> ;l,Yi~u~ f'on-..m mo1,ivaclos por 
et'!'OS no H~I'Yiço i:degr:wltlco. 

Al'L. ~lt-l. Qu;1.nd.o as pa.I:•,Vl'<L.o..:, eujn, ropc:tiç~Ú} tiver si<lo pA
did<t. ostivermn e.-:ci·iphts de Júr·nl<t (iU\'id_us;1 no amogt•apho, a. 
C.jta.ção <lo ol'igellljuntcu·(L ;_i l'epeti(~ii.O, quo lb.:1·, tlmn notct uos 
seguintes ·tcrmu3: csCI'ipla dttvirlusa. Nosso vaso ni:í.o ::;o. far;t 
nenhutn<t restituição. 

Art. 21\J. Em caso algum se faL'i.t a restituição d;t taxa do 
telogramnm primüiVil qne den logar <"L porlido de l'eclamaçã.o. 

Art. 220. A:-:: bxas co!n'i.tch.s pelos a-Yisos ele soeviço rectifica~ 
tivo (SR), que serão in:-::cl'ipt<ts polas es~n.ç:ões em talões espo~ 
ciaos eom 1111moraç:ão pt'O}H'b, pertonccrào :.Ls e.-.;taçõc.~ que 
arl'Ocadctr<L~11; ontral'ào, pm·(:m, nas eont:Ls dcLs administrações 
em tl'<i,fego mutno as b<Lx<.tS dus aviso::; dt} sm·viço Laxado (ST). 

Paragrapho unico. Essas lliKposjções s:Io communs ao serviço 
interiOl' c ao ilHm·ncLcional. 

C \PJTUL.O XXV 

'l'F:LECH:.A1Il\IM:í ll~\ Dil'lU:XS.\ 

Art. 221. Consi.tlel'nn1-sr; I:Ph:gJ':-tmma:-; 1.b imprens;l, para os 
e:ffeitos dp. Yil.tttagT'll:'l no FerYir..:o tnlr~('J':tphit~o todos os tele~ 
gra.mmas que rorem dirigidos Ü:.; l'ed;~q_:ÔOS Je jol'llilCI':\ OU folhas 
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perioclimts, pelos seus cul're;-;ponclentes, eomnumica,nclo noticÜL3 
de interesse geral e destinados li publicida,cle. 

Para.g-rapho uni co. E:-:ses telegeamm.::ts devem ser redigidos 
em lingnagüm cbra e tctl como ti nn'em do :.;er publicados. P<ua 
os telcgrnmm<l..,<":\ interlort~.'l htt a cxigoncüt do sorom rodigid.o::5 
em portngnm:. 

Art. 22:2. Pctra quo seja,m c\cceitos os tologrammas <:.~Pt'cscn
tados pelos corresponclenl;os, informantc:s on repre .. 3entc:tntes dos 
jornaes, é nocessaeio qno os cxpodüloros se achem devidamente 
autorizc~dos pcl<ts l'cdacçõos do:'ltinat<trias. 

Art. 223. A habilitação do correspondente tclographico é 
feita. poLt:J rodacções, vn· c:ut<-t dil'igida. ao encarregado ela os~ 
tíl.çKo da localidculc em que se aclmr a. rodacçào, J·ospon~i1hili~ 
zando--sn, no ee1~m de Tli1g·amonto no d.nstino, pelo paga.mento elas 
ia.xa.s elos telog"l'ctmnn;-; qno lho .forcnn nxpodidos por aqnolle 
roprmmntanto. 

P::tragr;.tpho unico. No c::tso de pa.ga.monto mt estução de ori~ 
gem, b~tsta quo o expedidor oxhiba documento de ser corres~ 
ponclcnte do jorn::tl ou f olhei.· peribLlica tt q no se dedtini1 o tele
gra.mma. 

Art. 224. Os telog1'amnu8 da imprensct f:'gos<:Lm de uma -re
ducção de 50 °/u no sorviço interior o no ilüermtciomLl <1 t<tX(l, 
de pcrcurso,como a de tt'cwsi"to, ú uniformemente de 25 cen
timos de [Ntnco por palavrct. 

Art. 225. Nos "tolcgra.mmas intoriores ordinCLl'ios com res
posta pttga. pôde os ta go.'><tl' do ;mnoficio Jb red ucçã.o dCL tax<t 
estt~bolccida. pm·a os tolcgrctmm<tS da, imprensa., rgmndo satis
fa,ça a.s condições do art .. :·221. 

Art. 2.'2G. Os tclegL'a,mma,s d:.t impronso., rg1<1ndo contlvercm 
numero~. obrigam o exp~)di1lor a rlcclarar sob sna.responsabíli~ 
da.dc, qna.nclo lhe ror exigido, qtLC essoc-: JHlll11!TOS nã.o t:Jom si
gnificação secreta., ou u. :sltjeitM'-sr c1 snn, vrrHLnaç?í.o no caso dP 
assün o cntondm.' a. cstaçi'Lo cxpr.didorCL. 

Pa.ra,gl'apho unico. Esses tnlcgrcLlnma~ nfio p;)\lcm soe total 
ou pi1rcialmento redigldos em linguag-em convenciona.l on se· 
C.l'Cta, nem cantor abrcvüttm'i1S on snppl.'e;-:,·s?to (lo pa.la.vrD, .. o;. 

A1·t. 2?,7. 0:-i tologrammas da imprensa,, como 08 ordina.rios 
c nas mesmas condições, poderão sor dirigidos a muitos dcstina.
tarios na mesma.loca.liclado, on ct um :-:.'ô destinatcwio em diver
sos domicilias da mesma localidade, quando i1 ti:txa tiver sido 
paga na procedencüt. 

P<trél.grápho unico. Quando os· telegrammas da imprens<:L 
derem log<tr a rJualqnet' outra das opet'açõo.'j acccssorias, ou con ... 
diçõcs espcciaos llét trcmsmissào, perderão o privilegio dct redu· 
cção dD, ·taxa. 

Art. 228. O paga .. mcnto tlcts ta.xas scrct feHo na estação de 
orige111 on n:t. ele desGiuo: 

l'J, quando o pagttmento tivor do SOl' feitô mt e:~tL!.çã.o de des
tino, pt·oceder-sc~-lw, a r,,JlJra.nçn, dnntro de 18 horas contrvbs da 
data !\:-t, on (;L'ega ; 

2'\ no caso d.c faUct do 1mga.mento, ser·;L immedla.ktmen,te s~~$· 
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pcns;;t ::t regali.r.t c.)ta,bBlecida, p:1ra. cSS8 gonero de corresponden · 
ela., c a.pr0sentctda. ao ?dinistorio de~ Industeia, Via.ção c Obr<_ts 
Pnblieas a. conta, da .i.mpDri;<t.nci<t quP- tt rmla,cção tlvee ern debito? 
Cl:fil1l ele ,Pl\)CCd0l'-SO á cobcaHÇl. PXCCULiV<tll10Ute. 

CAPITULO XXVI 

Art. 229. Tclcge::tmmns osbduaos ::-:ã.o o,':\ telog-ru.mm::ts 0xpe~ 
didos por a.ntorülaüc esLallo:ll. dovidamontc lla.bilita,rla, pelo re~
podivo Govomo, sobt•o a,s.mm1}to l'(~('eJ'enbJ il, a.dministr<tçiio 
publica. 

Paragr<tpho nnlco. Esses telogrcunmas sKo considerados pa.r
ticulcwos com vantagem do rerlucção de GO 0 /o sobre ns t11xm.l 
ordinttrbs. 

Art. 230. Os tdogrctmmJ."l csi;n.dui1cS, como os üo imprcns<-t, 
quando tiverem outra. opBmçã.o accessorl:t, ;_tlC~m da. multipli~ 
cidade do cnclorcços, pa.gcu·ão -taxas intogme.-). 

Art. 231. O.:i Governos do.'l Estrvlo~ indic<n'[i.o no principio de 
c:-tdcl. anno a~ Cl.ntorült~dos quo })Od.em ü~zm· nso do tclegt·aplto, 
sob a rospons;tlJilidado do 1'<\.:.:pocLiYo gove:·no, 

C,\p!TlJW XXVI! 

Art. 2:1'3. Sã.o consirlcr<t(loq tolng·!'n,mm:ts: m·hn,nos os Lclc
gl'<l.mmn.s h·occ1.ilos nnleo a.-: ost;Lçliu.s da lle-p:t.l'Li(~ti.o, mt:1.Uele· 
cidn8 em un1<1. mesma. cirladc. 

Par;_tgeapho nnico. Sfio igtnlmcmt3 a.sslm con_-;ülut•,l.dos os 
telogt·ammn.'J troco..dos entre él. Capibl Fodcr<l.l o a do Es-btdo 
do Rio de J;weit·o e entre J.'3 osktções tolop!wnic::ts com soi·viço 
tolcgraphico c as tmas collectorcts. 

1\.rt .. ?33. As t;:tx:_ts desses tclogl'fl...lllllla:'l ROrã.o do 500 réis por 
telcg1·amma normcl.l de 20 pcüa,vras e m<.tis 200 rêis por lO 
ou fracção de lO palavt•as. 

Art. 234. Para. Üteilitar o pi1gn.rnento clct ta.:m cmprogm·-se-ha. 
scllo cspeci::tl P<l..t'<-1.. o:-:: tologra,mm<\s no~n:-; condições. E-Jses 
sellos sedto do 500 o :200 rúi:::. 

Art. 2:=;5, OH toleg-ra.mma.s nrb~nos IJOllcm sGe multiplos, e, 
nes:)O caso, <l.. ta.x;_t, a cobroJl' see;.L d.c; tJ.ntos telegt·a.mma~ quantos 
os enUereços. 

Ad. 23G. 0.~ telegrD,mmas m'bano,'J, como o.; dr_t impt'ensa, não 
comportam ontt'n, opm'<tçào <l.C<:es;.;ori.a, n,l{~ill 1ln, mnltipHcübdc 
dnencle.eDçps, o pcnlmn o seu eu,J';l.el;m· 0s_p:~-cl;t! dt~s~le que haja. 
qnalquee ll<:tqHc~ll:I.S f~:;:i_genei •_.:\ <1,_pp!ic:tn·Jo-·sc:-llt8.';, pol'tanto, 
nesse: caso, <L l,_nxct or·dinclria .. 
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CAPITULO XXVJlJ 

'/ATJES POSTAES TELEGRAPJIJCOS 

Art. 2.37. Os v<tles posta.es telogea.plticos cnüttülos pela Re~ 
partição Geral dos Correios siTo telegTammas particulares e 
como tao.:~ Slljeitos á taxação ordinm·ia. 

Art. 238. Os telcgramm11s autorizando saques telegrn.phicos 
serão transmittidos como os p1·ivados orrlimu•ios na ordem da 
apee.~entação. 

Art. 2JD. Os telegl'amma:; cxpcdir_los pcl<L Repartição Gcra.ldos 
Correios, rcln.i;ivos <L v;tles tolcgTaplücos antoeionnonte tra,ns
mittidos, serão tambom sujeitos á taxa, qne, de accordo com o 
regulfl.mcnto dos Col't'oios, deve ser paga. pela. p::trte in teres~ 
sada. 

Art. 240. Não serão oxpellido::l o:s tologrD.mmas na.s condições 
anteriorcS 1 scrn que scj<1 sa~isf0i~<t '-"" impot·tancia da taxa. 

RES'l'I1'UlÇÃ0 E nm·~!\JHOLSO DE TAXA 

Al't. 2·11. As rcclamaçõc.:: con 1JJ'a o serviço dit conespon
d.encia to!cgrn.phicn, sú sorã.o obrigatori:tml:n!,o attendidas, 
quando apresrmtad;~:::; em ca.rta r;ffici:t!, (li1·igilla ao f"nncüionario 
compc:tent:J pa.ra tnmat' conhecinwnto, ou qua,ndo cntrcgnc nas 
cst.a.çõcs, <~,comp:tnhadns dn.s indi.C:nç<":i2s lt[)ccssat·ia.s. 

Paragl'apho unico. As qncixn .. -; n~t l'OCla.maçõcs dirigidas em 
carta de caractm p;wticnla.l' a qna.lqttOI' fnnccionario podem 
ser tomadas em con.-::üLm·açilo si os .fllnceiona.rios <t qnem forem 
dirigidas tiverem compctcncü~ e qHizcrom tom<tr a iniciativa 
das respcctiva,s avcriguaçõeB. 

Art. 242. Ao expedidor ca,bc "'restituição das taxas nas se· 
guintes condições: 

P, a taxa integral lle qualquer telegranmm qtLC não tenha 
sido entregtlC ao dcstimtt<tl'io por faJt<.t im1mtavcl ao serviço 
trüograplüco; 

2a, a taxa intcgl'[l,l de qnal(lllCl' tolegl'amma detido no curso 
da transmissão, em consoqncncüt rla intenupção de uma via o 
do qmtl o expedidor, _por es:-:ie nwtivo, tenha pedido a annul
lação ; 

3a., a bxa integT~Ü elo qualquer telegrc~mma que, por falta 
do serviço telegra.phicn, tenhc1 chegado ao seu destino com 
demora consid el'a vel, mais d.c dnas vezes 24 horas, para os 
telegrammás ini;eeiores, c rmis yezes 24lwras, para os tele
grammas intm·n{l.ciom1e:-:i; 

43
, a tn,x<t in tcgral do 

consequcncia do Ol'l'O do 
telcgT<tmma cotejado cgw, em 
trci.rv--n:i1i:-:>:Jào, nilo pôde mu,nifes· 
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tamenLe prutmcllOl' o :'leu Jlm, :-si os urros tin:3rrnu sido 
col'l'igldos pot· avi.~o do scrdço rediticativo; 

5\ as t:lxas intcgr<tos cobradas pelos teleg1'i.Lllllll-ttS · nào 
transmittidos por motivo de sw.lpcn.~ã.o do co1·rcspondencüt, 
como medida, do Govcmo, c no eaRo de deposito antorim· c.i 
suspens"ão ; 

(:\l', a taxa aecessori<t applictrvcl a um serviço especial que 
nlio foi prestado, por exemplo: a lXtrte d::l. taxa de urgencia, 
quando um telogramma. com essa indicação tenlut chegado ao 
dP.stino com scnsi vel demora ; 

7"-, a taxa integral de todo serviço taxa.do (ST), cuj<.L oxpe
diç"ão tiver sido motiv:\cl:t poe um erro do serviço; 

í:)a, o total da imporhncia tlcpnsit<:tda pl'ovimnenCc para. 
uma resposta, no serviço internacional, f1H<uHlo o tlestina.tario 
não tenha feito uso do vale e estc se ach<1 em potlee tia estação 
ou administntção qtte o expediu, <1 ellt!. tenll<1 sido restituido, 
<1ntos d<.t oxpimção do prazo do tl'CS mr.ws a con~;u• cb data da 
cmi:3sã.o; 

9", ;:~ tax<t c ·rrosj}Olldcnto ao poecurso não effectuatlo, no 
caso de intenupç;·fi.o flo algnnw, linha sabm<wina, deducção 
feita das dcspmas r1110 BC tonhctm foit"o p<tra. sul)stituie 
<.~ via tolegra.phica poe otÜI'O qtmlqum meio dé communi
cação; 

10\ <L taxa, das paliwras omittidas na transrnissão de um 
tolegr;l.mm<t ordinario, ~alvo o c<tSo om quo o tlestinatario, 
ha.vendo notado tt f'<tltn., il.. tcmhil.. foi Lo recLificar pm· um aviso de 
::::or-viço l'Octificcttivo; 

11 1", as qn<tntias doposita.rl<ts pai\J, os ().Visas de serviço r,xd;ifi
caüvo (SR) o pal'a i1S respectivas rospGsbs si. a. repetição não 
for> conforme a prlmeir<~ tt'arumissã.o, excnpLuan!lo-se, porém, 
o caso em qne nl.gnm,ls pa.lrwr';i,s tonlmm sido concdasc outras 
incorrect<:tmCtHc l'Clw;,dttt,ldas no Lelogmmnm pL'imitivo, c1nando 
então não 1-:lor"ão restituídas <t~ t:uas das p~tl<1.VL'<.l.S, que no po
dido do rapc:tiçito o mt re.sposta so referirem cxclusiv<1mente ás 
palavms corrccb.rnonto transnütidas uo tologt'amma" primi· 
tivo; 

12(1, as taxas cobradas <t mais, por orro dos empregados da 
Tclcgr.-1 phb ; 

13a, a taxa dos telegrammas urbanos qnanclo tenham demora 
superior <"L d ua:-> horas. 

Art. 24:3. O reembolso pttrcial por omissito on atraso de uma 
on mais cõpüts do tolegTammas nwltiplos sod calculado divi
dindo-se o tot<.Ll da taxa cobratla pelo numero do endereços dis
tinctos: o quocimlto SBl'Ú, a import!lncüt a restituir por 
cópia a que ün· ap:plicaycl. 

Art. 24'1. Qua.ndo os erros attribnidos ao sorí'iço telcgraphico 
tenhan1 Rido corrigidos pela, cxpecliçcl,o de <tvisos de serviço ta
xado ou rectificativo (S'l') o (SR.), a rc.')t.itnit.,-{i.o só se f<tl'á nas 
impm·tancias das t(J.x;l.S ti osso~ ayü:;os,-.nenlmm reembolso será 
devido pelos telcgmmmas aos fjnn .. cs 0sscs (J.Visos so l'efir:tm. 

Art. 2'13. Nenhuma l'O,jtituiç-J.o sere~ feita d;1,::: taxas dos tele~ 
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gra.mnws rcdificatl r os que em "'/0~ Ue sot'Clll üocado.'l de es
tação a ostaaç;Io, sob a fóPm<t determinada p<tra ta0.s n.visos. ti~ 
Vei'Cffi sido teocados dircctn,monto entro o oxpr.dilioJl' e o desti
naüu·io. 

Art. JMG. O .pr<t7.0 lJara o expeclidor apresonta,r a sua reclct~ 
mação <.1 estação do procedencia, a qna,l deve sr~r <tcompcwhad:t 
da decla,ração pm' cscripto d<.t estação destinatm·ia ou do de.s
tinatltrio do não ter chega.do O tülcgr::timna. on a cópia, de
monstrando ter havido erro ou rlemora, é de trcs mozcs para 
os tolcgrarnmas intorioros c do soü1 mczos pa.ra os intornacio
nacs, conta,do da. da,ta, da colm.tnça; sondo osso prn.zo roduúdo a. 
oito dias pa.r'-L os tc~loge<~Jltlllt.ts urbanos. 

Paragrapho unico. O expmlidor que nfio rc;-üdil.' no log<tr de 
onde se expediu o tolcgramma. pútlc mandar <tpresnnLctL' <1 SII<t 
reclamação i1 esta,ç.ã.o originaria pm' intormcdio ele outra, es· 
tação. 

Art. 247. Quando a reclamação se conhecer bom fundada <"t 

restituiçã.o será feita, pela, estaçã.o origimtrüt. 
Art. 2'!8. Deixam çle S3l' encaminhadas pelas esta,çõcs as re· 

clamaçõcs que não dbrom direito á. rcstituü)lio e, quando so 
tratar de tclegr;umnas que, não sendo confol'raes as condi· 
ç~õcs-regulamontares impostas ao publico, no que conccrnc <'~ 
redcwção, â lingu<t, á clarozt~ canigrapltica, ao ondoruço e üs 
inclicaçõe.-s I'clativ~ts fi, comlucção p<tra alôm dr~s Hnlns, sü forem 
accoitos com risco dos intm•cssrtdos . 

.Al't. 249. Na correspontlonci~t internaciona,l <1s l'o.stltniçõcs so 
distribuirão pcla,s tlitrcrontr.:.:s <tdminis!;raçõcs quer do3 Esta,U.os, 
quer das comp~nlüas por CLljas U.t1h<1s o telogra,mmot tcnlut sido 
t1·ansmHtido, caclc~ ad minhlÜ'af;'i1o ;1,b1·indo mão d;:~ stm quota. 

CAPITULO XXX 

ARGIIIVO DAS ESTAÇÕES 

Art. 250. Os oPiginaes dos telegr·;unmJ.s c os docmnontos a 
clles relativos seáío conservados noJ cLrchivo.':: dt1 contadoritt 
durante seiS mczas conta.clos da. snct d~~b. com to,li.tS a,s pi'ecau
ções nccc.ssaeias no quo tli6 respeito ao ~e.gr·edo. 

Paragra,pho uotco. Pttl'<1 os telegt'<1mlll<t~: iotemaciona:;!l, o 
prazo de conservaçã.o no archi v o é de U.om mews. 

Art. 25L Tcc•minado ess3pt'rt.\':o l'e;ula.man~~u· dc;ve ser pro· 
cedicl.a, men;sa,lmen~:J '-t inciuel'açã.o rlos ot'iginacs dos blegram· 
mas que tenham ontt'ctclo no 7° c 13° mczos, s:Jgnndo forem in· 
teriores ou exteriores. Esse acto sJrà a~sL;tido por emprega•! o 
de confiança,, Uc sorte que fique as.,;egurado não llavce cxtt•<tvio 
ele cgmlquer documento. 

Pa,ragr;:~pho unico. Igu:dmcnl;r, KC 11r·ovi!lenci;tl'<L p:1t';l, quo 
sejam queimados oc; ta,tõ2s qw~ tonh:tm m:ti~ de 18 mozcs de 
v.rcllivo, 
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Art .. ~-52. O ex:ped.tdor o o de~tin<:ttario de um tclegl'amm<t, 
ou seus pro:::ur,tdores, toem direi to a copHts clod telegrammas 
nos prazos itcinut, media.ntc um<:t tvxa fixa de 500 réis por to
legramma não exeodenLe do 30 pala.vr<l.s, c a CCl'tiUUos modia.ntn 
o p;_~gmnefito do sello respectivo. 

Para.graphounico. Si o ielcgramma contiver m<:tisdo 30 p::t~ 
lu.vra.s pagar<t mais 500 róts poe seria ou feacção do sorio elo 30 
pal<:tVl'étS, quando so trata,r de simples cópia ou segunda vüt. 

Art .. 253. As es-tn..çõcs telegraphicas só serão ohrlgad::ts a dar 
conhecimento ou certidã.o dos telcgPa.mmas, ctnando os expe
didores, destincdarios ou seus pt·ocm•adorcs, minlstt·arom <:t-3 
itHliG<\.çlíeB 11ocessartas J!i1l'<t n. peomptct bnsc::t IWS a.echivos. 

CAPITULO XXX! 

S:ERVI00 E"'I CORRESPONDENCIA Cü.Jrl OUTRAS ADMINIS1'RAÇÕE8 

Art. 254. As e:::t::tções telegraphicas da Rep::trtição Geral dos 
Telegr<~phos rccelJom telogmrnm::ts intorn::tcionaos para todos os 
p::tizes. 

P:uagra.pho unlco. 0:::; telogi•ammas interiores p::tréL pontos 
não sorvidos pehs linhas da União e sim polas d::ts estradas do 
ferro serão enc::tminlw.dos ao destino por essas linh::ts. 

Art. 255. A Ropa.rtiçã.o Geral dof':t Tclogmplws esta.beleceri 
nas lomtlidades, mais importantes das csteadas de forro, junto 
ás quaes tenha conductoreg p1·oprios, ost~~ções tolegr::tphic::ts 
suas, que serào li.gadas ás elas estradas de ferro par::t a b~:tldeação 
elo serviço tele~Taplüco entro as -estaçÕ133 d<t rêde federal c ::ts 
das linhas pa.rticularcs, est::tbelecendo com estas convenios de 
trafego mutno. 

Ar L 25(}. PM<.~ f;_~citidade do computo d::t taxéL a cobrar pelos 
tclegt•ammas n.pecsonk1dos <-'Ls osta.qões da União c Uestinados âs 
estações d::ts csLradas ck forro, -provldenci::tr<-'1 o Governo p::tt'a 
que nas do PI'opl'iod::tdc d(), Fedemção o n::ts pot• oll::t subven~ 
cion::td::ts, a. bxação scj:1 poe pa.la.vra -pm•::t c simples o a con~ 
tagem deltas feita, uniformemcn·tc, sondo a ordem de execuçTt.o 
do serviço de conformidade· com as regras adaptada-; pela. 
Repartição Geral dos Telograplw::; (lel de fl de ou~u-bro de 1896). 

Art. 257. O ajuste de cont::ts entre ;,t Repartição Gern.l dos 
Tclegrapllos da Republicn. c a".l administrações tclegraphic:1S 
estl'~tngeiras será feito sob a immedütt<t e o:.:clusiva responsa
bilidade d::t Directoria Gel'al dos Tclegl•aphos e sulJordinaclo âs 
regras estatuida.s pel::t Convenção Internacional, scnrlo a liqui
dação efl'ectu<:Lcla no Tllo1otu·o Feller::tl. 

Art. 258. As rel::tçrJes do dependenci::t o <1 exocuç[o elo serviço 
com as companhia~ cstrangeim~ em contacto immecliato corn a 
Rcp::tr-ti\;"ão Gcr::tl dos Tclegraphos sorU.o rcguludcts pelos aeto:'l 
das suas eonees.~ões p<-tt•a. fl.lnceiona.mr:.nto no paiz c dos contr::tcto.':! 
c c:tCCOl'ÜOB poste dores, 
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'll'll'll.'U!LO llV 

Serviços diversos a cftrçro da Rep<trtiçiio GerJ.l dos Telegraphos 

CAPITULO XXXII 

SEHVlÇO TELEPIIONICO 

Art. 250. Ah~m do sorv·iço tolcpl1onico do.-;tin<1do actnal
mente ;i, administraç~'Lo publlc<t, a Rnpartiçi'ío Gm·al do::: Tele~ 
·graplws cuidará do 1k.-;on1olvimonto dc.~:-Je melo (]C commmü~ 
caçào, con~tnündo linltn,:'J espr,ciaei-i em todas a::; cidado:-:l onde se 
fir.er nüstcr, par<t a did,ribniçiio c rocepçã,o tclephonica. dos 
telcgrammas, ostabcloccndo rêdcs teleplwnica~ nos centro.'l 
mais populosos d<1 UnüLu on1lc n;:to hajct oxploeaçõe,-; p<trticttlctre;-; 
em execução, c in:-lbJlando linh<ts inter-urbana~. j(t ligando 
centt•o:-:t som comnnmicaçõe.~ tclegraplric<t~, jri-lig·ando uma m;
tação tolcgi'íLl)hica <:\.:-:: locr:dülade:-:: pl'OXilllai-1. 

Art. 260. O serviço do conteo telephonico o.;;tahelecülo na 
e . .;;tação central p:trrt u::o da, a,rlmin i:) tração federal poder& sel' 
augmentado com o esta.belocimonto do linha.-; de.~tinadas unica~ 
monte para a rccepç-i1o e tmn-;mi . ..; . .;;<io tclophonica do::: tele· 
gramma..;. 

Art. :261. Para ac; commmlicru.~õcs rela;tivn.s <W movimento 
do pm:tr} da Capital Feftet';:d sP.rti btahclecido nm Cfmtro telo
phoniC) que di-:tribur.t o ::-:íli'Yiç-o ao . .;; :t')signa.nt.ck: de avins mari
timos na'..; cotHliçür~ do art. :~01. 

Art. 2G.B. Par<t ~::implificar o tr•Lfeg-o dn::: cstw;õos telogt'::tphicas 
oxistento.s em linl1as nunaos de sr.gund<t cr~tcgoria com dimi
nuto sm·viço .loctd, como bmho11t para Ütci!itCLl' <1 ligação tole
pltonic<t do pequoni\S locvJid<tdcs itquoltas estações c, por inter
media das mesmas, á l'Ôd.e tJlograplüca d<.~ União, serão estabe
lecidas linhas c e:it<tções com trafego telephonico o lig~tdas por 
conductorcs proprios <.t lJl'OXirrm estação telegraphica. que será 
estação collectora. 

Art. 263. Assiste o direito a toda:c: as Tepartições publicas, âs 
Municipalidades, associaçõr..-:;, estabolecinlentos industriaes, fa.~ 
brhl oH commerciac.-::, estações ele estradas do ferro, etc., de 
requeret' o e:-:rli<tbelecimcnto de uma insLallaçYto tcleplwnicu e a 
sna·ligação dircc"iia t't proxümt oshção telegeaphica, quer este~ 
jam na mesma localidade (por !inltn,'> m·hamts), quer e . .;tcjam 
em l.og<tres rliifeumto.'!, (por Unhas lnJGc;r-m·ba.nas), salvo os casos 
de prejuízo de direitos de terceiros. 

Art. 204. O pcdiLto pa.I'a <L ligação teleplwnica de um estabo
lP.cimento a uma, mt<.tç-ão ,'\Cl'i't dirigido ü. Diecctoria Gorai dos 
Tclegraphos e c:Jntorà <.~ deel;tl'<.tçito do que a p<.~l'tc se snbmette 
a toda:-: as eomlir:ües nst:tbelnc~id.as nesi;c rog11!n.monto; campo~ 
ttndo <i mesrna. Uircei;of'ln, c:1JJa.1Jdec.e.t· as c.ond.tçõos sob as qnaes 
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p(·'>t1c BCl' ttdmit.tld<~ <L lig<t\,fio, po(klllio indeferir· o podido moti
vando a causct ott c;tnsaí:! que o aconscll!i.Ll'Cm. 

Art. 265. As linhas telcpltonicas estabelccirlas ele cJnformi· 
dado com o artigo <:tmncoclentc sorão consirbrad<ts como conti· 
nuação da::: linhas tdogT.-oplticas (ltt Uuiio, ;L qun.l fica,m pet·üm
ccntof::, sendo cedicla.s iomporn,rbmcnto <.L:.; p:utm que houvot·em 
requerido a. snct constt·act;·iio. 

~·trt. 266. Par<.t torlod os eficHus, <os 1Iunieípalida.dc:1 c cst<.t
belecimento~ quctesqucr ligado:'J tcleplwniea.mcntu pül' unm ou 
mais linJms a uma. o.':itaçã.o ~clcgr<tphiea. sã.o considcrttdos assi
gnanles com igual<l<tdc do direhos c obrigações. 

Aet. 267. Quando a li.gar,:ho t~~lop~lOTÜl:ct a umct esktçfi.o telo
gntphica for oífectnada a pedido fie wna. Munieipalidallo, etc., 
nos termos do a.rL 20::3, li a UL:snn obl'igarl<t a dc.::igmn' ulll 
prcllio ou accommod<tç;ão })il!'a a, installaç·ã:o da estaç-ão, }11'0· 
vendo esta do um empregado de suct confümça. o a oxpenscts 
suas, sendo clla a unica, rospons:tvcl lJOlos pagmncntos devidos 
á Repartiç;â.o Geral dos Telogl'ltpltos c <.L csta(ão â qual essct 
insta.lht\ão se ligar. 

§ I.o. Quando se tl'<tbw do estaçc'i:o municipctl, podor<L oU<t, a 
S'J!l turno íiwmar c;mko do linhas í;elcplwnicas do as::iignantos 
do mnnicipio, fica.ndo, porém, él, Municipctlidado como unic1.1 
competente pctrct fazer em nome do seus municipos as devidas 
rcquiskiJe:':l c sendo <t nnicct r0spon:~a.vol p,;lo cumlH'üncJl'Go da.-; 
ob1·igaçõe.-:1 pol' par~D do:3 as~ign;1,nLJ::l. 

§ 2.° Compete assim ü l\Iunici1nlidadc (1, cil'cct.ividadc do 
deposito em dinlwiL'o o dos p<tg:un~mtos devülos _pela.s contri
buiçõe:::: de -~odos o.:; mnnicipG:-; que fiZCl',;m parte do ccnh·o. 

/u·t. 268. Pa.r;_t a construcqão da.s linha.:;, installa.Ç\ÕC3 dos 
appm'nlhos c smt conservação, fic:tm os a.ssigq;:tntes obl'igados a. 
contribuições quo fol'Om eoml;lnada.-:: scgrmrlo <L :i ctrcnrnsGan· 
cia.s. 

Art. 269. No CJ,so de ligaçi1o do (lons ou mo,is edificios per
tencentes a .. diversos pl'opric"t<~.rios, set·<i cobrad<t engloba.da
mente a. contribuição r<Jbtiva ;t oxtcnsào tota.l da:; linha.s par
ciaes, porôm a:.; domais oonteibuiçõcs c ta.xas serão pagas por 
e:.;tação em so_pa.rado. 

Ar·L 270. Pant o pagamento cla.s ÜXitS avul::;as c da.B ütxt~s 
dos tolegrammas, que ea,rb assignanto tiveL' de mawlar tl'ans~ 
mHtie ao destino, doposita.rcL 11<1 estaçiio collcctol'a. <t qua,ntia 
cones_pondonte ú dcspeza. prcsumivcl de um mcz, que serâ com
pletada ou rcstituülü o excesso. si o ltonver, dopoi.-:í do balanço 
mensal apl'escntado pt~lo oncari'og;:vlo de~ cstaçtio até o dia 3 de 
cadct mez. 

Para.grapho unieo. Si antes do Lunninado o mez a quanUa 
doposltadrt não for sufficiente pant cubl·ir as despeza-J cffectuadas, 
não é o encarregado da, osf,;tção obrigado a executai' <.tS ordens 
dos assignanteg, que dül)Cnderem de pagamento ft lJocca do 
cofl·c. 

Ar-t. 271. Para, os telcg1'ammas apl'esentado~ á trtLnsmissão 
em estaçõc., telephonicas com serviço telegmphic"o só serão co-



702 AC.T05 DO rODtm EXECU'!'I\'0 

bl'ad;_,s ns taxas ÜQvidas pela, Ü'ansnüssüo telcgru.plüca; outrosim, 
não será col)l'ada, taxct especial para a tran~mi.sslto dos tele~ 
gra.mmo .. s em te.::msito, cb estação collcctora á estação tele~ 
phonic{l,. 

Art. 272. As estações telopllonicas das repartições publicas 
ch1. União só serã.o f:lujeHas üs contribuições P<Wa a construcção 
c installa.ção de ctp}_)<Ll'Clllüs o m<1is pertenças da estação. 

Art. 27:3. As iuc:t<J..lbçõo.::: tclephonicas elos assignantc.-3 po
dcril.o sel'Yjr <W':3 seguintes fins : 

1 o, part\ tran.-;mi::;sflo tclephonica dos MJlegra.mma.s quo a os~ 
tação telcgraphic<L tivm do oxpcdlrn,o destillétta,r·io (asslgnantc); 

:!Y, p~u·tt te;tnsnüssão telophoniccl dos telegra.nunas que o assi
gwwto -tlvcl' <lo <~PJ'o:-;nntcn· ~i c:-;taçJo tulograplücr~ p;wa. serem 
poL' esLa -tl'ansmitbclo~ ttf) dec:Lino; 

;_>o, 11a.r;:~ ~t'ttn:;mlttü· ;_i, o:':JLaçflo qua~::;r1uer commuuicações, 
noticb :-::e rcc:-tdos q ttu prdend:1, dil'igit· <.L po.::~mw não a.ssigncwtes, 
m;ütbelccida;J no quadt·o ut'bano ; 

'L'', pctl'!J rccolwt· da o:c;~ttçã.o q u<.teSf_lllCl' eummunicaçóe:-::, notieias 
ou t·ecadof!, que pcssoaN Júo a:-:;signn,nl;os qncit·a.m kansmittir aos 
a;;signanLe.':\ por intormcdio da. o:-:;taçl'io ; 

5°, pttra a convcJ.'Saç·ã.o tolophonica com todos os <tSsignanl;o~ 
urbanos ; 

6", lJal'tt <t conversação tclcphonic::t com todas as pessoas (j_UO, 
na. cabina publica de convcrsa.çft.o ~olophonica,, parct osto fim se 
aprcsentm"cm ; 

7'\ pa,rct transnüttir <:tvl.-:ws tolephonicos a qualquer pessoa, 
habitan-te elo quadro urb;_tno, convidando-elo par;_t uma conversa,~ 
ção teleplwi:üca. ú lwra marcadn ; 

8°, para a, convorsação telophoniq<t com as estações inter
urbanas 110 caso em quo a estação esteja, ligada a um centro 
telcphonico intcr-nl' bano. 

P;wagrapllo unico. Os tologrn.mmas que fJO trocarem do 
~wcordo com as allnml,S l c ;!, terão a denominação de telc
phoncmas e os de conf'ornü(bdc com as aline<tS 3, :J c 7 serão 
denominados plwnogrmuma.s. 

Art. 27,1. As cohinas do conversa,ção telephonic;_l. podcmser 
utiliz:ctchl.S por qmtlquer pcssocl., que S<ttil~flzcr as cxigcncias que 
fol'Olll ..estabelecidas par;_t a con versaçâo telcphonica oom os 
a.l)signantcs do linhas, quer m·banas, que1' inter-urbanas, si as 
houver ligadn.s ao rcspocti vo centro. 

Art. 275. As t:tx<ts P<l.!'<t a. conver.-:açiTo tnlcphonica nas cct
btnas pHUlicas soril.o coUritdas ;vloctnta{las d_;l.. po..,;soa quo poclo i1 
conversação. 

Are. 276. Em ca.soB de forço~ maior, do inccnclios, inundaçõos, 
em casos do a,ttcntados ;_i, proprledcvle c vida, de passeias, em 
caso.5 de pedido do soccono, de forç<t publicn., podem as insta.l
laçõP.:-; tolc}Jhonicas sor utiliz;_td<k3 sem eontr.lhuição de qualitlado 
alguma.. 

Art. 277. A consm·va..çi:io c fiscalizaçio das linhi1s e estações 
_tclophonicas fica.m a cargo do pcssoa,l d::t Ropctrtição Goral dos Te
lcgraphos, quo ter{~ cuülado de remover com p1·omptidã.o qmws-
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(lllOl' a.cáduntc.s o defeitos quo se Um·em nctS linhtts c cst~ções, 
sem comtuclo rc.':\lJonsabilizar-se pelos pl'cjuizos que, d:t mter
rupção do serviço tolcphonico, possa advir <LOS assignan"tCS. 

P.tragJ'apho nnico. Cctcb, as;:;lgnante 6 obrigctdo a communicar 
w;m demora, ao cn~arrpgarlo da estação, qu:J,lqucr incidente 
que ~c doe em sua. in:o:.talbr;ão, par<1 providenciar a respcüo elo 
sua remoçâ.o, ~cndo quo dur;l,nto a. pcrnmncncict do defeito 
scrüo os telcgl'amm<.ts dirigidos ao a~signantc ont1'egncs por 
e.jt<tCc-~a-

Art.. 278. No c::v::'O om rgw o as:-Jignanto knh<t. do mudar a 
llnlm o <J csüt~·io toleplwnic;_l,, Jevadt n::)to _r;wto ao conhecimento 
tht.Rc_pat'tif;ão Ueen.l tloi1 Tolc.gl'aplto::). cpw pr·o \'idencial'<i o que for 
nccos::mrio pctt'<t a oxecuç~:lo tlo :-cniço, sondo <~ l'csp:~ctiv<:t des
p~:;;:_t lJ<tg;t. pt;lo a;-3:::ignante á yi,_~t,a, cb cunt;~ aprescntacb, pel;_~ 
l{ep:u·tiqfiu Gorai dos Telegea}Jlto::::. 

Art. ::!7~1. Ao <ü-:>.~ignMII~ü eompete -tt\~Ln' os appat•clhos e ac
Gef::sorios 1:nm tudo o cuidado, niio :':l(}ndo pocmiLticlo desmonhu· 
011 uwditkal··os. 

Para.gTa.plio nnico. As tlc.;;pnzas pt'üYt\JÜentcs do concerto das 
av<tJ'üts ou d;_~ subsl,i!,uiçfl:o ;los app::tt·ulllos, tÜ aquellétS fol'<3llt a 
cotJsr;qm·nci<l, dn nELo t;mt;·o ou ncgli,!2,·enei<l, e ~L eslcs lüt·om ox
tr·aviadus, llc\·m·rlo :-:;et· lla.gas pnlu [wsign;mto; uutrosim, é o 
t~.ssigtJantD oln·igado a iwlemniz;u a::-\ dcspet.as com o eonceri;o ch 
!inlu~ tlamniíicar_bt denti'O do terreno cel'eado tio su;_t proprien 
Ü<tdü . 

.. At·t. 2SO. No ca:;;;o em qac um <1sslgnanto nã.o (ltleira. lll<ÜS 
oontimmr a. f,~~m· llêtrte. rlo cent1'u, avisctrá ct Ropart.içJ,o Geral 
dos Te.Iogeaphos JHl'·'t quo cst<:t pos:{a, l'l~colhor a, re:)pcctiva 
linha, c os ü,pp;uelhos dct e;;taçà.o, ít expcnsrts suas. 

P<wageapho unicu. Nu ca.so, porém. ele que o recolhimento dct 
linha. c a Sui::pcns:í,o do serviç-o seja.m determinados pelo Go
Yet·no, pot• interesses c oxigene ia.:~ do soeviço publico, dentro 
dos primeiros lO ;_tnnos, '-L dat:u· dn, cons~rncção da respectiva 
linlla., será o as3ignantc indomnizado (1o custo da constnlCção da 
linlw,, com o ab<:ttiuwnto corrcspDndcnto <~ depreciação de 10 % 
<toanno. 

Dccorl'ldo.-,;- lO :~nno.s, ues:"<L ci direito a qual(IUCI' rcsti
tuiçào. 

Art. 2Hl. O 'Ll'afego de uma linha. tclcp1woica. pó(le ser sus" 
pcmso tcu1to pelo <t::iSlp:naJrGo como pela Repu.rLiçfi.o Gnral dos 
'1\:>:lclgl'itplros, p1'c.er.dendo aYi:-io eorú l.l'I'S lll('Zt:H de: anteco
rlr:nei<t. 

At·L. :?c-U. Ao Gu\'er·no 1lct União c aos Govomos osbtliii.lCS 
Hc.1 rc.-:>Ol'Y~~do o dirclto du snf-:;pender> temporariamente as 
commutlica.çi)c:J tclcphonieas, tod::Ls ús vuzos que assim o 
exigirem os interesses do Estado c a Sl;gura.nça publica. 

"\rt. 283. A' Rep~trtiç,t,o Oeri.tl do::: Tolcge<~phos fica rewr"' 
va.do o dieoit.o de :·mspt;ndoe o SB1'viço do qualquer assin 
gmmto, tompor<:tt'i.a on dcfinitivamoutc, o sem aviso peévio, 
em easos de tdm!:lo e !'a.lL:~· de prtgaJHentl) da~ conLl'iiHtições 
YODCillaS. 
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Art. 28-L A RC!J'-Ll'Li~~1o não so 1'0Spon~:nlJiliy,a pcl<t tl".ws
missão cxactn, dus l_:llwnogntmma:-1 c tclophonemas; ordenará, 
porém, aos T'ospoctivos empregados repetirem som roluctancia 
as pahtvras c pheascs, cujcL ropeLiçilJ fOr exigida p:;to inkr
locLttor, sold~rando pa..lavras diiJiC'.ei~, cmno nome::; proprios, 
nlg<trismoH o paln,vras oscriptas om idioma ustrn,ngciro ou em 
linguagem cmvoncionada. 

Art. 285. Todas as ·vozes que o adsi:;na.ntc assim o exigir, 
lhe scrã.o rornct~idas em carb fceh<.ttht c pelo Correio as 
côpias dos phonogrctmmas e tolcplwncmas por ollc já recebidos 
tclcphonicamento . 

.1\.rt. 28G. As hoeas rlo üalxdlLo em grwal sct·ào limitadas ás 
elo conteo e sôrncnte mu ca.':\o oxc(1pclonal podcn.L o serviço ser 
feito fúr,L da.quullas homs. 

Art. 287. Os tl'<:dxdhos do assen-tamento das linlitLS to h~~ 
phonica~ na C<LpitC~.l FcdceaJ, '-L su<.L conservação, cxmnc das 
installaçõe.,;; o tiscalir.aç·ão das emprezas toleplipnicas nos 
termos das concossõo . .,; o onLros encargos rebtivos ao sorvi co 
toleplwnico, flc!<Lt':lo. :':Dh a. direeç.àu de lllll inspcctor de Unha, 
immodiatcnuonto sulmrdina,do ;_i, Dircci;orilt. 

~I::ItVlÇO St:r.L\.!'1101-tiCO 

Art. 288. I!im todos os pontos do littorcLl, onde o oxigü·em as 
catrvenlencias do commm·eio o navc~g·ação, lu:vy_crci; masl;t•os do 
signaes de ba.ndeiea.s o so cstabelocct'i'i.o os apparolhos sotmtpho
ricos adoptctrlos polas con vençõcs intoen<:H:ionae:i. 

Para.gmpho unico. No menor 1wa.zo po:-1:-.:ivel providenciará o 
Govemo 1m r~~ que :;ojcL ge;--,r.t'r~l isado o estabelecimento de 
nstaçõeB sema._phoricas ao lado dr, todos os plmrôes importantes 
da costrt, fazendo as neccss:~ria~ ligarõC'G tclephonicas ou tele
graphicas <L rede gceaL 

.A.rt. 280. Os te!egt'<tmmas scnmplwricos t!'ocados com os 
navios que pa.si;a.m tL visiil~ das estn.çôes dcv(~!ll ~r-r rmHgidos 
em portnguez on em signn:es do Codigo Universal. 

Noste ultimo l~aso eonsidoearn-.-:n eonw tcl0geamm:ts rP.digidos 
em lingwtgmn cirr·;~da, para o.c: e/l'oitus de Laxaç:TLo pelo por
curso clcc~t'ir:o que cites Lenlt:~m de ütZOl.'. 

~ 1. 0 Além das indicações ordinaria.s devem os tctcgramma.s 
somaphoricoB dos~inaclos <l. navio trazer o nome c o numcl'o 
otnciat do dee~tin<1t<1rio c a Sllit nrrclon<1lid<tcle. 

§ 2.o Todo o telc:gea.mma somaphorico eleve "t1·azor no pream
bulo <t indicaçfio semap!wrico. 

Art. 290. 0:::: telogmmmas sJmapltoricos podarão sJr do tres 
os-pecies : 

la, tolog:r:tnunas semaplwl'ieos peoprütme.ní;e ditos; 
2a, telege:_ommas elc~ctro-semaphol'ipos ; 
aa, telegrammas aviso::3-ni;uitimo~ . 
.Art. 291. Os telegrammas sem<1phoricos propr)amen.te dHos 
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não teem transmissão ele'ctrica, mas sômente a transmissão 
por signaes do Codigo Universal entre as estações e os navios. 

Art. 292. Quando se destinaram_ aos navios dev$3m estes 
telegra,mmas ser depositadoi:l na estação semaphorica; qua.ndo 
provenham dos navios, serão entregues pela estação ao desti
natario residente na, localidade. 

Art. 293. São telegrammas electro-semaphoricos os tele
grammas trocados com os navios por intermedio de estações 
semaphoricas e das linhas telegraphicas ou telophonicas. 

Art. 294. Os telcgeammas clcctro-semaphol'icos, ·quando des
tlnados aos navios, são tran.;;;mittidos de qualquer procedencla 
por intermcdio de linhas tclcgra.phicas ou telephoniccis á es
tação semaphorica respecéva, que os transmittir{t, aos navios. 

Art. 293. Telegj'((·;nmas avisos-maritimos são os originarias 
das estações semaphoricas com destino a qualquer localid~Lde 
do paiz, communiCcmdo as occurrencias maritimas de que possa 
tomar conhecimento. 

Art.· 296. Esses.tolegrammas podem ser particulares ou offi
ciaes; nos telegrammas otficiaes semaphoricos expedidos de 
navio no mar o cén'ilnbo é substituido pelo signal indicativo 
do commando. 

Art-. 297. A taxa, de·qmtlqucr telegramma semaphorico é de 
um franco uniformernente cobrado segundo o equivalente em 
vigor, devendo addicionar-sc a taxa do percurso ele~trico, ,caso 
o haja, ca.lculado pela tarifa em vigor. 

Art. 2D8. A taxa semaphorica., ou a totalidade da taxa no 
caso de h<tver percurso clectrico, é cobrada do expedidor 
quando o telegramma for dirigido aos na.vios e do destinatario 
quando procedente de navio. 

_Art. 290. A pedido do expedidor os telegramma'l provoni~ 
entes de navio poderão ser transmittidos aos seus destinos em 
signaes do Codigo Commercial. 

Art. 300. SnJvo esse caso, os telegrammas serão sempre tr<::.
duzido.3 para seguirem o seu destino. 

Art. 301_. Na estação ao serviço da praça do commercio d.J, 
Capital Federal e nas estações em· portos quaesqnor ou praças 
commerciaes dos Estados, se üu.ão a.ssignatur~~s de 5$ mensaes, 
que d:trão direil;o ao a.ssignanto ele receber em seu domicilio, 
quando este não. dist<tr mais de. um kilometro d:~. estação, par
ticipação dos navlos entrados e sabidos. 

Art. 302. Logo qne haja- assigna.ntes que queiram receber os 
avisos do movimento· do porto da Capital Federal' pelo- tele~ 
phone, será. estv,belcciclo na estação da praça do commercio llllll 
centl'O telephonico para a distribuição dos avisos e se fará· a 
construcção. de linha ospccütl para esses avisos, de accordo com 
o estabelecido no art. 261. 

Art. 303. Qualquer pessoa tem o direi'to de pedir á estação 
de SBI'Viço maritimo da praça do commercio que lhe mande 
no domicilio, dentro dos limites da distribuição, aviso da en
trada,de determinado navio, mediante a taxa de um franco co~ 
brado segundo o respectivo equivalente em vigor. 

Poder Executivo 1901 45 
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TITULO V 

Organisação d'a Repartição Geral dos Talegraphos 

CAPITULO XX:XIV 

DA AD:MI~ISTRAÇÃO 

Art. 304. A Repartição Geral dos .Telcgraphos fi.carâ a cargo 
de uma :pirectorüt Geral. 

Art. 305. Os serviços affectos á Repartição Geral dos Tele
graphos ficam subordinados a tres grandes divisões: 

la divisão-Ad-minist~·açao geral, que compre11ende: Directo
ria,.secretariet. archivo, linhas e estaçõe:-1, e á qual incumbe- a 
direcção de todos os serviços a cargo da Repartição. 

2a divisão- Secção technica, qUr; terá a incumbencia da or
ganisação dos projectos e mais trabalhos technicos relativos ao 
serviço telegraplüco, e comprehenderá: e.scriptorio central .. 
e..,·criptorio de desenlw, officinas- e almoxarifado. 

3a divisão- Contadm·ia, ou secção de receita e despeza. d<t
Repartição, constituida por um cscriptorio. central c quatro 
secções auxiliares. 

Primeira divisão 

Administração geral 

CAPITULO. XXXV 

DA DIRECTORIA 

Art. 306. A Directoria Geral dos Telegraphos, composta de 
um director geral e um viceadirector, ê immediatamente subor
dinada ao- Minbterio da Industria, Viação e~ Obr::1s Publieas, 
com quem se entenderá directamente em tudo quanto for con~ 
cernente a este ramo de serviço publico. 

Art. 307. São funcções do director geral : 
§ . J . o Dirigir a Repartição. 
§ 2. 0 Propor ao 1ünistro os melhoramentos que eXIgir o ser .. 

viço a seu cargo. 
§ 3.o Informar e esclarecer o Governo sobre todas as questões

relodivas ú tcleg_raphia, ú telephonia e a couductores electricos: 
do .. qualquer. natureza., qver. sendo consultado, qum' ex-offic~o. 

§ 4. o Ex(Llninar e fis_caliza.Í' por si mesmo ou por empregado 
da. Repartição, p::tra_ e.~se fini commissionado, todo o serviço te
lographico e de contabUidade a cargódos-diversos funccionarios:. 



ACT.OS DO- PODER EXECUTIVO 707" 

§- 5. o Fazer correcções: nos distric·tos,. quando o julgar conve
niente. 

§ 6. o Examinar os projeetos. de contractos para construcção. 
e con;:;ervação. de Unhas telegraphicas-, e. re_solver sobre a sua 
acceitação. 

§ 7·. o Celebrar contractos para os serviços a- cargo. da_ Repar
tição-, ficn.ndo dependentes da, approvação- do Ivfini::;tro os que 
excederem de 10:000$-, podendo delegar essa attribuição aos 
chefes.de distrlcto para os que- tenham de ser feitos- fóra. da 
Capital Federal. 

§ 8. 0 Autoriza.r por escripto as despezas dentro dos creditas 
distribuidos aos serviços a seu cargo. 

§ 9. o Requisitar do Tllcsouro Federal o supprimento ao the
soureiro das quantias neccssarias ao pagamento dos vencimen
tos e outras consignações de pessoal,_ e bem assim os adeanta
mentos par<:t as despezas de prompto pagamento na Capital 
FederaL 

§ 10. Sacar sobre as Delegacias Fiscaes as- quantias ·neces
sarias para, as despezas nos diversos districtos. (Decisão n. 55, 
de 9 ile março de 1883.) 

§ ll. Apresentar ao "Ministro na occa.süio opportuna o pro
jccto de orçamento da. despeza para o exerclcio financeiro 
seguinte, acomp<:tnhado da respectiva jnK~ificação-. 

§ 12. Distribulr o pessoal da Repartição pelas diiferentes 
Unhas e estações e removei-o de umas para outras, quando 
assim o exigirem as necessidades do serviço, precedendo infor
mação escripta do vice-director. 

§ 13. Estabelecer o numero de estações e fixar o de respecti
vos empregado~, conforme o desenvolvimento das linhas, as 
necessidades do sel'viço telegraphico,. ou de qualquer outro 
desempenhado pela Repartição. 

§ 14. Fazer a.~ nomeações que forem de sua compatencia. 
§ 15. Suspender e dexuittir os empregados cujas nomeações 

lhe competirem. 
§ 16. Admoestar, reprehender e sus-pendm• os que dopen~ 

derem de nomeação do Governo, nos mtsos marcados neste 
regulamento. 

§ 17. Dar posse- aos empregados da Repartição e lhes con
eeder licença até tres mezes, com ou sem vencimentos, dentro 
do anuo. 

§ 18. Nomear examinadores e presidente de concursos 
p<:tra preenchimento dos ca;rgos em que se fizer essu. exi
gencia. 

§ 19. Expedir instrucções para a boa marchCJ. do- scr
-'llç'o. 

§ 20; Adaptar uniformes para. os estafetas e pessoal das em
l(<:t.rcações e distinctivos para os guardas d~ ll_nhas. 

§ 21. Chamai' á Capital Federal os dive-rsos chefes de dis
tric~o. sempre que entender necessario ouvil~os a bem do 
Süi''llÇO. 

§ 22. Pl'oceder, auxiliado pelo chefe da secção technica e 
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engenheiros de districto ou com outros· de sua esColha, á de· 
terminação das -posições astronomicas e á construcção da carta 
geodesica da rêde telegraphica, da União. 

§ 23. Determinar a alteração do traçado e modo de instal
lação de quaesqucr conductorcs electricos, q-q_c perturbem a 
regularidade do serviço tclcgraphico ou telephonico da União. 

§ 24. Repl'esentar ao -Governo Federal, sempre que fOr ne
cossario, para execução do q_ uo se aclM ou for determinado em 
convenções e rt.:gulamentos internacion,tcs, e em quaesqum• 
concessões de linhas telographica:; e telophonicas. 

§ 25. Fazer subir com seu parecer á presença do· Governo 
os requerimentos e reclamações apresentados pelos empregados 
da Rcpar-:iição. 

§ 26. Apresentar ao !viinistro no tempo devido o relatorio 
circmnstanciado do estado da Repartição. 

§ 27 .. Executar e fazer executar todas as disposiç:.ões deste re
gulamento e as ordens e instrucções do Governo concernentes 
ao serviço a seu cargo. 

Art. 308. São funcçõcs do vice-director: 
§ l. o ·Desempenhar as funcções do director geral na falta eu 

impedimento deste. 
§ 2. o Receber da secretaria c distribuir pelas outras divisões 

todos os papeis dirigidos á Directoria que por ellas tenham de 
ser informados e processados. 

§ 3. 0 Receber das outras divisões e faz·er chega.r á presença 
do director todo o expediente c1ue por este tenha de ser des
pachado. 

§ 4. 0 Informar por escripto sobre·os assumptos refcl'entes aos 
serviços da P divisão. 

§ 5. o Providenciar sobre a expediÇão dos actos que, depois de 
assignados pelo director, deva.m ser logo expedidos, fazendo as 
devidas communicações. 

§ 6. o Fazer P.Utuprir as determinações verbacs ou escriptas 
do director, au:dliando-o no desempenho de suas funcções. 

§ 7.0 Propor ao director, verbalmente ou por escripto, as 
providencias que julgar convenientes ao bom andamento dos 
diversos serviços da. Repartição. 

§ 8. o Exigir por despacho assignado nas petições o preenchi
mento dos requisitos e formalidades legaes, sem o que não 
se1·ão encaminhadas ao director geral. 

§ 9. 0 Mandctr passar por despacho assignado, não havendo in
convenieme, e authentica,r as certidões requeridas. 

§ 10. Assignar, quando não for dirigida ao Ministro, â.s Mesas 
das Camaras ·Legislativas federaes, ao SuprBmo Tribunal Fe
deral, aos presidentes ou governadores dos Estados, ao presi
dente do Tribunal de Contas· e aos directores de outras repar
tições na Capital F13deral e ao Prefeito do Districto Federal, a 
correspondEmcia feita em nome do director relativamente ás 
informações, ·pareceres e esclarecimentos para instrucção e 
decisão dos negocios e as communicações de recebimento e 
remessa de papeis. 
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§·ll. Fazer as communicações aos chefes dos di.strictos, por 
telegramma ou officio, dos despachos do director. 

§ 12. Abrir, rubricai' e encerrar os livros da Rep;wtição, nã.o 
concernente3 á contabilidãde. · 

§ 13. Autorizar o fornecimento do material pedido pelas di
versas secções da administração e contadorüt .. 

§ 14. Rubricar os pedidos para o fornecimento aos districtos 
e ás estações. · 

§ 15. Fiscallza.r, auxiliado pelo chefe da secção technica e 
pelo contador, as despez.:ts feitas nos distriçtos com a con
servaçiio e construcçã.o das linhas. 

§ 16. Abrir e examinar as propostas apresentadas á Dire
ctoria, classificai-as e submettel-as ao dircctor, ouvindo. 
quando julgar necessario, ao chefe ~a secção technica e ao 
contarlor. 

§ 17. Organisar clausulas ·potra contractos c minutar·estes, 
depois de acceitas aquellas pelo dircctor. 

§ 18. InfOrmar por escripto sobre as nomeações, accessos, 
aposentações, demissões e remoções dos empregados. 

§ 19. Dirigir.e fiscalizar os serviços a cargo da secretaria e 
archivo. 

§ 20. Julgar da justificação das faltas dos empregados da 
administração geral. 

§ 21. Rever todo o expediente e lançar o seu visto, . antes 
do serem <trchivados, nos potpeis que baixarem da presença do 
director. 

§ 22. Apresentar ao director geral no primeiro dia util de 
cada semana uma nota dos papeis que estiverem pendendo de 
exame, preparo ou expedjente, assim como de qualquer traba.
lllo que não tiver sido feito em tempo, com declaraçiio do 
motivo da demora. Quando o papel tenha sido distribuído a 
outra divisão, mencionarâ a razão da demora que for allegada 
pelo respectivo chefe. 

§ 23. Tomar conhecimento da.s queixas e reclamações contra 
a execução do serviço da Rep,:~,rtiçã.o, fazer as pesq_uizas neces
sarias, providenciando nos casos urgentes, e dar de tudo conhe
cimento ao director. 

§ 24. Assignu.r os editaes, declarações e outras publicações· 
officiacs. 

§ .~. Impôr penas disciplinares.aos empregados da secre
taria, archivo e portctria. 

§ 26. :::VIinutar os officios, de accordo cOm os respectivos des
pachos, cxCc_ptuando-se os de mero. expediente, .que ficam a 
cargo do secretario o os rela.tivos á contabilidade, que. serão 
projectados no escri_ptorio central da contadoria. 

§ 2i. Reunir os dados sobre os serviços das outras divisões 
durante o anno e elaborar o _projecto de reldtorio dos traballlü$ 
que correm prla la .divisão. 

Art. 309. O dircctor geral poderá designar, para. terem 
exercicio temporario no seu gabinete, um ou dou:; . empregados 
de qualquer dos quadros do pessoal da Repar.tição. 
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CAPITULO XXXVI 

SECRETARIA 

Art. 310. A sect'etaria da Repartição 'Geral dos Telegraphos 
sará dirigida por um secretario e :terá. -o seguinte pessoal : 

Um Secretario. · 
Um lo escripturario. 
Dous 2cs ditos. 
Dou::\ amanuenses. 
Um porteiro. 
em ajudante do porteiro. 
Continuas e serventes. 
Art. 311. O expediente a cargo da secretaria será dirigido 

pelo respectivo secretario a quem éompete: 
§ 1. 0 Aln>ir e a-presentar ao vice-director todos os papeis di

rigidos â D_irectorüt Geral. 
§ 2. 0 Minutar os officios de mero expediente. 
§ 3. o Ter em dia o protocollo dos papeis entrados no gabinete 

da Directoria, o qual será org:;mizado de modo a cteompauhar a 
marcha do processo que soffrerem a tê final solução. 

§ 4. 0 Apre::;entar ao vice~director. no primeiro dia de cad<t 
semana, uma lista dos papeis entrados no protocollo e que não 
tenham tido ainda encerramento do processo. 

§ 5. o Escri_pturar e ter sob sua guarda os livros que forem 
creado:-3 _pela Directoria _para os necessarios assentamentos. 

§ 6. o Ter em dia o registro da distribuição do _pessoal _por 
s~cções ou estações de cada clL;tricto~ 

§ 7. 0 Esc1·ipturar alphabeticamente no.:~ livro.~ .apropriados, e 
de _accordo coin os as.senta.mentos existentes e Com o expediente 
corrente, as nomeações, commissões, licenças e _penas dos 
empregado::;. 

§ 8. o Colleccionar _por ordem chronologica as minutas ori
ginaesdo expediente a .seu cargo durante o anno. 

§ 9. o Passar certidões e extrahir cópias e sujei tal-as á ru
brica do vice-director. 

§ lO. Registrar em livro especial os contractos que forem 
celebrados _pela Directoria, fornecendo cópia dos mesmos â 
contadoria. 

§ 11. Fiscalizar a immediata expedição .da correspondencia 
da dire~toria, visando diariamente -o protocollo. 

§ 12. Fazer remessa inventariada dos papeis ftndos ao archivo. 
§ 13. Organisar mensalmente a lista das multas impostas 

ou appr.ovadas pela Directoria e rernetter uma cópia á conta
doria para v-erificação da respectiva arrecadação. 

§ 14. Propor ao vice-direcMr as medidas que julgar conve
nientes, tanto sobre a ordem e methodo ,dos trabalhos, como 
sobre a· falta de cumprimento de deveres por parte dos empre
gados da secretaria. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 71! 

Art. 312. O secretario distribuirâ o serViço pelos escriptu
rarios e amanuenses do modo que julgar mais conveniente· ·á 
sua boa execução. 

Art. 313. E' o secretario responsavel pelo extra-vio de quál
quer papel, livro ou documento que tiver entrada na ·secre
tarüL ou estiver no archivo corrente, e não consentirâ que saia 
delle·nenlmm papel de qualquer natureza sem autorização da 
Dircctoria e mediante recibo do empregado a quem for en
tregue. 

Art. 314. A' secretaria fica immediatamente subordinada a 
po"rtaria. 

A:rt. 315. Ao pol'teiro, auxiliado pa1o seu ajudante, contí
nuos e serventes, incumbe: 

§ 1. 0 Abrir e fechar as portas do edificio em quo funccioria 
a Directoria Geral, não só na-s horas inarcadas, como nas em 
que para is.:;o receber ordem superior, e cuidar da limpeza in
terna e externa da casa. 

§ 2. 0 Expedir e recelJer a corre~pondencia de toda a adminis
tração, escriptnra.r o respectivo protocollo e livro da porta, 
recebendo da. secretaria as notas dos despacho . .; dos papei:::. 

§ 3.° Fazm• as despczas miudas, apresentando ao vice-dire:
ctor, por intormedio do secretario, uma conta documentada, 
até o dia 5 de cada, mez, para o qm~ lhe será abonada mensal
mente quantia não superior a 200$000. 

§ 4. o Ordenar e :fi:::ca!iZ<tr o trabalho dos -serventes, propondo 
á. Directoria a dispensa do que não 's.ervir a contento. 

§ 5. 0 Ter inventariados todos os moveis do editicio confiados 
á sua guarda e pelo extravio do.:; quaes é responsavel. 

Art. 316. Ao ajudante do porteiro incumbe coadjuvar· ao 
porteiro no serviço a seu cargo. 

Art. 317. Ao.':l continuas compete o serviço de transmissão 
dos papeis e recados. 

CAPITULO XXXVII 

ARCHIVO 

Art. 318. b archivo da Repartição ftcarâ a cargo de·um offi
cial archivista, auxilia(lo por um continuo designado pela Dire~ 
etoria. 

Art. 319. Ao offi.cial archivista compete : 
§ 1. o · Colleccionar por ordem chronologica e providenciar 

sobre a encadernação das minutas originaes do ·expediente da 
Directm•ia, organisando o índice destas, fazer o protocollo ge
ral dos papeis que lhe forem remettidos, inventariados pelas 
diversas divisões da administração. 

§ 2. 0 Velar pela boa organisação do archivo para que sejam 
regularmente catalogados~todos os documentos nelle entrados--e 
dispostos de modo a facilitar a su.a consulta. · 
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Art. 320. Incumbe~lhe ainda-extrahir cópia dos actos da Dire.:. 
ctoria e dos do :Ministerio, relativos ao serviço telegraphico,. que 
tenham de ser transcriptos no BOletim da Repartição Geral dos 
Telegraphos, de que trata o.art. 539, e cuidar-da sua publicação 
por cuja regularidade é responsavel. 

Art. 321. Proceder t"L revisão das provas de todas as publi
cações, como relatorios, memorias, o te., que tenham de ser 
publicadas em avulso. 

Art. 322. O official archi'vista é responsavel pelo extravio de 
quaesquer papeis, livros ou documentos que tenham dado erre 
trada no archivo. 

Art. 323. Em caso de affiuencia de serviço, poderá a Dü·ecto
rla designar um ou dous empregados para auxilbrem o official 
archivista. 

CAPITULO XXXVIII 

DISTRICTOS TELEGRAPHICOS 

Art. 324. Pctra a<lministraç.ão do serviço :ficam as linhas, com 
as rstações intercaladas, dividida,s por districtos telcgraphicos, 
a cargo de engenheiros-chefes, auxiliados por inspectores, feito
res e guardas-fio. 

AeL 325. A pol'ç-âo de linha telegraphica. para constituir um 
districto, não póde ser inferior a 000 lülometros. 

Art. 326. A séde do districto deve forçosamente ser estabe
lecida na Capital do Estado, e, quando o districto comprehender 
mais de um Estado, ou o Estado mais de um districto, a escolha. 
será feita· pela Directoria, attendéndo ás conveniencias do ser
viço. 

Art. 327. O escrip tm•io elo engenheiro-chefe do districto 
deve ser estabelecido no proprio edifício em que fr,mcciona a 
estaç:ão te.legraphica. 

Art. 328. Abona1•-se-lta aos engenheiros-chefes de districto 
umct consignação mensal do 30$ para .. as despeza.s do ox_perlicnte 
do escriptorio. 

Art. 329. Para anxilütr o serviço do escriptorio serão desi
gnados pela Directoria um ou dous empregn.dos, mediante pro
posta do engenheiro-chefe do districto. 

A1·t. 330. Os districtos, para ex8cuç.ão do serviço interllo, 
ftcam divididos em secções e trechos : aquellas dirigidos por 
inspe.ctores de 1}\ 2"' e 3"' classes e feitores,- e estes a cargo dos 
guardas-fio, de confOrmidade com a.s instrucções sobre· a conser
va.ção. 

Art. 331. Para. cada districto será designado um inspector de 
ra classe. , 

Art. :i32. Ao engenheiro-chefe de districto. compete: 
§-1. 0 Dirigir o serviço, por cuja boa marcha é responsa:vel. 

quer no tocante âs es~ações, quer no· que diz respeito 'ás 
linhas. 



AGTOS DO PODER EXECUTIVO 7!3 

§ 2. o Percorrer as- linhas do districto, pelo menos duas ve-zes 
por anuo, aprescn~ando relatorio tl'imcstral circumstanciado do 
resultado da inspccção e bem assim das occurrencia.s havidas e 
de todos os serviços feitos. 

§ 3. 0 Proceder aos estudos de exploração que forem neces
sarios. 

§ 4. o Estudar os melhoramentos de dirccção das linhas e 
propol-os á Directoria. 

§ 5.0 Orga.nisar e apresentar á Directoria o orçamento det:J,
lhado de todos os serviços de melhoramentos a. executar-se no 
districto a seu cargo. 

§ 6.0 Remetter, no ultimo mez de cada anno, um orçamento 
detalhado das despezas a fi.tzer-se com o districto 1.10 anuo 
seguinte. 

§ 7.0 Proceder aos trjlba.lhos de que o encarregar o director. 
§ 8.° CQmmunicar diariamente, a tê ás 8 horas da manhã., á 

secção technica o estado das linhas do districto, na hora da 
chamada, empregando o codigo para esse fim oYganisa,do. 

§ 9. 0 Scientificar <i secção -teclmica, :por a, viso telcgraphico 
urgente, o appa.recimento de qualquer accidentc nas linhas, 
indicando a.s providencias tomadas, e, por occaslão da termi
nação do defeito, comnmnicar immediatamente a, ca,us::t que. o 
:produziu c sna duração e local. 

§ lO. Org.anizar o inventario e livro de postes das linhas, cb 
accordo com as instrucções que llte forem ministradas. 

§ 11. Cunmrir as determinações do chefe dct secç·J.o teclmica, 
na parte relâtiYa ao bom funccionêLmcnto da.s linhas e serviço 
das estaç~ões. 

§ 12. Proceder· ás experiencia,s pal'<1 medida do isoln.men to o 
resistencia dos iios, organisando um mappa dos resultados, de 
accordo com o modelo fornecido, o qual será remettido mensal
mente. 

§ 13. Dirigir as construcçõos das linhas. 
§ 14. Informar ao chefe dv.. secção technica sobre a, extensão 

de cada, trecho de Unha a, conti<lr aos gnardas, tendo em vistct a 
categoria da, linha o os meios de commnnicação. . 

§ 15. Assignar os contracto~. quando autorizados pela Dirc
ctoria, os quaes fica,rão registrados em livro especi<tl, devendo 
rcmetter uma cópia á secretaria,. 

§ 16. Rubricar e_ dm• anda,mento <tos pedidos de material 
telegraphico e utensilios, exmnina,mlo si as quantidades pedid<.ts 
eorrespondem ás exigencias do respectivo seYviço. 

§ 17. PropOr a nomeaç·ão dos gua,rdas-fio e feitores, de ac
cordo com os arts. 424 e 427. 

§ 18. Representar sobre a falta de cumprimento de deveres. 
por parto dos empregados do districto. quando a punição cor
respondente ti falta não sej<1 de sua alçada .. 

§ 19. Examinai' c_LS estações do districto, -verificando o estado 
dos a:pparelhos, baterias, escripturação e- fiscalizar a pontua1i
(j_ade na remessa da. me3ma, dando de tudo sciencia nos rela-
torios trimestraos. · 
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§ 20. Apresentar á Directoria, ~té o dia 15 de fevereiro de 
cada anno. um relataria geral do serviço a seu cargo no anno 

:anterior, formulado de accordo com as indicações que forem 
fbrnecida.s. 

§ 21. Verificar todos os serviços a cargo dos inspectores, 
feitores e guardas-fio. 

§ 22. Ter em ordem o archivo do districto, de modo que 
possa, em caso de remoção, fazer delle prompta entrega me
diante recibo. 

§ 2:3. Fazer colleccionar por ordem chronologica e mandar 
.encadernar as minutas dos offi.cios expedidos pelo escriptorio 
·dO districto. 

§ 24. Apresentar ao SP.u successor um relataria sobre os 
,serviços executados no anno corrente e os em via de execução. 

§ 25. Proceder á venda dos objectos inser·viveis que existirem 
no;; distrlctos, de accordo com ·o disposto no n. 9, .art. 359 e 
depois do autorizado pala. Directorla. 

!§ 26. Mandar recolher ao almoxarifado os apparelhos e seus 
accossorios quo forem substituidüs ou se inutilizarem. 

§ 27. Conceder licença aos empregados do districto até oito 
·dias sem vencimentos, c at6 qua.tro com vencimentos. 

§ 28. Requisitar da Oirectoria o supprimento dets quantias 
necessarias üs despezas com o districto a seu cargo, de accordo 
com o art. 390, e eft'cctuar os pagamentos. 

§ 29. Remetter com a maior promptidão á contadoria os 
papeis das estações e secçõas· de linha, acompanhados do pro~ 
cesso, !8ito nos escriptorios, de accordo com as instrucções vi~ 
:gentes e as que de futuro forem estabelecidas. 

§ 30. Promover a cobrança das dií:ferença::s provenientes de 
erros encontrados e glos~LS feitas pela contadorü~ nos documen
tos de receita e des_peza apresentados pelo pessoal do dis-
tricto. . 

§ 31. Ter em dia a escripturação dos livro:". de contas corren
tes com as es~ações e secções de linha e com a contadol'ia, e bem 
assim a do livro caixa. 

§ 32. Recolher, até o ultimo dia ntil do mez de março, á 
Delegacia Fiscal os saldos do.exercicio a encerrar~se. 

§ 33. Organisar o mappa geral de desconto do vencimento do 
pessoal do distl'icto. · 

§ 34. Recolher á Delegacia Fiscal, até o dia 10 de cada mez, 
.. as rendas das estações nos lagares onde, pelos respectivos en
-carregados, não possa ser feito o recolhimento. · 

§ 35. Encaminhar promptamente á Directoria, devidamente 
informados, todo.1 os requerimentos, reclamaçõe.3 e recursos 
apresentados pelos empregados. 

§ 36. Fiscalizar o cumprimento das disposições do regula
,mento e das ordens da Directoria e contadoria por .Parte do 
pessoal que lhe é directamente subordinado. 

Art. 33:3. Aos inspectores incumbe : 
§ 1. o Auxiliar o engenheiro~chefe tanto na conservação como 

,na con:3trucção das linhas. · 
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§ 2. o Percorrer as linhas de sua secção pelo menos uma vez 
por mez. 

§ 3.° Fiscalizar o serviço a cargo dos feitores. 
§ 4. 0 Examinar os a.p:parelhos, ntensilios e ferramentas do 

serviço de linha, confrontando-os com o respectivo inven
tario. 

§ 5. 0 Verificar o acondicionamento e estado do material de 
linha, de reserva nos depositas. 

§ 6.° Communicar aos engenheiros-chefes o extravio de 
qualquer material por parte dos feitores, guardas e trabalha
dores, e promover a respectiva indemnizaçã.o. 

§ 7. o Dirigir os feitores c guardas nos serviços de conservação 
e construcçã.o das linhas. 

§ 8. 0 Organisar cuidadosamente o inventario e livro de 
postes da secção a seu cargo, de accordo com o modelo e in
strucções a isso respectivas._ 

§ 9. 0 Examinar o estadO do material empregado nas linhas e 
determinar a substituição do qne estiver estragado. 

§ lO. Solicitar do chefe do districto o material necessario 
para ter sempre os depositas de sua secção convenientemente 
providos. 

§ 11. Propor ao chefe do districto os trabalhadores em con
dições de serem nomeados guardas e entre estes o que merecer 
a nomeação de feitor. 

Art. 334. Ao feitor incumbe: 
§ 1. 0 Auxiliar o iuspector da secção nos serviços que por 

este lhe forem determinados. 
§ 2. o Dirigir pessoalmente o serviço da turma de trabalha

dores e dos guardas que lhe estiverem subordinados. 
§ 3. Q Exercer as funcções do inspector nas linhas de. se

gunda categoria, quando houver falta de pessoal. 
§ 4. 0 Executar, na. parte que lhe diz respeito, as instrucções 

referentes aos ser•viços de conservação e construcção. 
Art. 335. São deveres dos guardas-fio: 
§ I. o Acompanhar nas correcções de linha os inspectores e 

engenheiros quanUo lhes for determinado. 
§ 2. o Trazer as linhas sempre limpas de matto, de modo que 

nenhum corpo extranho de qualquer natureza toque nos :tios ou 
isoladores. · 

§ 3.0 Manter constantemente roçado o .caminho ao longo das 
linhas, de sorte que possa ser facilmente percorrido. 

§ 4. o Cercar os po:-:;tes sempre que seja preciso. 
§ 5. 0 Lavar duas vezes por anno os isoladores com agua doce. 
§ 6. o Pintar, sempre que for necessario, os fios, 9-S pe~ms de 

ferro dos isoladores e os postes. 
§ 7.0 Substituir os isoladores deteriorados, recolhendo-os á 

-proxima estação -OU deposito, e os postes estragados por outros 
em perfeito estado. 

§ 8.0 Emendar as linhas, examinar e consolidar qualquer con
certo. 
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§ 9. o Trazer sempre em bom estado de conservação o mate~ 
-rial e' ferr-amenta sob smL guarda. 

§ lO. Peecorrer o se ti trecho, pelo menos uma 1'CZ por se
llif1UéL e depois de qualquer temporal ou forte trovoada, afim 
de ser reparado qualquer estrago. 

Art. 336. As linhas telcgraphicas e tclephonicas do Districto 
Federal, sob a denominação de zona federal, ficarão a cargo 
de um inspector immediatamente subordinado ü Directm•ia. 

Art. 33i. O numero de districtos e o de inspectoros, feitores 
e guarda.s-fio de cada um delles, será annualmentc determi
nado pela Directoria. 

Segunda divisão 

CAPITGLO XXXIX 

DA SECÇÃO TECHNICA 

Escriptorio cent~·aZ. 

Art. 338. A secçJo technica, ·orgão central dos serviços de 
naturoz,~ technica da Repartição. cm;tstará de um esc;riptorio 
centl'al e das seguintes sub·divisões: escriptorio do desenho, 
officina moc<1nica e olectrica e almoxarifado. 

Art. 339. O cscf'iptorio central dct secção technica. exercendo 
~t superintendencia sobr-e os serviços de construcç-ão e conscr· 
vação das linhas e trafego telegrnphico, sertl. composto de duas 
sul)-secç·ões e terct o seguinte pessoal: 

Lm cngonhoiro·chefc. 
Lm 8lll!Ollh8il'O-SUb-chefo. 
-Um tclég:ra"phista-chefe. 
Dons ms pectores de linha, addidos. 
em 2° e~cripturario. 
Um a.rnanuonse. 
Um continuo. 
Cm servente. 
Art. 340~ Ao chefe da secção technica incumbe e compete: 
§ 1. 0 Informal-r á Directoria sobre todos os assumptos technicos

e olectro-technicos, quer do servlçoproprio da Repartição, quee 
de extraohos a ella,- sobre os quaes tenha. <1 Directoria de in· 
terpor parecer ; apresenta.r os dados para os rehLtorios par
ciaes e o annual que dizem respeito aos serviços que correm 
pela.secçã.o teclmica. 

§ 2. 0 orgauisar instrucçõe.:: .:-:obro a construcção e conser--. 
vaç.ão das linhas, imtallação du.s estações e trafego telegra
phico, superintender a- execução des:ms ~erviços, dirlgindo.se 
directamente aos engenheiro:) chefes de di:;tricto para exigir
.as. informaçõos.qne julgar nece-s-Jaria.s, além das determinadas. 
no art. 33'Z. 
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§ 3. o ·Fazer corrJcçõe:; pelas estações e districtos que por íi'rc
gular funccíonamento demonstrarem defeitos organico':l, afim 
de cstudal-os e tomar r~s providencias para a sua remoção. 

§ 4. 0 Exercer na, estação central da Capital Federal, e por 
intcrmcdio da mesma, <t.~ fiscalisação do trr~f'Pgo telegraphico, 
distribuir o serviç8 pelm diYersos fios condu(jtore<: e C.)tabe
lecer a<:: regras geracs que a. esse. respeito devem ser obscr
va.das em todas as estações. 

§ 5. 0 Na ausenci<~-do chefe da secção technica c do da. estação 
central, será a direcção do trafego exei'cida pelo tc·-Iegraphh;ta 
dil'igente, que tomar{~ as providencias segundo o estado dos 
conductorcs e conforme os accidente.':i que occorrerem durante o 
serviço. 

§ 6. 0 Aprese.ntar diaria-mente á Directoria um mappa que 
re.-.uma o estado das linhas, segundo as notas tra.nsnü~tidas 
pelos districtos, acompanhado das indicaç:ões das providencias 
tomada:::. 

§ 7. 0 1-Iultar os empregados de estação por faltas com
mettidas no trafego telcgraphico, commnnicando (L Dircctoria o 
motivo da. multa. 

§ 8.0 Indicar á Directoria os empregados de esticão que se re
commcndarern á promoção por serviço no trafego telegraphico. 

§ 9. 0 Estudar as modificações a que tenha.m de ser sujeitos 
os apparellws usados na Repartição, ensaiar a adopÇ'ão de novGs 
n,pparelhos c systcmas do transmissão. 

§ 10. Organisar as instrncçõos para a montagem e conser
-mç:ão das baterias, especialmente das de ac~umuladores. 

§ 11. Superintend81' os observatorios metcorologicos estabe
lecidos ou pJr estc1belecer e indicar (L Directoria q uacs os en
carregados que desempenham satisütctoriamente o serviço de 
observações, _para o allono da gratificação marci1da pelo art. 81 
do regulamento. 

§ 12. Examinar, auxiliado pelo sub-chefe, os cabos submari
nos e sub-fluviaes adquiridos pela Repartição, para verificar o 
seu estado no acto do recebimento, assistir ao seu lançamento, 
si forem de maior extensão, e indicar os processos de verifi
cação para a Iocalizaç·ão dos defeitos. 

§ 13. Reorganisar e conservar em esta.do de perfeito funccio
namento, auxiHado pelo sub-chefe, chefe da officina e o electri
cista, os gabinetes com as respectivas installações, constantes de 
a.pparelhos para as medições electricas, de geradores e accumu-
1adores de electricidade, s_pecimens dos systeruas usados na Rc~ 
partição e de outros, cuja adopção for estudada, registradores 
automaticos dos elementos meteorologicos e magneticos, a ins
taUação chrono-telegraphica e bem assim o musê.o com a colle
cç:ão de ferramenta, material de linha e apparelhos fOra do uso. 

§ 14. Organisar as tarifas do serviço interior e as do exterior 
pelas differentes vias. 

§ 15. Examinar as reclamações que forem apresentadas, re
lativas ao serviço interior e exterior e encaminhal~as devida
mente informadas. 
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§ 16. Communicar á Secretaria Internacional das adminis· 
trações. telegraphicas em Berne o nome das estaçõ-es inaugu
l~adas ou fechadas ; entreter com a mesma a corresp"ondencia 
ofiicial e remcttcr a estatistica annual do movimento da Re
partição, segundo se acha preceituado no regulamento inter
nacional. 

§ li. Manter nas diversas sub-diVisões e sub-secções organi
sadas os livros de entrada e sabida do material de linha e es
tações, ápparelhos e accessorios, atiro de acompanhar o con
sumo de todo o material, o respectivo stock nas sub-divisões, 
nos districtos e nas estações. responsalülisando os chefes do 
respectivo serviço por irregularidades verificadas na remessa, 
no consumo, no armazenamento ou no recolhimento do ma~ 
terial. 

§ 18. Projectar as encommendas de material ao esh'angeiro 
e informar á Directoria sobre a qualidade do material recebido. 

Art. 341. Ao sub-chefe da secção compete : 
§ 1.0 Prepara-r o expediente e apresentai-o ao chefe da. 

secção. 
§ 2.° Fazer na estação central, pessoalmente ou substituído 

pelos dirig·.:ntes. do serviço, as experiencias do estado das linhas 
e proceder ás mediçõe~ para a localização dos defeitos. 

§ 3. o Exigir dos engenheiros chefes de dL:>tricto e bem assim 
{{a contadoria os dados estatísticos relativos aos telegrammas 
dt:tra o computo da estatística semestral e annual do movimento 
das estação~_ 

§ 4. o Exigir dos engenheiros chefes de districto. o-; dados 
nccessarios para que possam ser mantidos em dia os livros e 
mappas sobre material empregado nn.s linhas c estações c--o em 
deposito. 

§ 5. o Cnlleccionar os dados trimestraes e computar a est_atis~ 
tica. annual do movimento das estaçõe:'l c linhas da Repartição 
e outros dados para o relatorio annual. 

§ 6.° Confeccionar a estatística annual do movimento daRe
partição a remettcr â Secretaria Internacional. 

§ 7. o Examinar os pedidos para. material de linha, campa~ 
ra.ndo~os com os pedidos anteriormente feitos, exigindo, em 
ca.so de du-vida::;, informação do.:: chefes de districto sobre a 
<~pplicação do material anteriormcnw rcmcttido. 

§ 8. o Projectar os diversos modelos de mappas diarios de 
serviço nas linhas, quadros de accidente.:: nas tinhas e estações, 
tabellas para o registro das medições, de exame nas linhas e 
outros que forem necessarios. 

Primeira sub-secção 

Art. 342. A' la snb~secção cabe-: 
§ 1. o Protocollar os documentos. entrado,'> na secção,. orga·; 

nisar o conservar o archivo. 
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§ 2. o Confeccümar a estatistica do movimento dos tolegram~ 
mas interiores e exteriores recebidos e- dos telcgrammas dC" 
intermedio e transito. 

§ 3. o Classificar- as estações, conforme o seu movimentp. 
§ 4. o Examinar os pedidos semestraes e dos supptementares de 

material technico para a:-J estaçõc::;, confrontando~os com os :mp
primentos feitos no semestre anterior. 

§ 5. o Extrahir o.:; pedidos de matel'ial para novas estações. 
e dos que fOrem determinados pelo chefe da. secção. 

§ 6. o Reunir elementos para a orga.nisação das tarifas inte
tiores .e exteriores, fazer a convm•são das taxa.-:: em fmncos para. 
moeda nacional sob os diversos equivalentes. 

§ 7. o Ter em dia o registro da nomenclatura das estações. 
com todas as iDdicações necessarias, tanto das da Ri;partição 
como das vbs ferreas, e das administrações e.:>trttngcira.s limi
trophes em trafego mutuo com as -unhas brazileirn.s. 

§ 8. 0 Organisar a nomenclatura do material telegraplüco· 
para estações. 

§ 9.0 Protocollar diariamente o serviço exterior recebido e· 
em transito. fiscalizando si a operação á. qual foi sujeit(} o tele
gramma. está completa e levando ao conhecimento do 'chefe da 
secção as irregularidades havidas afim de proYidenciar. 

§ 10. Confeccionar os quadros de fiscalização do tempo iuedio 
da demora do serviço exterior transmittido c em transito. · 

§ 11. Ter .em dia os assentamentos, em quadros especiaes, 
do inventario das baterias~ apparelhos e utensilios montados 
nas estações e informar ao chefe da secção a respeito do mate
rial a recolher, em vista de novos fornecimentos. 

§ 12. Orgr.tnisar o resumo para o relataria annual sobre os. 
assumptos que correm pela sub-secção e as informações a rc-,:;qwito
dos mesmos assumptos, quando determinados pelo chefe c· 
sub-chefe da secção. 

Segunr:za sub-secçi"ío 

Art. 343. A 2a sub-secção terá as seguintes incum1Jencias: 
. § 1. 0 Representação graphic(l. dos accidentcs c boletim din,rio· 

do estado das linhas p1las notas transmittidas }Jelos districtos. 
§ 2. o Estatística dos a.ccidentes, discriminando causa e du

ração, accidentes atrhosphericos que- a.ctuam sobre as linhas, 
dados para o boletim quinzenal e revisilo das respectivcts 
provas. 

§ 3. 0 Divisão dos districtos em secções e trechos. quadro das 
distancias, extensão das linhas do districto por secções, desen
volvimento dos :fios conductores, qualidade. c numero de postcs.
isoladores, segundo os dctdos constantes dos livros àe })ostes. 

§ 4. o Registro do material de linha fornecido a cada u~n dos 
districtos no semestre anterior. 

§·5. 0 Informações ao chefe da secção sobre assumpios qne 
porrem por e::;ta sub-~ecção. 
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§ 6. 0 Registro e coordenação dos dados já avulsoS e já tirados 
dos -r·elatorios trimestl'a8S e annuaes, sol1l'e exploeação, cons
teucçlio. reconstrucção e consolidação, multiplicação dos ·nas 
eonductores durante o exercício. 

§ 7.° Conservaçã.o e guarda da bibliotheca·. 
§ 8.° Computo das-observações meteorologicas feitas e re

mettillas pelos respectivos encarregado.,;. 
§ 9. 0 Organisação da nomenclatura do material para linhas. 
Art. 3'M. Os inspoctores que devem. servir no c:::criptorio da 

sec:ção tedmic::t terão exercido tempora.rlo e serão de:'iignados 
dentre os impectores do quadro. 

CAPITULO XL 

ESCRIPTORIO DE DESE:\'HO 

Art. 345. O e.~eriptorio de desenho da secção technic_ct terá o 
seguinte pessoal : 

Um desenhista-chefe. 
Um desenhista-auxiliar. 
Art. 34~. Ao desenhista~chefe, com o sen auxilial', cabe: 
§ l. 0 Executar todos 03 trabalhos que lhe forem dete.rmina~ 

dos pelo chefe da secção technicc~, quer de plantas geoclesicas e 
topographicas e schemas de communicações, quer do machinas. 
e a:pparelhos. 

~ 2.° Coordenar todos os trc1balhos topographicos remettidos 
po.los engenheiros-chefes de districto, communic:tmlo ao chefe 
d<1 secçã.o teclmica, para providencia.r, sobre o preenchimento 
de, qu<J_,esquer lacunas, de modo a poder-·se logo org<misar os 
m<1ppas paeciaes por districto,.; e om seguida a carta da rede te
legrctphica em escala de l :.2.000.000 e, executada e::;ta, mantcl-a 
em dia, com as modificações e accrescimos das linhas. 

§ 3. 0 Desenhar plantas e trctça'r· nivelamentos, conforme as 
caderncbs de cmnpo e f<LZer projectos. 

§ 4.0 Apresentar ao chefe da· secção technica o pedido do~ 
objectos neccssarios ao expediente e consumo do escriptorio. 

§ 5. 0 Ter sob sua guarda e inventariado todo o archivo te~ 
_.chnico, comp1•ehendendo mappas f.! cartas. 

Art. 347. E' o desenhista-chefe obrigado a <tpresentar ao 
chefe da secção tcchnica um r_elatorio memm.l dos trabalhos 
executados, e, no fim do anno, um res.umo de todo o serviço 
í8ito. 

CAPITULO XLI 

OFFICINA 

Art. 348. Para concm•to e fabrico de apparelhos.telegraphicos 
e- telephc.nicos e.de ferramentas para· uso· da Repartição Geral 
dos Telegl'aphos, e llem assim para a conservação da installação 
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_electrica para a producção de conentes fracas e fortes, haver<'i. 
uma-officina com uma secção electrica estabelecida na Capital 
Federal. 

Art. 349. A execução dos serviços da officina é confiada a um 
-chefe e ao respectivo ajudante e os da secção electrica. a um 
electricista contractado nos termos do art. 548. 

Art. 350. O pessoal da officina e da sua secçiio electrica cons· 
tará do ofiiciaes, operarias de P, 2a, 3ae 4a classes, aprendizes 
e serventes. 

Art. 351. Ao chefe da officina, que deverá ter habilitações 
de mecanica para construir os apparelhos com toda a perfei
ção, e de mathematicas, suffi.ciente para comprehender as 
theorias dos apparelhos electricos e proceder â rectificação dos 
instrumentos geodesicos e de physica, principalmente na parte 
relativa á electrkidade e magnetismo, incumbe : 

§ 1.° Fiscalizar todo o serviço da offi.cina, distribUindo o tra· 
balho por seus subordinados, dirigindo e exam.inà.ndo as obras 
por elles feitas e julgando das suas habilitações. 

§ 2. 0 Propô r a admissão' de aprendizes que possuam já alguns 
principias e pratica dos trabalhos em que tenham de se in· 
.dustriar. 

§ 3.0 Despedir, com autorização do chefe da secção technica, 
os aprendizes que não forem exactos no cumprimento dos seus 
deveres. 

§ 4.° Fazer o pedido de todo o material e ferramenta de 
que carecer, submettendo·D á rubrica competent3 ; recebei-o do 
almoxarifado e dar ao mesmo almoxarifado as informações 
necessarias para o bom andamento e harmonia do respectivo 
serviço. 

§ 5. o Prov'idenciar sobre o prompto e perfeito concerto nos 
a.pparelhos devolvidos das estações, dando conta ao chefe da 
seeção tr;elmica dos estragos devidos á ignoraneia ou malevo· 
lencia, para serem indemnizados pelo culpado. 

§ 6.0 Executar todas as construcções de apparelhos e ins· 
trumentos que exijam pm•feição, quer no tocante á exe~ 
cução mecaniea, quer na combinação rigorosa de seus ele
mentos. 

§ 7.°Fazer apromptartodos os apparelhos indispensaveis para 
verifieação e cxperiencias, e construir appa1•elhos para o ser· 
viço das estações. 

§ 8. 0 Velar sobre o perfeito fabrico da ferramenta. 
§ 9. o Informar ao chefe da secção technica sobre as habilitações 

dos aprendizes e propôr melhoramento de venciiÍlentos em 
favor daquelles que se tiverem distinguido por seu_ aproveita· 
mento e proceder exemplar. 

§ 10. Examinar e marcar todos os apparelhos entregue5 ao 
serviço. 

§ 11. Sujeitar á competente rubrica e f'ot•necet• ao almoxarife 
todos os elementos. para a organisação da conta de concertos 
ou das obras feitas para fóra, afim de ser cobrada pela conta.· 
daria a respectiva importp,ncia. 

Poder Executivo 1901 
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§ 12. Entregu.r hs obras ou objectos conceetaclos ao almo ~ 
-xarife, mediante reclbo. 

§ 13. Organisar estatísticas. 11nnuaes .e fazer annualmentG 
relatarias dos trabaJhos executados na officina. 

§ 14. Proceder, qun,mlo lhe for determinado, ao fabrico e 
concerto de apparelhos quaesquer de t8legrapl_lia e electl'i
cidade applicada, de instrumentos rnathemí1ticos e de phy
sica. 

Art. 35.2. Ao ajucbnte do chefe de officina compete auxilial-o 
no dese.mpcnho dos serviços tl.. seu cargo. 

Art. 353. Aos offi.ciaes e operarias fará o chefe da officina a 
distribuição do serviço que julgar conveniente, sendo inscríptas 
em livro especia-l a naturm:a da obra de que cada um for 
incumbirló e as datas do começo e terminação da mesma ... 

Art. 35L Ao encal'l'egado de electricülade da· officlna com-
pete: . 

§ 1.0 Trazer em perfeito estado de conservaç·ão a instal
lação mecanLca c electrica para a producção e accumulação 
das correntes fortes c fracas, e bem assim a install:.:~ção electro
plastica. 

~ 2. o Examinar diariamente o estado das baterhs de accumu
lad.ores e registrar esse estado JlOS qua.dros para esse fim desti
nados. 

§ :3. 0 Exmninal' as communicações que partem do recinto 
ilos accumuladores p<~ra as· sala.s dos apparelhos, no intuito de 
-verificar qualquer derivação eventual das correntes. 

§ 4. o Providenciar para que as baterias de reserva estejam 
carregadas c em estado de immediato funccionamento para at· 
tcndee a (1ualquor substituição eventual e permtttar as series 
illas lnterüts em fnncção, <tfim de regularizar o consumo. 

§ 5. 0 Ttaz3r todos os instrumentos indicados, os de prova e 
fiscalizcv;ão, em perfeito estado de asseio e funccionamento. 

§ 6. o Registrar o consumo mensal de gaz para o funcciona
mento do:;; motores. 

§ 7. o T1~azer iuventa.riado todo o material e utensilios da. 
secção. 

§ 8. o Aprm1entar diariamente ao chefe da secção technica 
uma nota danl;lo parte do estado e funccionamento da instal
lação. 

Art. :155. A escripturaçi'to. da officina será feita por um em· 
pregado- hahil.iüido, designado pelo dircctoi' geml, que fica,r(~ imR 
media:<:un(ill.te subordinado ao respectivo chefe. 

Art. 3:,6. A cscripturaçU.o da oíllcina constará dos seguintes 
livros : · 

1°,_ rJgist-1·o de todos os app<welhos telegraphicos com indi
caçã.o do seu sy.'3tema, nome do autor, uumeros, datas de en-
1;radas e sahidas, procedencias e destinos ou outros esclareci
momos que forem convenientes; 

2°, assentamfm~o de todo o·materia'l e ferr<tmenta entrados ; 
~l 0 • de custo dos concm·tos e obras feitas- para. Repartições 

mdranha.s ; 
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4°,. d0 prodncção da officina, a qual possa ser confrontada 
.com a caderneta do traba.lho diario de cada· operaria. 

Paragrapho unico. Além desses livros poder<.'L o director, sob 
proposta do chefe da. secção technica, crear outros que forem 
julgados necessarios. 

CAPITULO XLII 

AL}IOXARIFADO 

Art. 35i. _Ao almoxarifado compete a recepção, gua1•da, for
necimento, conferencüL e expedição do material destinado ás 
linh<:Ls, estações, officinas e demais secções· de serviço da Repar
tição Geral dos Telegra.pllos. 

Art. 358. Para o desempenho desses serviços fica dest:in~do 
.o:seguinte pessoal: 

Um almoxarife. 
Um despachante. 
Um escrivão. 
Um fiel. 
·om 2° escriptnrnrio. 
Dous ama.nuenses. 
Um continuo. 
Ar·G. 359. O almoxctrife ô rc~ponsavcl pela regularidade e. 

boa marcha do seYvlço; tem por dever e competencia: 
§ L 0 Responder peb qw:mti.dade e qualidade do material que 

estiver em deposito. 
§ 2. 0 :\-Iantcr os a.rmazens c depositas em perfeita ordem o 

asseio, dirigindo a arrtm1açio e aconllleiona,mento dos ar•tlgos 
sob Sua responsalJilidadc, zcl<tndo a su;_t conservação e limpezct. 

§ 3. 0 Leva1>, llO caso de ex-r,ravio de qua-lquer ohjec"to, o facto 
ao conhecimento do chofo da sccç5:o technicét, informando qw.l.l 
o respons<:Lvcl on responsaveis pelo extravio, a-Jlm de quo se pro
viclcneie como for conveniente. 

§ 4.° Faze1' em tempo o podido de fornecimento de :matcri.al 
do consumo ordin:1rio, para que não haja falta no supprlmonto. 

§ '5. 0 Assistir, ou mandar assistir, pelo fiel, ao exa.mc c vet'.i
·ficação da qualidade c medü)a·do m;-tter.ial- que 'tiver de serre
cebido. 

§ 6. o Providendar ~obre os fornecimentos que fe>rem o1·denados 
pela. Dü·e~torü1, e assistir, ou fu.zer tt!3sistir pelo fiel, á conterencict 
}_);Ua, entrega ou reme.sstt do mawrlal, tendo em vista que osto 
,':lerviço ::::ej11 executado com 11 maior- promptidão e regulal'idadc. 

§ 7 .o· Reccbm· da .. officina e entrcgcn· a quem pertencerem, 
depois-de effectmulos os 1·especl;ivos lJa.gmnontOs, as obras f8Ltas 
ou objectos concertados, devendo, para Bfl"ecJ;ividade da cobrança, 
ser expedida á contadoria, por interrncdio d<L secção teclmica, a 
competente guia. 

§ S. o ·organi.sar o submetter a.o cont<1dor a conta em du~ 
plic<Lta do qualquer cspecie de material telBgrapl!ico impor~ 
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ta,do do estrangeiro, qu~ se tiver cadido a outras repartições~ 
ext:rahindo do livro corrípetentc os preços de cada objecto. 

§ 9." ·Mandar examinar e avaliar o matei'ial inservivel, que 
existir ou for recolhido ao almoxarif11do, e vendel~o mediante 
concurl~encia publica. 

~ 10. Apresentar trimestralmente ao chefe da secção te~ 
chnica um· bah:mço geral das entrad::ts e sahidas, com indicação 
das quc;,ntidades em ser de quc:dquer· especie de material. 

Art. 360. Não é licito ao almoxa1·ifd fa.z~r acquisição alguma 
de material sem ordem da Directoria, nem effectuar fol·neci
Jr:.ento aos chefes de districto, aos encarreg[!.dos de estação e 
ao chefe da officina, sem que Pl'ecela pedido, devidamente 
assignado por e.s:tes, examinado pelo chefe da secção technica. 
e rubricado pela Directorü~; procedendo-se do mesmo modo a 
respeito dos objectos para consumo do proprio almoxarifado. 

Art. 36l. O despachantJ do almoxarifado terã por dever : 
§ 1.° Cuidar do embarque e meio de r,ransportc e promover 

os despachos e recebjmentos de to1lo o material. 
§ 2. o Effectuar o pagamento das despeza~ de carretos, em-

1Jarques, acondicionamento de objectos e compras de miudezas~ 
para o que recebet•á mensalmente até á quantia de 1:000$. 
cJJjo di:;;pendio jm;tificarâ, junto ao ctufe da secção technica, 
até o dia. lO do mez seguinte, com a apresentação da.s respecti~ 
vas contas documentadas. 

Art. 362. O escrivão é responsavel pela escripturação do 
ahnoxa;rifado, a qual deve estar sempre em dia e constará dos 
S0Q:Uint.eS li\TOS : 

lo, de inventario de todo o material e objectos a cargo do 
almox:wife e do seu fiel ; 

2°, de entrada e sahida de todo o material, extrahido dos 
diarios em que for escripturado o movimento geral do almo-
xo.,rifado ; ,, 

3~>, de carga e descarga das estações, das linhas ou districtos~ 
de offi.ci:àas e de diversos. 

Art. 363. Compete-lhe, alêm disso, auxiliado pelo escriptu
ra.rio c amannenses: 

§ 1.° Fazer assentamento de todas as guia'd de remessa de 
ohjectos, archivando os avisos de re.cebimento do material for
necido. 

§ 2. o Archivar e ter em boa ordem os pedidos originaes, de
pois a,~ fornecidos, e as facturas de material recebido, depois 
de confcrida.s com a cópia da encommenda. 

·_ § 3.° Conferi!· as contas de fornecedores com as entradas 
constantes dos respectivos livros 0 com os peeços dos contractos, 
para serem remettidos á contadoria a.compu.nhados dos respe
ctivos pedidos dê fornecimento. 

§ 4.~> Organisarno fim de cada trimes-~re o bâ,lançogeral das 
entradas e sabidas, a. que se refere o§ 10 do art. 359. 

Art. 364. O escrivão distribuirá ao es:.!ripturario e ama 
nncnsos, quo lhe são immediatamente subordinados, a escriptu· 
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ração dos livros auxiliares e.a conferencia e .. classificação dos 
ob,jectos que tiverem entrada no almoxarifado·. . 

Art. 365. O fiel, além dos serviços que lhe forem deternn
nados -pelo almoxarife! ficará immediatamente respoosavel pelo 
material recolhido ao deposito central. 

Art. 366. O deposito marítimo ficará sob a vigilancia de um 
feitor de linh_a, designado pelo director geral. 

Terceira divisão 

CAPITULO XLIII 

DA CONTADORIA 

Art. 367. A contaJoria serâ constituída por um escriptorlo 
central e quatro secções auxiliares, comprchcndlda a thesou
raria. 

Escriptorio cent1·aZ 

Art. 368. O esc:rJptorio central terá a seu cargo: 
1 o, registro e expedição da correspondencia ; 
2~. distribuiç.ão pelas secções dos papeis que nellas devam ser 

preparados ou processados ; 
30J, archivo .das informações e pareceres submettidos ao di-

rector geral e registro dos respectivos despachos ; 
40J, registro e expedição das OI'dens de serviço ; 
50J, fiscalização do ponto do pessoal da contadoria ; 
60J, minutas de todos os officios relativos a.os assumptos de 

contabilidade ; 
.70J, orga.nisação dos processosdc tomada de contas, observados 

os tramites estabelecidos nos diversos itens do § 2P do art. 30J do 
decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de !896. 

Art. 369. A. la secção serâ subdlvldida em tres·sub-sccçõcs, 
cada uma sob a responSEtbilidade de um 1 o esci'ipturario, ás 
quaes compDtem os seguintes serviços: 

Primeira sub-secção 

1°, protocollar os papeis recebidos dos districtos, conferintlo
os com as relações geraes e parciaes remettidas por intermedio 
dos engenheiros-chefes e reclamar sobre as faltls de documen
tos encontradas ; 

2°; conferir as taxas lançadas nos talões. com os respectives 
autographos e as demonstrações com os talões ; 
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3°,. organisar um livro especial para as differenças encontra
das por districtos, -:[)ara serem levadas a debHo ou credito dos 
responsaveis, fazendo constar nos assentamentos os motivos de 
<.mda di.fferença ; 

4°, comparar os documentos das despezas feitas com os ore
ditos distribuidos pela Directoria aos districtos no principio 
de cada exercicio, e.com as autorizações posteriores, })roceden
do ao exame moral e arithmctico desses documentos; 

5°, conferir por distl'ictos as demonstraç-ões da receita e 
dcspeza ; 

6°, remetter á 3a sub-secção todos os documentos e bala-nços 
parciacs ; . ~ 

7°, registrar os contractos, as autorizações de despezas e as 
circulares e ordens da Directoria, que se relacionem com a con
tabilidade ; 

8°, archivar os autographos dos telcgrammas e os l'espectivos 
talões, nos termos do art. 250 ; 

9°, remetter á 3a. sub-secçiio, depois de apuradas as contas 
de cada districto, os mappas de desconto de diver:ms impqstos 
e contribuições para o montepio. 

Segtmda sub-secção 

1 o, fiscalização das contribuições .devidas pelas diversas admi~ 
nistraçõos ; 

2(1, exame dos mappas de trafego mutuo com outras adminis
trações, tanto no serviço interior como no interna.cion_o.J, e or-
ganisação do respectivo ajuste de cot1tas ; . 

3ú, confecção das devidas gttias, para o recebh'nento e paga
mento das contas de depositas. 

Te·i·ceira sub-secçao 

}o, orgaÍüsação d<:ts contas dos districtos c esc1·ipturação 
dos bala,nço.s de cada um delles, de accordo com as respe-
ctivas demonstrações para a remessa á i2;l, s-ecção ; 

2·l, remessa· a 3a secção dos mappas de desconto_;; de di~ 
VCl'SDS impostos e contribuições do mOntepio; 

3°, escripturação dos telegramm;_ts estaduaes estabelecendo 
contas de debito-e credito de cadtL Esta.rlo (conta corrente) ; 

4°, organisação em separado dOs balanços r!as· despezas e é1rre
cadações mensalmente i't3itas pola thesouraria ; 

5°, formular o pedido do material para uso da, contadoria" 
esta.ções e escriptorio dos districtos e o projecto de sua dis
tribuição; 

6°, estatistica dos telegrammas. 

Seg·unda secçtío 

Art. 370. A' 2a secção incumba : 
1~>, orçamento da receita e despoza; 
2°, relatorio cmnua.l da part:3 financeira do serviço tele~ 

graphico; ' 
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. 3°, registro dos balancetes mensaes da receita e despeza 
organisallos pela la secção.; 

4°, processo e exame das requisições de supprimentos aos 
districtos e á thesouraria; 

5o, coordenação· e archivo dos documentos de. receita e des~ 
peza; 

6°, org:wis""ção do balanço geral da Repartiç~ão e das de
monstrações de renda ; 

7°, registro das encommendas de material, feitas no estran
geiro ; 

So, registro das contas correntes dos chefes de districto e 
OHtros quaesquer responsaveis com a Fo,zenda Nacional; 

9o, coordenação e classificação dos documentos de despczas 
que tenham de ser pagas pelo Thesouro ; 

lO, peocesso final da justificação das despezas de prompto 
pagamento, feitas por conta dos adeantamentos recebidOs do 
Thesouro ; 

11, expedição das guias demonstrativas do exame das contas 
dos responsa v eis ; 

12, proces.;;;o das dividas de exercícios findos e encerrados; 
13, promover a,~ indemnizações pol' jog-o Ue contas, no The

som·o Federal, dos fornecimentos e trabcl.lhos feitos a outros ::.vli
nisterios e a particulares. 

Terceim sccçtto 

Art. 371 . ..,\' sa secção cabem os seguintes sen·iços 
1°, escriptura.ção c fiscalização dos diversos impo.:;to,;;; e das 

co.ntribuiqões pc~ra o montepio ; 
2°, expedição das guias para pagamento de descontos de em

pregados removidos ou em tra.nsito ; 
3°, expeJição (las guia:.l e organisação das follms·para paga

mento de vencimentos do pessoal da adminbtração entrai ; 
4°, informações sobre vencimentos, ajuda.::; de ct.t~to e grati~ 

fic<:Lçõe.;; do pessoal ; 
·- 3°, expellição de certdiões relativ<ts ao montepio e impostos 
diver.;;o.-; ; 

6°, e.-;cripturação das consignaçõe.':l feitas por emp·rcga,dos ti, 
familia e antros ; 

7°, r~ssentamentos do pessoal da Rep:u•tiçi\o na parte que. in• 
teres;;;a á conta,bilidacle. 

Quarta secçtto 

Art. 372. A' 4a. secção (thesouraria.) incumlJe 
16

, promover, por si e por intermedio do escriptorio centl·al9 
e effectnll,r a arrecadação de toclas as vcrlJas da receita na Ca
pital Federal e recolhcl-as ao Thesouro ; 

2°, recelx~r os supprimentos que forem re.qnisitado.) elo The~ 
souro para, :pagamento do pessoal e para as despeza.-3 U.e prom:pto 
pagamento ;· 
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3°, escripturai• os documentos de despezas de prompto paga
mento para processo final pela 2a secção ; 

4°, paga-r as guia:.' de vencimentos do pessoal, depois de pr~ 
cessada:5 na 3a. secção ; 

5°, proceder á. cobrança dm impostos e co·ntribuições para o 
montepio dos empregados pagos pela mesma thesoura,ria e re
colhel-os ao Thesouro no mais curto prazo ; 

6°, fazer os suppr·imentos de dinheiro para os serviços na·ca .. 
pital Federal e districto do Rio de Janeiro. 

Art. 373. O pessoal da contadoria serâ o seguinte : 
§ 1 ;o No escri_ptorio central : 
Um contador ; 
Um sub-contador ; 
Dons ofticiaes ; 
Um 2° escripturario ; 
Um amanuense. 
§ 2. 0 Na Ia secção : 
Um chefe de secção : 
Tres Ias escripturarios; 
Trcs 2° 8 escripturarios ; 
12 amanuenses ; 
16 praticantes ; 
Um archivista. 
§ S.o Na 2a secção 
Um chefe de secção ; 
Dons 1°5

- escripturarlos 
Dons 2os escripturarios 
Cinco amanuenses. 
§ 4. 0 Na. 3a secção: 
Um chefe de secçã.o ; 
Um primeiro escripturario 
Dous 2·JS escripturarios 
Dous amanuenses. 
§ 5. o Na 4a secção: 
Um thesoureiro ; 
Um escrivão ; 
Um fiel. 
§ 6. o Para os serviços de transmissão de papeis terá a con

tadoria quatro continuas. 
Art. 374. Ao contador, auxiliado pelo sub-contador, compete: 
§ I. o Dirigir os serviços incumbidos á contadoria e sobra 

elles prestar informações ao director. 
§ 2. o Fo1•mular as instrucções, organisar as formulas para a 

execução dos serviços da contadoria c da arrecadação da_ re
ceita e respectiva escripturação, e submettel-as á approvação 
da Directoria. 

§ 3. o Propô r ao director a remoção dos empregadoS de uma. 
para outras secções, quando assim o exi-girem as conveniencias 
do serviço. 

§ 4. o Conceder dispensa, ,.até 48 horas, aos empregados da 
contadoria. 
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§ 5. o Advertir o pessoal-por faltas commettidas, e represen
iar ao director ge1•;ü sobre as irregularidades ou delictos cujo.. 
penalidade não lhe caiba applic ~r. 

§ 6. 0 Providenciar sobre o encerramento do ponto do pessoal 
da contadoria e sobre as notas que no livro respectivo devam 
ser consignadas. 

§ 7. 0 Rever e pôr o visto nos papeis que tiverem de ser ex
pedidos pelas secções. 

§ 8. 0 .A.uthcnticar os certificados de exercicio dos empregados 
da contadoria,, julgando justificadas ou não as faltas que conta
rem durante o mez, á vista do livro do ponto, e lançar o visto 
nas guias l'elativas-ao.:: vencimentos 'do pessoal das outras divi
sões, que devam ser pagos na thesouraria. 

§ 9. o Informar áDirectoria si devem ou não ser autorizados 
os supprimentos de dinheiro e sellos telegraphicos, tendo em 
vista as contas correntes dos responsaveis, de accordo com os 
elementos fornecidos pela 2a secção. 

§ lO. Encaminhar á. Directoria os projectos de encommendas 
(le material com applicação aos serviços de contabilidade, orga-
nis<tdos pela. P secção. . 

§ 11. Remetter ao director geral, até o fim de cada mcz, o 
balanço approximado da rece~ta e despeza do mez anterior. 

§ 12. Rubricar as guias e conheclmentos expedidos pelas di
versas·secções da cont:1doria. 

§ 13. Assignar os officios, ordens e telegrammas dirigidos aos 
engenheiros chefes de districto sobre assumptos da sua compe
tencia. 

§ 14. Ordenar que os responsaveis por dinheiro ou valores 
da Fazenda pre.stem, por escripto, os esclarecimentos exigidos· 
pelos empregados que tom_~rem as contas. 

§ 15. Proterir despacho nos processos de tomada de contas, 
apreciando os f,Lctos occorridos e o gráo de -responsabilidade do 
funccionario,e remetter tudo. directamente ao pl'esidente do Tri
bunal de Contas para julgamento definitivo. 

§ 16. Julgar da moralidade das despezas em vista da repl'8-
sentn.ção dos chefes de :::ecção, examinando os documentos q no 
forem impugnados e dar de tudo conhecimento ao director 
geral, interpondo parecer a respeito. 

§ 17. Demonstrar a necessidade da abe1•turade creditas supple
mento..res especiaes e extraordinarios, com tabellas explicativas 
de gastos feitos, para serem solicitados do Congresso. 

§ 18. Verificar, com ós empregados que designar, uma ou 
mais vezes por mez o em düts indeterminados a caixa e a es
crip~uração da thesouraria. 

§ -19. Propôr á Directoria as medidas tendentes ao melhora
mento dos serviços a cargo da contadoria. 

§ 20. Remetter ao director, até o dla 15 de cada mez, um 
quadro demonstrativo do estado do credito de cada- uma das. 
consignações do orçamento. 

§ 21. Apresentar ao director geral, na época. conveniente, o 
relatorio annua-l da parte financeira do serviço telegraphico, 
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bem assim o nrçamento da receita {?; da despeza. da Re .. 
partição. 

Art. 375. O sub-contador desempenhará conjunctamente com 
o contador os trabalhos que a este so acl1am commettidos e o 
substituirá nas suas faltas ou impedimentos. 

iirt. :376. Os officiaes coadjuvarilo o expediente do escripto~ 
rio auxiliados pelos escripturarios e o amanuensc. 

Art. 377. Aos chefes de secção compete : 
§ -1. o Dirigir os serviços da secção respectiva e sobre elles in

forma,l' ao contador. 
§ 2. 0 Prestar e-requisitar os esclarecimentos de que pre

cisem entre si, para-boa marcba do ~erviço. 
§ 3. 0 Distl'ibuir os trabalhos segundo as aptidões dos empre

gn.dos da res_peqtiva secção, do modo a consen:al-os sempre em 
dia. 

§ 4.° Conceder dispensa, até 24 horas, ao pessoal que lhe es .. 
tiver subordinado. 

§ 5. 0 Legaliz<tr os documentos _que tiHn'em de ser expedidos 
:pela secçãO, de})Ois de conferidos, e que devam ser authenti
cados pelo contador. 

§ 6. o Propô r· as medidas que julgar conYenientes sobre a _ordem 
e mcthodo dos trabalhos. 

§ 7. o Tor convenientemente classificados e sob sua guarda os 
!JEtpeis e documentos da secção. 

§ 8. 0 Representai' ao contador SQbre a falta de cumpri
mento de deveres por parte dos empregados que lhes estiverem 
subordinados. 

§ 9. 0 Impugna,r, representando por escripto ao conta<;lm', as 
despczas não autorizadas e as <:Ü'l'ecadações que não forem 
l'egulares. 

Art. 378. Os chefes de secção são responsa;veis pela 
execução dos serviços que correrem por sua secçã.o. 

Art. 3i9. Aos escripturarios e amanuense;:; compete : 
§ 1. o Execuün• os trabalhos que lhes forem distribuidos pelos 

chefes d.e secção e pelos quaes são individualmente rcspon
savcis. 

§ 2. o Coadjuvarem-se, prestamlo informaçZies reciprocas e 
commuuicando uns aos outl~os o que for aUcquado á perfeita 
execução dos differentes serviços. 

Art. 380. Ao thesoureiro incumbe. 
§ 1. Q Dirigir os serviços da thesouraria c sobre elles informar~ 
§ 2. o Ter sob sua guarda a oaixa, por cujos valores e 

operações é respoüsavel. . 
§ 3. o Prestar e requisitar a,os chefes da,s outras secções escla, .. 

recimentos que forem necessa,rios á boa marcha do serviço. 
§ 4.0 Escriptnrar diariamente toilas as entrada,s e .salüdas de· 

dlnheü·o. 
§ 5; 0 Ter em ordem as cscripturações subsidiarias que forem 

ncccs,al'ias para conhecimento immediato das despezas feitas 
:pela tllesouraria, ·por ·conta de cada consignação. 

§ 6. 0 .Requisitar· supprimonto .de fundos pcu•a occorrcr ao 
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pagamento das -despeza.s que conem pela thesouraria, apresen. 
tando ao contador uma demonstração justificada da necessidade 
do supprimrmto. 

§ 7. <} Effectuar• no dia 1 de cada mez o pagamento dos venci~ 
mentos do pessoal da, administração central. , 

§ 8.<} Arrecadar os impostos e contribuições para.-o rnonte.-pio,. 
conforme as notas ou folhas de descontos. 

§ 9.° Fazet• o supprimento de se-Uos telegraphicos á$ estações, 
depois da autorização do director geral. · 

§ 10. Apresentar, até o dia 5 de cada mez, o bala'nço da 
receita e despeza da thesouraria no mez ant.orior. 

§ ll. Recolher ao Thcsouro Federal, até o dia 31 de março 
de cada a.nno, o saldo do cxercicio a encerrar-se." 

Art. 381. Ao e§cl'i...-ão da thesouraria incumbe: 
§ 1. <} .Organisar os_ b:1lanços mensêtBS da receita e despeza 

reaHzadas na, thesonra,ría, para serem remettidos á P secção. 
§ 2. o Orgrmisar as demonstrações que devem acompanhar as 

requisições do thesoureiro, para. supprimento de funclos. 
§ 3. o Escripturrn· e cxtralür dos coinpetentes ta-lões os conhe

cimentos relativos ao recebimento das contas de serviços feitos 
pela. Itepa.rtiçi1o e outras verbas de receita. 

§ 4.° Fazer a escripturo.çào do movimento de scllos tel8-
gra.phicos. 

§ 5.<} Escriptu:rap a receita e a. despeza realizadas na tllesou
ra.ria, de a.ccordo com a cLassificação feita pelas outras seeções 
da. conti:tdori~. 

§ G.o Al'Pol<.tr toclos os documentos de receita e dcspez<:t pa,ra. 
a prcsb.ção de contll.S do thesoureiro. 

Art. 382. O escrivão da tlwsoürarla é responsavel pela lega
lidade' de todos os pa,peis que servirem de documentos da 
e.scripturação. 

Art.. 38:--L O fiel fará os pagamentos de que for encarregado 
pelo thosoureiro, ao qual auxüiará no dese.mpenho de swws 
funcções. 

CAPITULO XLIV 

RECEITA E DESPEZA-MOVDIEXTO DE FUNDOS E PRE:STAÇÃO 
DE CONTAS 

Art. 384. A al'reca!lação da.s taxas telegmphic_~s deverá ser 
feita de <-t~coi'do com ;.t oxacta e rigorosa applicação da.s tar-iüts
om vigor, recahinclo sobre o empregado ou empregados cul
IJctdos a ro.::;_pJnsctbiliclade pelas ditrerenças quO forem verlfi· 
cadas, quer em relação á receita proprb ela Repartição, quer ;i,. 
arrecadada por conta de outras aflministrações telegraplticas~ 

~\.rt. :385. Os encarregados d<-LS estações são rosponsavels pela 
importcwcin das taxas o,rrecadadas, que deverão ser dial'ia·-
mente recolhidas ás Il.lf'andog:;~,s ou Deleg~cia.s I<)sca_es_. · 
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Paragra.pho unico. Nos logai'as onde não haja Repartições 
arrecadadoras do Ministerio da Fazenda o recolhrmento será 
feito por intermedio do chefe do districto, á Delegacia da séde 
·do disti'icto, até o dia lO de cada mez. 

Aft. 386. A fiscalização da arrecadação da ronda e bem 
assim da justa applicação das despezas será exercida directa-. 
mente pela contador·ia. 

Art.- 387. As estações remetterão ao engenheiro chefe do 
districto, at~ o dia 5 de cada mez, uma demonstração da 
receita e dospeza, acompanhada dos ·-talÕes e autographos 
respectivos e dos documentos de dcspeza. 

Paragrapho uni co. A escripturação das estações na parte 
relativá, á ari'ecadação das taxas, ao pagamento das despezas 
-e á documentação destas, será feita de accordo com as instru~ 
cçõeg em vigor e as que de futuro forem expedidas pela conta
doria .• depois de approvadas pelo director geral. 

Art. 388. As secções de linha remetterão tambem aos es
criptorios, dentro dos cinco primeiros dias <l:o cada mez, uma 
conta corrente com o chefe do districto, acompanhada dos 
documentos nella contemplados. 
- Art. 389. De posse desses documentos fará .o escriptorio do 

districto remessa á contadoria., procedendo de accordo com as 
instrucções em vigor. 

Art. 390. O engenheiro chefe do districto, de accordo com 
..a~ indicações constantes das demonstrações das estações e contas 
correntes das secçõe.i de linlla, requisitará os supprimcntos 
nocessarios para o pagamento da despeza total do districto e 
verificará a ofi'ectividade do recolhimento da renda das cstaçõe~ 
que o tiverem feito directamente. 

§ 1.0 Os pedidos de supprimentos serão em separado para as 
desp~zas de pessoal e de material, s~mdo em relação a este 
deblludas as pa1'cellas de despeza, de accordo com as con
signações e súb-consignações do orçamento em vigor. 

§ 2. 0 As importancias parciacs dos pedidos de supprimentos 
-devem ser na justa quantia a despender. 

§ 3. 0 Nenhum supprimento será autoi'izado sem que. por 
aviso prévio (L contadoria. o chefe do districto tenha communi
·cado o deposito no Correio dos documentos relativos ao ante
:penultimo moz, indicando o numer·o·e a data do cer·Gificado. 

Ar~. 391. As despezas que forem etfectua.das, além das verbas 
distribuidas aos districtos, no principio de cada exercicio ou 
.:para as quaes não te.nha havido expressa autorização da Dire
ctoria~ não serão absolutamente acceitas, ficando sob a-respon-
sabilidade de quem as effectuou. . 

Art. 392. Todos os documentos de receita das estações serão 
organisados em duas vias, das quaes uma ficará no archivo da 
.estação e a outra será remettida ao engenheiro chefe do districto 
para ser encaminhada á contadoria, e'xceptuando-se a demons
traçãO da receita e despeza da estação, que ser{t em tres vias, 
u_ma. das quaes será archivada no escriptorio do distr·icto. 

Art. 393. Todos os documentos de despeza serão em tres 
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vias, uma das quaes ficará no archivo da secção de seryiQO 
que a tiver directamente effectuado. 

Art. 394. Os talões empregados na- escripturação da taxn. 
e outra-S rendas devem ser conservados na integridade do nu
mero de folhas de cada um, sem separação de quaesquer que
lhes alterem a numeração corrida, mesmo que não forem u~i
liza.das. Outrosim, não são permittidas emendas ou rasuras nos 
mesmos ta.lões, nem assignaturas abreviadas, afim de se co
nhecer os responsaveis p0lo recolhimento das taxas. 

Art. 395. As arrecadações de renda de qualquer natureza, 
pagamentos de ajudas de custo, passagens e outra-s poderão ~er 
feitas na estação sêde ou outra qualquer, dependendo de auto
r!iz::tção ou guia do engenheiro-chefe. 

Art. 396. A organisação das contas e recebimento das taxas
dos te-legrammas estaduaes ficarão a cargo das estações sédes, 
sob a immediata fiscalização do engenheiro chefe do districto. 

Art. 397. A prestação das contas das estações e postos tele
phonicos deverá ser feita á estação collectora, á qual cllas
estivcrem subordinadas. 

Art. 398. Os talões e autogra:phos do serviço de imprensa 
serão remettidos directamente pelas eBtações á contadoria .até 
o dia 2 de cada mez, independente da remessa de outros· 
papeis. 

Art. 399. A remessa dos documentos comparativos dos paga
mentos effectuados pelos engenheiros-chefes será acompanhadLt 
de uma conta corrente. 

Paragrapho unico. Nessa conta corrente do chefe do districto 
não- podem figurar saldos superiores a· 3:000$, sa.Jvo auto1·ização 
da Directoria por motivo justificado. 

Ar·t. 400. Na Capital Federal o pagamento dos vencimentos
do pessoal e das despezas de prompto pagamento será feito 
pela thesoural'ia, depois de devidamente conferidas as guias e· 
os documentos pelas respectivas s2cções da contadoria. 

Art. 401. As despezas de fretes, carretos e acondiciona
mento para expedição ou recolhimento de material a_ cargo do 
almoxarifado, serão feitas pelo de$pachante, que receberá. 
mensalmente do thesoureiro, precedendo ordem da Directoria, 
até á quantia. de 1:000$ pelas consignações adeantadas pelo 
The~ouro para despezas de prompto pag~:tmento, da qual pres· 
tará contas dentro dos lO primeiros dias ·do mez seguinte. _. 

Art. 402. Para despezas de construcção de novas linhas, 
quando o respectivo serviço não estiver sob a direcção _dos en
genheiros chefes de di$tricto, poderão ser autorizados supprl-
mentos de dinheiro directamente aos encarregados da constru
cção, que prestarão contas á contadoria nas mesmas condi
ções que os chefes de districto. 

Art. 403. Serão suppridos pelo Thesouro Federal á Thcsou-· 
raria da Repartição Geral dos Telographos, e pelas_ Alfandegas 
e Delegacias Flscaes do mesmo Thesouro aos engenheiros chefes 
de districto, os fundos precisos para o pag<tmento das det:pe
zas com o serviço telegraphico da União. 
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Paragrapho unico. As l'equisições: de supprimento de fundos 
fCrão sempre precedidas de informaçlo do contador o 
<'espcctivamonte- dirigidas por officio {~ Dtrectoria de Contabi
lidade·· do Thesouro· Federal e por télcg1'amma aos inspeciores 
das Alfandegas e delegados do mesmo Thowuro, nos .Estados. 

Art. 404. As importancías recolhidas ás Delegaeias, Alfan
degas, Mesas de Rendas·- e C0llectorüts, de aceordo com o 
art.·- 335, serao escripturadas· nessas Repartições do Ministerio 
da Fazenda com o titulo de- « l\!Iovimonto de fundos » e os snp· 
primentos· feitos aos engenheiros chefes de distrlcto, como 
«Saques pagos ». 

Paragrapho unico. Ei:sas RepartiçõGs, por meio de telegram
mas dirigidos á Directoria Geral dos Telegraphos e por coma 
cb Repartição, communicarão mensalmente a, importancia das 
somma.s recebidas e dos supprimentos feito.;; (ciJ·cular do 1Ii
Jlisterio da Far.encla n. 5'6, do .14 de setembro de 1000). 

Art. 405. Os supprimentos· aos chefes de districto serão 
feitos nos termos da decisão ri. 55, de 9 de março de 1883. 

Art. 406. A escripturação da receita e dcspeza. far-se-lm pm~ 
exercícios, sendo orga.nisada de. accordo com as normas adapta· 
das pelo Thcsouro Federal e em caso algum o sy.o;;tema de es
cripturação e contabilidaLle· central so af'i:~starii das regra:S pre
scriptas pela legi~lação de Fazenda. 

Art. 407. Serâ enviado mensalmente ao Tribunal dr' Contas. 
ao Thesouro Federal_ e ao Mini;:;terio da Industria, Viaç,ão e 
Obras Publicas o·- balancete da receita. e despeza relati-vo ao 
mez anterior. 

Art.·408. Serão enviados a.o Tribunal de Contas, dentro do 
:prazo marcado, o balanço· definitivo do exerci-cio terminado D 
os- livros e documentos de receita e des_peza., quando. requi
siittdos. 

Provfm.ento dos cargos,. deveres e direitos gentes 

CAPITULO XL V 

AmiiSSÃO DE PRATICANTES E ENSINO DE TELEGRAPHIA rRA'l'lCc\. 

Art. 409. O ensino dos candidatos á admis:::ão no qu;1..dro dos 
tclegraphistas é feito Nos Estados, pclCLs ostaçõos 11rincip::u:~s e de 
primeira ordem, sob- a dirocção dos res1J0eti-vos encarregados (i

·chefes dos disGrictos; sendo ministrado.:J,·porém, junto à admi
nistração central, unicamente para, os telegralJhistu,s das divm·.'::c't.::: 
classes, cursos periodicos sobre apparclhos rapidos.-

Art; 4!0. A ·admissão de praticante-; será precedid(t de con~ 
curso entre-os cand-idatos que·apeesemarem cel'ticlào de exames 
_prestados perante C:ommissõos da ipstrucção publica dos EsGado~. 
em épocas uormaes, .válidos para os cursos superiores da Repu-
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hlica, das seguintes materia.s : poi'hlgLlBz, frariccz, inglez, geo
graphia, chorogra.phüt do Brazil, arlthmetica. e geometria .. 

Par.~gra:pho unico. O prazo :para a. inscdpção ao ·concm·so é 
-1.Ie 1 ·n.· ;Jl de janeiro, fúra do qnal nenhllma consideração se 
.attenderá potra pro1'ogaç5.o ou nova imcri:pção. 

Art. 411. Os C<Lndidatos poderão apresentar- quaesquor- outros 
documentos que compeovcm suas habilitações e ser-viços, os 
quaes serão tomados em consideraçilo para a classificação, sem 
-coiutudo dispensa.rem o candidato do concurso, quaesqner que 
sejam esses documentos. · 

Art. 412. Os requerimentos com os documentos d~ lw,bilita
.ção dos candidatos devem ser apt·asentu.dos aos chefes dos clis
--cl'ictos respectivos, e esses documentos, juntamente eom as 
provn.s de concurso, serão remet·Gidos á Directoria. }mra f'azel-os 
julgar e determinar a admissão dos escolhidos. 

Art. 41:1. N<:ts estaç:ões peincipaes poderão ser admittidos-até 
seis pratican·Ges e nas de pl'imeü'<L ordem até quatro. 

Parag-rapho unico. Quando o numero de candidatos inscri
:ptos para a praticagem em uma ostaç:=to fOr inferior aos limites 
a.cinm indicados, deix:1~·á de lla .. ver concurso e os requerimentos 
acompanhados dos documentos apresenta(_}os serão cncaminba
dos á Directoria pat<1 receberem· despacho. 

Art. 414. O modo de proceder-se ao concurso será :;_•e.giclo 
J?3la.s disposições da:s instrucçõe-s que para isso forem iJrmu
Jadas. 

~\.rt; 415. A aprendizagem lli1S esti1ções não pódtYSor infJrior 
-'t um <:Lnno. 

§ 1. 0 No flm de cada anno os praticantes que se jnlgarem 
11as concliçõei:! podem req tDrer á. Directoria a prestaç·ão de 
~xame de habilitaç'ii.o. 

§ 2. 0 Esse exame consütrá de escrip-~a telegra}Jhica, moata
gem e funccionamento do appa.relho :MOrse simple.-; em extremo, 
intermedio, e tra.n;:;la.ção, anan,jo pratico das lntter.ias, natu
l'eza do.s defeitos de linha o escdpturação das cst<tçÕBS. 

Art. 416. Ao praticante a.pprov<tdo neSse ·exame ser{~ paS
sado pelo dieector geral um attGstado de ter exhibiclo habililJa
ç:ões_:r:mtticas do telegraphistct. 

Art. 417. Os chefes dt~ dis-~ricto _providcnciariio :p~tra cju8 os 
praticantes, nas estações em q ne não haja sala especia:l par;:~ 
.aprendizagem, sejam admitticlos na sala dos a.pparelhos em 
horas dotormjnadas e guiados pelos encarregados das esta.ções, 
que são sempre obl'igados a lhos ministrar o ensino necessario. 

Art. -418.- As mulheres e D.lhas dos -telegraphistas, bem como 
DS candidatos ao c::trgo de telegrapbistas region;:1,es podBrão-ser 
<Ldmittidos ã pr;:~"Gic,t telcgeaphica nas. osta.çõe::; de pequeno mo
vimento, preced·endo autoriza.çKo da Directoria, mediante reque
r-imento. acompanhado de -certifieado do lutbilitaçào _nas pri
meiras lcttras. 

Art. 419. Quando estas pratica.ntcs, assim como os c<:Lndida
tos c:~ telegrapllistas regionaes estiverem habilitados, sel'ão 
.submettidos a exame de escripta telegl'n.phica e e.scripturaçilo 
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-das estações e do resultado serâ·lavrado um termo assignado 
por dous telegraphistas designados pelo chefe do districto. 

Paragrapho unico. Desses termos não .se passam· certidões 
nem attesGados de qualquer especie, mas permittem o apro
veitamento daquellas nas condições do art.42 e o destes nas do 
art. 38, recebendo a respectiva nomeação do director geral. 

Art. 420. Os candidatos ao cargo de telegraphistas re
gionaes, que já- tenham adquirido pratica de serviço tele
graphico em outras administrações, serão dispensados · da 
praticagem e logo submettidos a: exame,_ nos termos do 
"rt. 419. 

Cl\PITULO XLVI 

ND:I'IEAÇÕES, PROMOÇÕES, COXCURSOS, FIANÇA.S E SUBSTITUIÇÕES 

Art.. 421. O cargo de directo1• geral só será confiado a en4 

genheiro nacional que se recommende pela sua experiencia e 
capacidade profissional, demonstradas na pratica de serviços an
teriormente prestados ao paiz. 

Art. 422. O -vice-director, o chefe da secção technica e o 
sub chefe da mesma secção serã.o escolhidos entre os enge
nheiros chefes de districto da Repartição. 

Art. 423. Os inspectores de linha serão de tres classes. 
§ 1. o Para inspeCtores de 1 a. classe só poderão ser nomeados 

engenheiros formados por escola superior nacional ou estran
geira, cujo titulo seja legalmente reconhecido (lei n. 3.001, de 9 
de outubro de !880). 

§ 2. 0 Oa lagares de inspectores de 2a. classe serão preonchidos 
por agrimensores titulados ou por individuas que possuam as 
llabilitações exigidas no curso de agrimensura, demonstradas 
por exame pera_nte commissão nomeada pelo director geral, 
salvo os casos de-accesso por promoção dos inspectores de 3a. 
classe que se mostrarem habilitados. 

§ ~<o Os inspectores de 3a. classe serão escolhidos entre os 
feitores que tenham pelo menos dous annos de bons serviços 
em construcçã.o ou conservação de linhas. 

§ 4. 0 0.:~ L1spectores de 2a classe que apresentarem carta de 
engenheiro terão preferencia para a ra._classe. 

Art. 424. Os feitores deverão saber ler e escrever e conhecer 
.as qu Ltro operações fundamentaes da arithmetica, e serão ex
clusivamente escolhidos denti•e os guardas que tiverem adqui
·rido a nece.:;saria pratica de -conservaçã-o ou construcção de 
linhas, por dous ctnnos pelo menos de e1fectivo exercicio. 

Art. 425. As promoções na classe dos teLgraphi3tas serão 
feitas por a,ccesso gradual e do seguinte modo : 

Nas promoções a telegraphista-cllefe e de Ia classe, atten~ 
·der-se-ha de preferencia o merecimento, e á 2:1 e 3a. classes uma 
metade das vagas por antiguidade e outra por merecimento. 
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§ 1. o Constitue mere_cimento. além de outras condições, a ha
bilitação no manejo de apparelhos rapi,ios. 

§ 2. o As promoções por merecimento- não pJderão· rccahir 
sobre empregados que- tenham menos-de tre.~ annos de exerc:cio 
na classe qu~ occup<Wl. 

§ 3. o Nas p1'omoçõe.:: por antiguidade são considel·adas tanto 
a il<J, classe como a ab::oluta. 

§ 4. 0 Perderá o direito á promoção por antiguidade o empre
gado que, no momento-d<t nomeação, esüver li~enciado, sem ser 
por motivo do molestia ou suspemo. di.-Jciplimw ou pl'cventiva
mente, bem co mó nquelle que no3 12 mezes anteriores- tit data da 
yaga. tiver soffl·ido. pemt de suspensão ou de mnlb pJr falta 
de cumprimento de deveres ou ainda interrompido o exercício 
por falms ou licenças sem ser por molcstia em te:npo ;mparior a 
90 di<:t3 seguidos ou interpolado3; a promoção, ne::~e CJ>:lO, ca
b'C.i'á ao seu imm2d~ato qne·não estiver em identicas condições, 
e assim por deante até qne tenham deconido 12 meze3, 1.1. partü· 
da applic<tção da pena ou terminação da licença no::l casos acima. 

Art. 426. Só poderã.o ser' nomeados telegraphistas de 4a classe 
os pratica,ntos de telCgra,phia diplornado:l pob Repar,tição ~Ge
ra,l dos Telegraplws, clepJis de approvados nos examtH das mate
rias exigidas no art. 415 e os telegraphistas regionaes que 
tenham mais de um anuo de exercicio e que exhibctm os do
cumentos exigidos pelo art. 410 para os pratica,ntm e que tenbain 
sido approvados no exame de que trata o § 2D do arG. 415 o as 
adjuntas e auxiliares nos termos do art. 42. 

Paragrapho unico. A nomeação para a 4~ classe dos telegra~ 
phistas regionaes dar-lhes-1m o mesmo direito_ a accesso c out1•as 
v~wtagcns de quo gosarem os ·celegraphista.:J do qm:td.t·o. 

Art. 427. Os logares_ de guardnAio serão }1!'0Yidos por tra~ 
balhadores que tenham mais de dous annos de o!Iectiyo serviço 
como auxiliares dos guardas c.que Saibam ler e escre'fer. 

Art. 428. Os logares do vigia serão preenchido3 p:w indi
viduas que saibmtl ler c esCl'évcr, sendo motivo de p1•ef8rencia 
ter serYido como marinheil'o em nn.vio de guerra ou mercante. 

Art. 429. Os c::tndidatos aos lagares de estafetas deverão ter 
ma'is de 18 e monos ele 30 annos do idade; g·osar boa saude; ter 
bom procedimento; sabel' ler c escrever e-ter' per fui to conheci
mento da topographia da localidade em que tiverem de. 
servir. 

Paragrapho unico. Os logar0s ele estafetas de P classe 
serão pl':)Yiclos por acccs3o dos de 2" e este:! por acces~o do.:; de 
s~ classe. 

Art. 430. Os continuas -da Administração CJntral serão de 
prefel'enci::t es0o.lhido::; dentre o;; o.-:tafctas que tenlw,m mab de 
10 anno.:; de serviço na RcpartiÇ'ão. 

Art. 4:11. Para o_ lagar de dcs:mhL;tJ.-chefe exige-se ser 
engenheiro formado por escola- superior e que tchha conhe
cimentos especiaes de cartageaphia e lnbilib.ç.õe-s ·de desc
n!Ii::;tn.. 

Art. 432. O logar de dcsen1lista-·<1.nxili<tr BCl'<Í ·Pl'OYida 
Pode1· Executi>'O 1901 H 
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por concurso e 03 Cc1J1didatos deverão apre;:;entar ca.rta de 
agrimensor. 

Art. 433. O contador, o sub-contador e os chefe.'J: de secção, 
salvo o 'thesoureiro, devem ser oscollüdos sómente dcntl•e os 
diver.'ws quadros de empt>egados da Repartição Geral dos 
Telegrapho:::. 

Art. 434. Os lagares de offichtl, 1° e 2° escripturarim serão 
:providos por acce:Jso, mas sem. obrigatoriedade de antiguidade, 
e os de amanuense.;;; por concur;:;o entre os praticantes, o.3 quaes, 
po1' sua vez, serão admittido; por concurso. 

Art. 435. Sm·ão nomoatlos por dccretb: o director geral, o 
vic8-director, o chefe da secção teclmica e o contador ; por 
:portaria do Ministro: o sub-chefe da secção teclmica, os 
engenheiros-chefes de di.stricto, o sub-contador, os tclegea
phistas-chcfes e os de la classe, os chefes de secçã.o, o the
~onreiro, o chefe da o:fficina e o seu ajudante, o almoxctrife, 
o secretario, os officiaes d.a. admini.straqão central, os escrivães, 
o des8nhista.-chefe, o despachante, os fiei~ do almoxarife e do 
-:;hesoureiro, os prime.iros escripturarios e os inspee:tore.: dela 
classe. 

Paragrapho unico. Todas as nomeações serão precedidas de 
proposta do directo1· geral. 

Art. 436. Serão de nomeação do director geral as demais 
categorias de empregados da Repartição, não mencionadas no 
a,rtigo anterio1• e constantes deste regulamento e tabella. 
annexa. 

Art. 437. Compete ao thesom•.;iro e ao almoxarife propor 
os respectivos fieis. 

Art. 438. Quando para provimento dos cargos tenha de se 
proceder a concurso, deve observar-se as seguintes regras: 

1 a, serão annuncia.dos os concursos com 30 dias de peazo ; 
2a, serão presididos, quando na administração central, pelo 

vice-director ; 
3'", só serão approvados os candidatos que tiverem nota boa 

pelo menos mt maioria das provas ; 
4a, as provas de con~urso serão unicamente as escr·ipta.s ; 
5a, os candidatos reprovados ou não classificados só poderão 

de novo concorrer depois de um anuo, contado da data da ter
minação da ultima prova. 

Art. 439. No concurso para amanuense só serão admittidos 
os praticantes da contadoria. 

Paragrapho uni co. As ma terias, sobre as quaes versará o 
cJncurso, i;ão: ca.lligraphia, portuguez, francez, inglez, ari· 
tlunetíca, geometria, chorographia do Brazil, geograpltia geral, 
redacção ofiicial e contalJilidade da Repartição. 

Art. 440. Para a inscripção ao concurso para os ca.rgm-de 
praticantes é necessario que o candidato prove: 

l. Qualidade de cidadão brazileiro. 
2. Idade maior de 18 annos e menor de 40. 
:~. Bom procedimento. 
4. Capacidade physica. 
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Paragrapho unico. As ma terias do concurso são : calli~ 
,graphia, portugucz, francez, chorographia do Br-azil e arithme
tica. 

Art. 441. Para, a vaga de deSenhista-auxiUa .. r o concurso 
versará. sobre as matm'ias do curso de agrimensuea da Escola 
Polytechnica e mais desenhos de cartas geogi'<tphicas. 

Art. 442. O thesoureiro c o almoxarife, nomeados desta 
data em deantc, não poderão entrar em exercicio, 8Clll que 
tenham prestado fiança, o primeiro de 15:000$ e o segundo 
de 4:000SOOO. 

Paragi·apho unico. Essas fianç::LS serão prestadas no Thesouro 
Federal. 

ArL 443. Serão substituidos em seus impedimentos : o 
director pelo vice-clirector, e este o sm·á pelo chefe da. secç.ão 
technica ; o clwfe ela- secção tecllnica pelo sub-chefe ; o con
-tador pelo suO-contador e este por um chefe de secção desi
gnado pelo director ; os chefes de secção c ofticiae~ da con
tadoria pelos pt'imeiros escl'ipturarios designados pelo 
cont::tdor ; o thesoureiro pelo respectivo fiel ; o secretario pelo 
primeiro escripturario d<t mesma secrctari<1 ; os engenheiros
·Chefes por inspectores ele P classe c na falta pelo telegraphista 
encarregado d<t estaçQ.o séde do districto ; o chefe da oillcína 
pelo seu ajudante o e3te pelo official mais apto ; o alinoxarifc 
pelo despachante; o porteiro pelo seu ajudante e na i'r:tlta 
deste por um continuo designado pelo vice-dil·ector. 

Paragrapho unico. As demais substituições fa,r-se-hão na 
.ordem hierarclüca elos c<1rgos) por designação do diPector 
.g 81'<11. 

CAP!TU LO XL VII 

LlCEl\ÇAS E DESCOXTOS POR FALTAS 

Art. 444. Aos empl'egados d<1 Repartição Geral dos Tele
geaphos podem ser concedidas licenças por motivo de molestia 
devidamente comprovada ou de ju.')t.O interesse pctr~icular, ai
legado por escripto e documentado- quando S3j<-t possivel. 

Paragrapho unico. Quando a concessão da licença não for ela 
--eompetencia do clirector geral, de ac.;ordo com o § 17 do 
art. 307, deverá o l'equerimen-to ser encaminhado pela; Directo
ria, que juntarã informação. 

Art. 445. As licer:ças serão concedidas com ou sem ordenado, 
não se abonando em caso algum as gr<:tti:ficações de exercicio. 

Art. 446. Só IJOl' motivo de molestia provada, que inhiba de 
-exercer as respectivas funcções, se conccder;:í, Uceuç<-t até urn 
anno, podendo ser com ordenado inteiro até seis meze.J, e de 
então em deante com metade do ordenado. 

Art. 447. A licenç_t por mottvo que não seja mole.stia, quando 
.concedid:1 com ordenado, ficará este sujeito ao seguinte desconto: 
-da quarta parte, sendo f~ licença a tê tres mezes ; ··da metade, 
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sendo por mais de tres até seis; de tres qmtrtas partes, sendo 
por mais de-seis até nove mezcs, e dr3 todo o ordenado dahi por 
deante. 

Art. 448--. O tempo do.s licenças com ordenado, suas l~efor
mcts e prorogn.ção dentro de um anuo, a cont:l..r do dia em que 
o empregado-entrar no- goso da primeira que obtiver, será; 
sommado para o fim do fazer-se o tle.:lc:mto de que trata o 
artigo anterior. 

Ar·t 449. Para formar o rnaximo de seis mezes de que trata; 
o art. 446 deverá seP levado em conta o tempo das licenças. 
concedidas pelo director geral. 

Art. 450. Esgotado o tempo de um anuo, maxímo dentro do 
qual p-odem· ~s licenças ser concedidas cum ordenado, nos 
termos do art. 446 :-:;6 se concederá nova licença com orde~ 
Mdo ou pa.ete dolle, depois que tiver decorrido um ::mno 
contado do- termo da ultima·. 

Art. 451. Toda ·a. licença entender-se-ha concedida com a, 
clauwla de poder ser gosada onde ttprouvar a.o licenciado dentro 
do- paiz. Quando· for fóra do paiz a portaria de ~erminará. 

Ar-G. 452. O disposso-nos al'tigos antecedmnes terá applicação 
ao empregado qlle perceber simolcsment~ g-r<ttifica.ção, ou cujo
vencimento for de uma ::;ó natureza, do qual duas terças partes 
só mente serão con::;ider<J..das como ordenado. 

Art. 453. E' permittúlo ao empt'cg<tdo que se achar no goso 
de licença renuncial-a pelo resto do tempo) comtanto que 
reassuma o exercicio do seu logar. 

Art. 45,1. Não se considerarão renunciadas cts licenças, cuja 
interrupção provenha. do serviço determinado por ordem 
.superior, ou de qualquel' outro motivo independente da vontade 
do empregado. 

Art. 455. As licenças com -vencimentos só poderão ser concc~ 
dida.s a empregados que tenham, pelo menos, seis mczes de 
tlxor•cicio na Rcpa,rtição Geral dos Telegrapllo,:;, ou em emprego 
de que pa.ra. ella tenha.m sido rcmovidJS. 

Art. 456. Ficarei. sem efleito a licença concedid"", si o empre
gado que a tiver o1Jtido não entr_ar no go;-;o della dentro do 
prazo de um mez, contaclo do_ düt (C\ll1 qne o acto da. concessão 
for publicado no Diario Official, seüdo na Capital Federal. 
Nos Estados o dito prazo correrâ do di<t em que lhe for commu~ 
ni~ado, por intermedio do chefe respectivo. 

Art. 457. Nenlmm vencimento serâ pago ao empregado 
licenciado, sem que knha sido registrada. a licença na secre~ 
tai'ia da Repartição, com a declaração do düt em que começou a. 
go3al-a e sen: que tenha sido pago o sello i'espectivo·. 

Art. 458. Ainda quando apresente p;_trtc de dóentc, nã-o tem 
direito a -venclmento algum o empregado ·que, depois de findo 
o prazo da. liconça, com ordenado ou sem ene; permanecel' fól'a 
do exerci cio do logar. 

Paragrapho unico. No caso ele continuar impossibilitado de
rc~assnmie o cxercicio, deverá pedir nova licença, que só lhe 
serü concedidT si jnstifica1' as· faltD..s col'l'esponden-tes ao tempo 
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que houver cxcedido_o da antm'ior e que será in3luido no praz(} 
da nova liccnçf.L. 

Art. 459. As licenças podm'ão ser ca~sadas pelo ·Ministro ou 
;pelo diractor, segundo seja deste ou daquellc a conces;;âo, quando 
.assim for julgado neccs.sario. 

Art. 460. Produzirão todos os effeitos, -quanto ao pedido, con
ce.isão, registro, pagamento do sello c declaração de-entrada no 
goso das licençai3 que se referirem a empregados com cxcrcicio 
nos E--:;tu.dos, as communica,ções e avi.-:>os expedidos por telc
gramma da Dil'ectoria parct os engenheiros chefes dos disteictos 
e vice--versa. 

Art. 461. O empregado que falt::1.r ao serviço sem m~ousa jus
tificada p:;rderá todos o; vencimentos. 

§ 1. o Si jus-t-ificar as falbs ser-lh3-ha descontada sômente a 
gratificação correspondcnt·J aos dias em que ütltar, até ao ma
ximo de oito dias no mcz. 

§ 2. 0 Parajustiftcaçã.o s2râ sufficiente a simples.aJlcgação, 
por escripto, do ompregacl-o, quando o numero de faltas não ex
ceder de tres em cada mez. 

§ 3. 0 Si, porém, a,s faltas por molostia excederem de tres, 
será neces.-mrio apt·esent<n' attcstado medico. 

§ 4. 0 Além de oito f'cütas só serei concedido a1JOno si o em
pregado obtiver licença.; cujo tempo de goso será contado em 
.continuação r:to. das fa.lt:ts justificadas C~. tê àquelle numero. 

Art. 462_ O desconto por ütltas interpolr:tdas s~rá cül'respon
dente aos. dias em que ellas se dBrom; mas si as faltas forem 
succes.)ivas o de-sconto SJ estenderá tamlKnn aos dias que, nã.o 
sendo de serviço, se achLtrem compt\Jhendido,::: no pm•iodo das 
:fr.Lltas. 

Art. 463. São causas justifica,tiYaS de fa.ltas : 
la, molcstia do empregado ou molestüt grave de pessoa de 

sua familia, provada com attestado medico, qua.ndo o numero 
,de faltas exceder de tres em cada n1cz ; 

2a, nojo, no pe.riodo de sete dias. 
Art._ 464. O comparecünento sem causa justificada, depois do 

encerramento do ponto, acarretará o-desconto da metade da 
gratificação nas tres primeiras faltas durante o mcz ; e, ~31 
hot~ver excesso, da.hi em ele ante, ele toda a gratificação. 

AI'L 405. O empregado quo <tusentar-se do t1'abalho sem li
cença do chefe immediato, ou sem participar a este que obteve. 
do chefe superior, sofi'rerá perda total do.~ 'Vencimentos, e só
mente da gratificaçZi,o quando ohtiver essa permissão. 

Art. 466. Aquelle que f<.ütar sem motivo justificado em dia do 
:trabalho extraordinario, conhecido com antecedencia, peederá 
:tr.es dias de vencimentos. 

Art.. 467. Não soffrerá descorito o emp1·egado que deixa.I' de 
comparecer á hora marcada, ou não assignar o ponto cmquanto 
,estiver em serviço da Repartição fóra della, ou incumbido de 
qualquer tra,balho gratuito obriga,torio em virtnd~ de lei. 

Paragrapho unico. Em qualqnm· dest:ts-hypotheses se farâ de
claração no livro do ponto e na folha_mensal de v.eucünentos. 
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Art. 468. Não se considm•arão justificadas as faltas pro
venientes de desempenho de serviços não obrigatorios. 

Art. 469. O empregado que fa.ltar seguidamente ao serviço 
por mais do 30 dicts será demittido por abandono do emprego. 

Art. 470. Na. Directoria Geral e em cada, uma das divisões. 
de serviço na Capital Federal, como nos cscriptorios dos chefes 
de districto, durará o trab::tlho diariamente das lO âs 3 hül'as 
da tarde,- excepto nos domingos e dias fertados, podendo o di
rector g2ral e os chefes n s dis~rictos, nos caso-~ urgentes e ex: 
traordinario:::, rwolongal-o ou determina.r que se faça em qual
quer dia. 

Art. 471. I·Iaverá em cada secção de seryiço um livro do 
ponto em que os empregados assignarão os sens nomes, <ls 
hora'3 marcadas para começar o trabalho com-"uma toleraucia 
de um quaruo de hora, e que dever<.t ser encerrado _pelos chefes. 
rc;;;_pcctivo.':t. 

Paragrapho unico. Sôme.nte o director ger<1l, o vlcc~directot• 
e o chefe da secção technica, att ndendo-sc á, natureza dos scm-
!'E'rviços, estão i-lentos do ponto. . 

Art. 472. O ponto do pes:-loal da. officina. sorá organisado de 
accordo com a natureza do respectivo serYiço. 

Art. 473. :Xas estações telegraphicas durará o trabalho dia
ri<:tmente as horas e:dgidas pelo ::lcrviço,deveudo para mte fim~ 
nas dJ S3rviço permanente ou de grande movimento, dividir-se 
o }183Soal em turmas. 

Art. 474. Sempre qne â hora marcada nilo estiver presente 
o funccionario quo deve encerrr1r o ponto, fará as suas vezes o 
que dever subs·.ituil-o, ou na fvJta dc;sto o mais antigo dentre 
os do igm:tl ou immediata c~•.tegoria, que tiver comparecido. 

Paragrapho unico. Immedünamcnte, depois do encerramento 
do ponto na::; diverscv;; secçõo:-l de serviço da administração cen
tral, rometterão os respectivo.;; rcsponsa v eis ao director geral? 
observada a prc.::cripçã.o do o..rL 544, uma relação dos empre
gados que não tiYerem compt:tl'ecido. 

Art. 475. Compete ao chefe dCL divisão, do di;;;tricto ou d~t. 
secção de SE\l'Yi<}O a que o empregado pertencei', julgar da júil>
tificaçã.o das frttt.a~. 

CAPITULO XLVIII 

APOSENTADORIAS E MONTEPIO 

Art. 476. Os empregado::; da Repartição Geral dos Telegra~ 
phos terão dh•oito á aposentadoria com as vantagens con
cedidas pelo decreto n. 372 A, de 2 de maio de 1890, arts. 180 a 
189, de accordo com o art. gado decreto legislativo n. 117, de 4 
de novembro de 1892. 

lu·t. 477. São condições indispensaveis para obter aposenta
doria ordinaria: 

P·, ter completado 30 annos d0 serviço effectivo, sando para 
os telegraphista,s reduzido o tempo· a 25 annos ; 
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2a, absoluta incapacidade phy:::ica ou moral para continuar 
no exercicio do emprego. 

§ Lo Na contagem do tempo do se~viço n~o. serão attendidos 
o;; dias de suspensão c de faltas nao participadas, nem as li~ 
canças por mais de 60 dias em cada anno. 

§ 2. 0 A incapaéidadephysica ou moral verifica-se pelo exame 
de tres facultativos c parecm• fLmdamentado do director geraL 

Art. 478. A aposentadoria extraordiu:tr.ia pôde ser conce~ 
dida : 

1°, ao empragado que, contando 10 annos de ·s3rYiço.·no Te~ 
lcgrapho, se impos;;ibilit3 de contimw.1' no desempenho do em~ 
preiTo · 
2~ ah empragado que, independentemente de qualquer outr~~ 

condição, torne-se inhabil pa-ra o servip, por desastre resul
tante do exer.;icio de sua'3 funcções, por ferimento ou mutilação 
em !neta no desempenho do ca.rgo, por molcstia adquirida no 
serviço ou na pratica de algum acto lmmanitetrio ou de dccli
cação á can-Ja publica. 

§ 1. o A's causas de impossibilidade previstas neste_ artigo são 
applicayeis as disposições do § 2·) do art. 477. 

§ 2. o Cessando a impossibilidade e verificado que seja esse 
facto pelo modo indicado no § 2° do art. 477, o empregado serâ. 
restituído á eil'ectividade do S3rviço no mesmo logar que exer
cia ou em outro equivalente,.na primeira va.ga que houver. 

Art. 479. Para os e1feitos das a})Osentadorias só pôde contar
se o tempo de serviço na Repartição Geral dos Teleg-raphos e
em outros empeegos que deem direito á aposentadoria on 
reforma. 

Art. 480. Na aposentadoria ordinaria o empregado terti 
direito ao ordenado do logar por ellc occupado durante dons 
annos. 

Aet. 481. No c1so do aposentadoria extraordinaria, e na hy~ 
pothcse do n. 1 do art. 478, o empregado terá direito ao orde~ 
nado proporcional ao sem tempo de serviço, contado nos termo~ 
do art. 480, e, na hypothese do n. 2 do art. 478, terá direito a 
todo o ordenado. 

Art. 482. A melhoria de vcnc~mentos só aproveitará para a. 
aposentn.dorüt, dous annos depois de tormtr-se effcctiva. 

Art. 483. O empregado da Rep<trtição Geral dos Telegraphos7 

quando aposentado, poderá optar entre o vencimento da apo
sentadoria pelo Telegra.pllo e o d0 outra aposentadoria ou 
reforma! não podendo em caso algum accumular ·venc~mcn~os 
de duas aposentadorias. 

Art. 484: Perderá a aposentadoria o empregado que em 
qualquer tempo, por sentença passada em julgado, for conven
cido de haver, durante o exercício de algum dos empregos, 
commettido os crimes de peita e de suborno, ou praticado qual
quer acto de t1'aição, abuso de confiança ou revelação do. 
segredo. 
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Art. 485. O montepjo dos empt'ega(los ser·â regulado pelo 
rle2reto n. 1.045, de 21 de novembro de 1890, emquanto pelo 
Po ler Legislativo não for revish a materia. 

CAPITULO XLIX 

PEXALIDADE 

Art. 486. Quando o vice.clirGJtot', o chefe da secção technica 
e o contador connnettemm fa..lGtts no exercido de suas funcções 
o dircctol' geral levará o facto ao conhecimento do Ministro. 
para providenci<:tr como for de justiça. 

Paragrapho unico. Si, pm•ôm, as fa,ltas forem praticadas pot• 
:quaJquer outro empt•egado do serviço telegra.phico, é o director 
.geral competent·e para : 

1°, reprehendel-o p<trticular ou pnblicarnente; 
2°, ·impôl'-lhe nllllG1S ou descontos de vencimentos até um 

mez · 
8o,' suspender do exercicio do cargo até 30 dias ; 
4°, rcb.tixar de gTa-Iuaçiio, passando ü. po:üção inferior os que 

dependerem da sua noü1eação ; 
5°, pi'Opôro rolwixamento da graduação ou a demissão dos 

que forem de nOmeação do Governo ; 
6~, demittir o que for de SLn nomeaç~ã.o . 
.A1~t. 487. O empregado que falta.r ao serviço por 15 dia'l con

socnti vo::: sem par·ticipação esct•ipta. <~ sou clteftJ, incorrerâ na 
pena disciplinar de suspansão do cXi3rcicio, com perda de venci• 
montas por 8 a 15 dias, além dos de3contos pelas falt:ts. 

Art. 438. O chefe-da secção technica na superintendcncia 
dos serviços a seu cargo e os engenheiros--chefes nos _ respe
ctivos -districtos poderão impor as penas do n. 1 do paragra
pho unico do art. 486 c multa igual á quoh da grtttificação 
até 15 dias ; dando, porém, logo p.n·te ao director geral, 
a quem exporão por escripto as razões em que se ttverem 
fundado. 

§ 1. o Quando a multa .imposta pelo chefe da secção technica 
recahir em empregado sulJordinado aos engenheiros chefes de 
districto fa,râ immetliatamente communicação <l estes, moti-
vando a impo.'lição da porra. · 

§ 2. 0 D<~ imposiç~ão da pena de multa na hypothese deste 
artigo poderá o empregado multado recorre1• no p1•azo de dez 
dias para a Directoria GeraL, a qual. tomando conhecimento do 
facto e de suas cücumstancias, decidirá do recurso, mandando, 
no caso de dar-lhe provimento, restitulra .multa. 

Art. 489. São passiveis das penas acima os emp1'egados-que 
commetterem-as seguintes fJ.Jtas : 

Não attendcr ao -chamado da manhã; conservar a estação 
-com falta de asseio-e descuidar-s!3 das ba.terias; consumir maior 
quantídudc de material do que foi: tJ.ecesaario ; cstmgar appa· 
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Tt:llws ou matm·ial.; abandonar o scrviç.J 1U1'3 horas de tl'a~ 
balho ; demorar, sem causa justificada, a transmissão de tele~ 
.·grammas; retarrlar a remessa das contas mensaes qua lhe 
cumpria. prestar e informações que lhe foram exigidas pelos 

:seu.;; superiores ; o que faltar com o respeito. devido a .. estes ; o 
que deixar de dcsempanhar por negligencia ou outro motivo 
culpo::D os trabalhos que lhe competirem ou do que forem 

;:incumbidos. 
Art. 490. O empregado que for conYcmeido de incontinencia 

publica e escandt1los1, d.;:, vicio de jogos prohibidos, de embria.
guez rep3tida, de haver-sJ com inap ;idão noto ria ou desidia ha
bitual no desempenho de suas funcçõe-:1, soffrerâ a pen0 de 

. .Perda do emprego com lnhabilitaçã.o de obter outro até mostl'ar
se corrigido (art. 23:3 do Codigo Penal). 

Art. 491. O empregado que alJrit· telegramrnJ., se a.poss:.tr da. 
corrcspondencia. telegraphica alheia, ainda. que não esteja fe
·chad.a, tir<1l-<1 da Repartição ou do poder de portador p<1rticular 
para conhecer-lho o conteúdo, incorrm'á na p!3lla do _a1·t. 189 do 

I·Codigo Penal : prisão cellnlar de um a seis mezes. 
§ 1." O que revelar segredo de que tiver noticia ou co:1he

'cimento emrazã.o do emprego, pena: de prisão cellular, de uma 
tl'CS mezos e suspensão do emprego por seis mezes a um anno 
(art. 192 do Codigo Penal). 

§ 2. 0 A mesma pena é applicavel {~ subtracção ou dlvulgação 
-de qualqner docume tto official, que venha ao conhecimento ou 
r:ís mãos do empregado, em razão do seu officio. 

Art. 492. O empregado que snbtrahir, consumir ou extraviar 
cdinheiros, .effeitos, generos ou quae.:>qner bens pertencente:> á 
.Repartiç.ão, confiados ti sua gun..rda ou administraÇ1o, ou á. de 
,outrem sobre quem-exercer fiscalização, ern razã0 do officw; 
..cons9ntir por qualquer modo que outrem se aproprie imlevi
damente desses mesmos-bens, 03 extravie ou consuma em uso 
proprio ou alheio, penas: de prisão cellLüar por seis mozes a 
quatro annos, perda do emprego e multa de 5 a. 20 °/ o da 
·quantia ou valor dos effeitos apropriaclos, extrJ.viados ou con
~umidos (art. 221 do Codigo Penal). 

Art. 493. O empregado que falsificar, por qualquer modo, 
despacho ou communicaçã.o telegraphica, ou ·nelle suppl'imir·, 
trocar ou augmentar palavras, lettras ~ou signaes, que lhe in
vertam o sentido, soffrerci a pena de prisão cellular por seis 
mezes a dous aooos e porda do emprego· (art. 225 do Codigo 
Penal). 

Art. 494. Quando se derem os delictos dos arts. 490 e 493 o 
.culpado será remettido- ao juiz competente para ser processado, 
devendo acompanhar o oflicio de remessa um termo do qual 
constem o crime praticado e suas circumstancias. Es~e termo 
-Será assignado pelo engenheiro chefe do districto e por duas 
J~estcmunhas, e, colligülas todas as provas do crime, serão en
viadas á. respectiva autoridade, sem prejuízo das diligencias 
que esta 6 obrigada a fazer para o descob1•imento da verdade, 
dando~se de tudo conhecimento á Dir_ectoria. 
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Paragra.pho unico. E' permittido ao juiz do processo ma ri dar 
proceder a exame no original do telegramma e nos respectivos 
registros para averiguar tão só mente o fcwto criminos~ ar
gnido. 

O exames~ fará no editicio da es~ação onde estiverem o ori
ginal e registros, com aviso ao chefe e com a sua assi'ltencia ou 
de quem legalment3 o substituir. Este exame só podm•â ser 
m•denado qn<1ndo a passoa que expediu o telegramma e·o desti
nn/,:nio se rc~ns1rJm a ministmr os docmnentos de que constar 
o crime. 

CAPITULO L 

VEKCBIE:\TOS E VA.KrAGEl\'S 

Art. 495. CompJtem aos empregados da Rcpc:u•tição Gtwal dos 
Telcgraphos os vencimentos marcados na tabella anncxa e. 
respectivas ol;servações. 

Paragrapho unico. A terça parte do.~ ';rencimentos fixados no, 
referida tabolla será considerada gratificação pro laboTe. 

Art. 496. O empregado que exercer intel'inamente lagar 
vago, perceberá todos os vencimentos dest3, sem accumulaçã.o. 

Art. 401. Ao substituto caberá, além do respectivo venci~ 
menta integral, uma gratificação ig-ual á diífm'enç::t entre este e 
o do lagar snbstituido. 

Paragr.-tpllo unico. Considera-se substituiçã.o pa1'a este ef
f~ito o exm'cicio do cargo com attribuições differentes elas do 
substituto, o cujas funcções estejam expre.ssamente definidas. 
nest9 regulamento, não tendo applicação, portanto, para as 
subs~ituições nas diversi1S classes de telegraphistas e inspe
ctores. 

Art. 493. Os empregados removidos por conveniencia do 
serviço, quando tiverem por ism de mudar de residencia, terão 
passagem gi'atuita pa.ra si e suas familias e uma ajuda de custo. 
qne serú arbitrada p3lo directol' gMal,_ nunca excedente ~t me
tade do vencimento mensctl., quando a mudança for para outro 
ponto do mesmo districto, ou ao vencimento de nm mez, quando 
para districto diverso. 

§ 1.° Considera-s.3 fa.milia do empregado sua mulher, sons 
filhos e sua mã3 e pae invalidas ou quando forem sustentados 
pelo empregado no domicilio deste. 

§ 2. 0 ~a fixação das ajudas de custo atbnder-se-ha âs difficul
dades da vi<!.gem, podendo o director geL'al abona1' uma diaria 
para despezi1s extraordinaria~, além do maximo ma1'cado neste 
artigJ, quando occorrerem cit'cmnstancias B3PJciaes como : 
longas viagens por terra, meios de transporte demorados ou dc
difficil obtenção, estadia forçada em pontos int~rmediarios e 
outras. 

Art. 49::>. 0,'! empregado.~ com exercicio nos Estados, que 
forem chamados pela Directoria á Ca.pital. Federal, para objecto 
de serviço, terão direito só mente{~ ·sua passagem de ida e volta. 
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Paragrapho unico. Aos removidos a seu pedhlo ou licenciados 
não será concedida, em caso algum, passagem por conta d~' Re
partição ou ajuda do custo. 

Art. 500. Aos empregados incumbidos de commissão technica~ 
ou da fiscaliza.ção de qualquer Sfrviço, fóra dct Capital Federal, 
serão abonadas : pu.,ssagem pa1·a si, uma ajuda de custo até dous 
mezes de vencimentos e uma diaria a tê 5 ~b do smr vencimento 
mensal. 

§ l. o Ao director geral compe'te fixar a ajuda de custo e a 
diaria. 

§ 2. 0 Por uma mesma commissão não poderá ser abonacla 
mais de uma ajuda de custo. 

Art. 501. Na.s viage-ns de inspecção, qnanrlo percorrerem a~ 
linhas do seu distt•leto, terão os engenlleit·os-chefes direito cL 
percepção de uma fliat•ia correspondente ao ordenado de um 
dia, cujo abono se.rá contaria sobre o numei\J ele dia-, decor
ridos entre a partida. da séde do distl'icto e a chegada. ao ponto 
onde terminar a ins_pecção. 

Paragrapho nnico. Para se tornar effectiYo esse a1JOno é 
necessario commnnicaç?:o ao director geral do (lia da p;n·tida 
c do da cheg;:vla, tl'a,nsmittüla por aYiso te1egraplüco. 

Art. 502. Os inspcctores e os feitores, quando se acharem 
em serviço.:; de cxptoraçã.o e constrncÇ'ão do linltr:tB, pel'ceberão 
um;1 diaria igual (~ metade do ordenado, em re:ação aos db~\ 
de e1fectivo trabalho. 

Paragrapho unico. R~::;a ·vantagem serú e:::i;endida a. es.~e.'l 
empregados quando em serviço3 dr: recon:-:;trncção fôl'a da'3 rc.
s_pectivas secções. 

Art. 503. Ao.3 empregados qne apresentm'em trak:üho.J €:'1· 
peciaes Íl11}Jortantes sobr·e geode3ia, topogra.plüa, telcgri1pltü~. 
telcphonia c mctooroli!gia, espontaneamente ou no de . .:;emp::mllo 
de commi 1são de q ne forem incnmlJidos, ~_:m·ão conferida::; g1·a ti
ficações, em relação ao merito do . .:; trabalho . .:;, até o limite mar
cado na tabc-lla, sob propo::;tr1 elo dire.ctor geral. precetlPndo 
autorização do Ministro. 

Art. 504. Os empregados que tiYerem extoreicio no gabinete 
do director, na qmtlichdc de auxiliares. terão uma gratificação 
até o maximo das obsorvaçõ8s da, tab:::Ha juntD... 

Art. 505. PJr serviço oxtraordinario, quer nas estações 
quando a affiuoncia dos telegeammtts ou insufficien~ia ful'tuit<:~ 
do pessoal não permittir a folg.;"t ou rcvosamcnto dos e.mprc
gados; quer nas linhas: quando occ:orrerem acéidentcs que 
o::casionem grandes e,~tragos e fJrem promptamentc rest<1be .. 
lecidas as communicações ; bem assim na officina e nas outras 
secções de serviço, póde o directm· gorai abonar gratificações, 
conforme a tabella. 

Art. 505. Nas estações de gl'ande movimento, onrle houvee 
I'cvesamento de empregado.::, o telegraphista que, além do 
serviço que lho tocar, fizer o serviço que a outro estiver distei· 
buido, terá direito c1r todo o vencimento ou á· gmtificação deste, 
confOrme forem ou não ju.s.ii:ficadas as ü~ltr~s. 
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Art. 507. Aos empregados de estações e de linhas, que scrvl
l'OID em localidades onde a subsistencüt fJr notaria e excessiva
,·mente cara, poderú o Ministro, sob proposta do director- gerai, 
concodm· uma gratificação local que não cxceder<'t do 30 % dos 
-vencimentos fixados. 

Art. 508. A:-::: adjuntas eX:tinctas continuarão a percebm~ 
. os vcilcimentos que Yigora,vam para os adjuntos, segundo <1 
tabclht annexa ao regulamento ele 2 do maio de 1890 {decreto 
.n. 37.2 A). 

Art. 509. Os vencimentos dos tolegraphi:-:::tas regionae_j serão 
-yarjaveis entra 1:080$ o 1:800$, a juizo da Directorla,. 

An. 510. O ompr0ga.do cncarl'ogado do observatorio meteo
rologico poderá recelmr, além dos seus vencimento:l, -uma 
diaria de accordo com o art. 81. 

Art. 5tl. Aos telegraphi~tas em serviço regular no,:: appa
relhos rapiclos seeão concedicliLS diarias a juizo da Directoria, 
nos limite_j das observa9õe.,; da talJella junta. 

Art. 512. Podcl'i:L o director mandar abonar até 2/3 dos 
-venclmEmbs <lO uperario de c1ualquer categol'ia que, por mo
.tivo de accidente no sorYiço, fique impossibilitado de tra.balhar, 
cm(]_uanto dnrar o impedimento. · . 

Art.. 513. Ao.3 empregados da Repartição Geral dos Telcgra
phos serão concmlido.s n.onua,lmontc 15 dias de ferias. Os chefes 
das divisõ::s e dos distt'idos communicarão á Directoria os 
nomes dos empreg·ados que entrarem em goso dessa vantagem. 

§ l . o Sô poderão gosar de ferias os mnpeegados que, durante 
·O anno, não tiverem da~lo mais de lO faltas justific:tda,s, ou não 
houverem solfl·ldo pena disciplinar. 

§ 2. 0 ~ls substituiçõe3, no ca.;;o dB ferias, se f:trão do modo 
. estabelecido neste ragubmento para o caso de impodlmcuto. 
Essas substituições não dão, porém, direito a maior venci
mento. 

Art. 514. O Govcl'llo, qu1~1do julgar conveniente, podcrct 
,.·mandar engenheiros, telegraphistas ou opera,rios da, ReparGição 
em commissão a pa.izes estt·angeiros, afim de estudtwem os me
lhoramentos adoptados nesse ramo de set·viço, abonando-lhes 
passag.:-.m de ida e volta, o maximo da ajuda. de custo, segundo 

.. o art. 500, e, além elos seus vencimentos integraes, uma grati
ficação addicional correspondente <1.. gratificação de exercicio. 

TABELLA DE VENCIMENTOS 

PP~I:MEIRA DIVISÃO 

Dil•,;ctoria _: 

Director garal .....•..••.••.................••....•.. 
--"Vice-d.irector ....................... : . •..•...•......••• 

!5:000$000 
!2:000$000 
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Se2rehl'ia: 

Secreta rio ............•........•..•........•.. 
Primeiro escripturario ....••................. 
Segundo dito ...... o ••••••••••••••••••••••••••• 

;-\.1nanuense .........•........................ , . 
Porteiro ................•..•.•................ 
Ajuchmte do porteiro ........................ . 
Continuo ......•..•...........•.•..•. -. •.•....• 
Servente3, diaria atê 4$000. 

Archi-vo : 

Offi.cial archivbt::t ........................... ,. 

Linhas : 
Engenheiro chefe rle districto ................• 
lnspector de la classe .......................• 
Dito de 2a classe .... , ........................ . 
Dito de 3;:.. classe ............................ . 
Feitor ................................. , ...... . 
Guarda- 'fio de ta clas~c ...................... . 
Dito dJ 2a cla;;;;;e ............. , ..... , ....... , .. 
Trabalhadores, cliaria de 2$000 a 5$000. 

Estações : 

Tolegraphista-chefc ........................... o 

Dito de la cLa'i:5ü .............. o ••••••••••••••• 

Dito elo -211 cla~sc .....................• , , ..... . 
Dito de 3a cla::he ........ o •••••••••••••••••••• o 

Dito de 4a cla-;'5c ..................... , .... , .•. 
Dito regional (média) ........... o., ••• o o o ... o •• 

Vigia do la clas_se ... o ••••••• o •• o ••••• o ••••••••• 

Dito de 211 clas.se ... ~ .... , .......... , ... o • o •••• 

Estafeta de ta chtsse ...... o •••••••••••••••••••• 

Dito de 2a clas3e ...... o ••••••••••••••••••• , •••• 

Dito de :3~ classe e serventes, dial'Üt até 3$000o 

SEGUNDA DIVISÃO 

Secçtfo technica 

Escriptorio central: 
Chefe d~t sa~ção technica ......•....... ,_ .... o ••• 

SulJ-chefe da secção technica .......• ,_, .•......• 
Telegraphista-chefe ............. o ••••••••••••• 

Segundo escriptm'ario .......••.••.•••••.•.. _ .. , 
Ainanuenso ....• ~ ........ o o o ••.••.• o •••••• o ••••• 

Continuo .......•..........•••..... ,.,, ..•..••• 

5: 400,SOOO 
4:800$000' 
:3: 800$000 
3:000800o 
3:000SOOO 
2:4oosooo 
2:000$000' 

5:400$000· 

9:000$000 
6:000$000· 
4:560$000· 
3::J60SOOO 
2: 160$000· 
l :8005000 
l :440$000 

7:200:';000· 
4:800,1;000 
3:800;3000 
3:000$000 
;<:OOOSOOO 
l :440$000 
l :200$000 

060,%000 
l: 800$000 
1: ·100$000· 

9 800$000 
9 000.$000 
7 200$000 
3 800$;000 
3 OOOSOOO· 
2 000$001} 
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EscriptOl'io ele de-s:mho: 

Desenhista-chefe .............................. . 
Dito auxiliar ................................. . 

Officina: 

Chefe da. officina ........... , ................. . 
Ajudante do chefe ............................ . 
Official da officína ............................ . 
Operm·io de 1 a classe ......................... . 
Dito de 2a classe ............................. . 
Dito de 3a classe ............................. . 
Dito de 4"' classe ............ : ................. . 
Apt'endízcs e serventes, diaria até 4$000. 

Almoxarifado: 

Abnoxarife .................................. . 

~:~f.i~?ãh0~1~t·e·::::::::: ." .' .' ." .' .' .'.; .................................. . 
Fiel ................ , .............. , ........ ,,, 
Segundo escriptm'<:"trio ........................ . 
A .. rnanuense ............................•....... 
Continuo ..................................... . 
1viestre da lanc;lla ................ , ............ . 
Maclünista, ................................... . 
Foguista ..................................... . 
1Ial'inheiros, dia ria. até 4$000. 
Serventes, diaria até 4$000. 

TERCEntA DlYlSÃO 

Contaâm·:a 

Escrip~or:io central : 
Contador ..................................... . 
Sub-contador ................................. . 
Official ....................................... . 
Segundo escrip1;urario ... : . .................... . 
J1..Inanuense ................................... . 

P secçã) : 

Chefe ........................................ . 
Primeü'O escrlpturario. , , .................... . 
Segundo di to ................................ . 
A.1nanucnsc .................... ; .............. . 
:Praticante .... · ................................• 
Archivista da secção .............. -............ . 
Continuo .................... , ... , ..... , ...... . 

7:200$000 
3:800$000 

7:800$000 
6:0003000 
4:200$000 
3:600$000 
:J:000$000 
2:400$000 
l :800$000 

6:6008000 
4:200!;000 
4:200SOOO 
3:600$000 

~=ggg~ggg 
2:000$000 
3:000sOOO 
2:600S000 
l :SO~ISOOO 

9:800$000 
8:400$000 
5:400$000 
3:800$000 
3:000$000 

6:6008000 
4:800:\;oOO 
3:8005)000 
3:0008000 
2:000SOOO 
2:200$000 
2:000$00() 
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2"- secção 
Chefe ....................................... .. 
Pl'imeiro escri_ptura.rio ........ , ............... . 
Segundo dito ................................. . 
.-\.n1anuense .................................. •. 
Continuo ...................•.................. 

sa secção : 
Chefe ........................................ . 
Primeiro escripturarlo .........•.............. 
Segundo dito .......•.......................•.. 
_/~ .. manuense .................................. . 
Continuo ••...................................• 

4a secção (thesouraria) : 
Thesoureiro, inclusive 800$ para quebras ......• 
Escrivão ................. -•.................... 
Fiel. ......................................... . 

OBSERVAÇÕES 

l' 

731 

6,6008000 
4:80DS000 
:_~:SOOSOOO 
s,ooosooo 
2,Q00$0JO 

6,600$00} 
4,800$000 
s,soosooo 
s,ooosooo 
2,000$000 

7:4003000 
4,8008000 
3:ô00$000 

As adjuntas continuarão a percebm• o vencimento annual de 
l :200$000. 

As consignações mensaes de qu3 t1·ata o art. 36 do re.gula
mento serão de 100$, para as es ;ações principaes ; de 70$, p~tra 
as de la ordem ; de 50$; para as de 2"' ordem ; de 30$, para. as ·de 
sa ordem e de 15$, para a) de 4a ordem. 

3' 
Aos e.3cri'ptorios do.:; districtos serão âhonadas, U!1. 'fôrma do 

art. 3.28, consignações de 30$000. 

4• 
As diarias extraordinaria':\, nos casos prevl:;tos no regulamento, 

e cujo abono é autorizado pJlo.;;; arts. 50'! e 505, não poclerão ex· 
ceder de 5$000. 

As geatitlcaçõss de que trata o art. 503 serão chdas de uma 
~ô vez e não poderão exceder de 1:000$000. 

6" 
O numero e a dia.ria do3 trabalhadJ1'8S de linha.:; serão mar

cados pelo director geral, sob propo.:;ta do.3 chefe:: de di.::~ricto, 
attemlendo âs circmnstancias locaes, dentro do:-l limites fixado.:; 
n<~. ta'bella. 
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O numero e a diaria dos estafetas de 3a classe e dos ser~
Yentes das estações, dos aprendizes e serventes da officina~ 
serão fixados do ·mesmo modo, sendo quanto a estes· ultimqs sob-
proposta do chefe da officina. 

ga 

O despachante do almoxa,rifado terá para despezas do seu 
transporte a quantia mensal de 30$000. 

9" 

O dh•ector geral tcr(L mensalmente uma ajuda. de custo arbi· 
t1·ada pelo 1-linistro. 

10" 

Os funccionarios superiores da adminishação central, quando· 
viajarem em serviço, percel)erão uma diaria igual a um dia. 
do respectivo ordenado. 

Taxas interio;·es 

Art. 515. A tctrifh. para a tt·an.-3mi.:ísão de telegranuua::; int':J
riores no.s linhas da Repartição _-Gera.! dos Tolegraphos é a 
constante du1ei n. 489, de 15 de dezembro de 1897. 

NUMERO DOS ESTADOS J TAXA 

I 

KI:)IERO DOS ESTADOS TAXA 
PERCORRIDOS I POR PERCORRIDOS POR 

PELO TELEGR.Ulli!A PALA YRA PELO TELEGRAMl\IA PALAVRA. 

I $120 9 I $800 
2 $2-W 10 $850 
3 $350 11 sB90 
4 S4éü 12 8930 
5 1;540 13 $970 
6 $620 14 ISOlO 
7 $690 15 Jso4o 
8 $750 16 lc;Oiü 

E' elcv;;tda. a. taxa fixa a 600 rêis. 
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Art. 516. O serviço telegi'<tphi~o da imprensa te1·<.i, uma re
dncção de 50 % sobre as taxa,s aclopt1das, desde que os tole
grrtmmas s:ttisfaçam as condições exigidas no art. 221 do 
regulamento. (Lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897.) 

Art. 517. Os telegrammas das autoridades e3taduacs gosam 
da reducção do 50 ~o nas taxas ordinarias. {Lei n. 391, do 7 de 
outubro de 18S6.} 

Art. 518. 0,'1 endereços registrados em fórma convcncionadct 
ou abreviada, obse1'vadas as disposições dos arts. 190 e 192. 
pagarão a ·~axa de 25$000. (Lei n. f)59, de 31 de dezembro de 1.898). 

Art. 519. A. taxa de cópia dos telcgrammas simples e das dos 
multiplos, contados por grupo de 30 ·pala-vras, será de 500 réis. 
(Lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900.) 

Art. 520. O limite maximo de extensão dos telegrammas 
interiores é de 200 palavras, devendo, porém, ser cobrada a 
taxa fixa em vigor por grupos de 100 palavras ou fl•acção. (Lei 
n. 559, do 31 d8 dezembro de 1898.) 

Art. 521. Os telegmmma::; m'IJanos pa.garã.o a taxa de 500 róis 
até 20 palavras e mais 200 réis por lO ou fracç.ão de lO pa· 
lavras de excesso. 

Art. 522. Na estação ao serviço da praça do commorcio da 
Capital Federal e nas estaçõe.s cs~abBlecidas em postos qu:wsquer 
ou praças commerciaes de qualquer dos Estados se J'arão as
signaturas de 5$ mensaes, qLw darã:o dil'eito ao assignante a 
receber em seu domicilio, quando este cstiYer dentro do quadro 
urJano, participaçilo dos navios entrados e saltidos no respectivo 
porto. 

Paragrapho unico. Qualquer aYiso avulso sobre movimento 
do porto pagará a taxa de um franco. 

Ta~·ifa,s internacionaes 

Art. 523. A Repnblica doJEsbdos Un"_doc; dD Brc1,Zil, qmmto ao 
ser'viço telegraphico exterior, é con:liderada dividida em duas 
zonas (a. viso n. 256, de 25 de nuio de 1893, segundo autorizctção 
na lei de orçamento para 1892): a do Norte, desde as fronteiras 
s9ptentrionaes a tê a Ca.pital Fedcl'al; c a do Sul, desde a Capital 
Federal <tté as fronteiras do Par~mii, Rio Grande do Sul e Matto 
Gros'Jo. 

§ 1. 0 A Capihl Feieral faz p:~,rte de amb:ts as zonas : 
Da zona Norte, tratando-se de seu'serviço de ou para o Norte; 
D.t zona Sul, tratando-se de s~u S3rviço de ou pa.ra o Sul. 
§ 2. 0 0.3 r<1m1es para Minas Geraes, S. Paulo, Goym: e Nli:ttto 

Gros~o fazem parte da zJna Sul. 
Art. 524. A hx.t por pahv1'a dr> serviço exterior, corri 

percurw em uma zona, será ele fr. 1.00, e quando o telegra.mma 
percorrer duC~.s zonas fr. 1.50. 

Art. 5,25. A t<tx:a por palavra dos telegrammas em tr<:l.n.'lito é 
de fr. 1.00. 

Poder Executi~-o ifüi 
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Art. 526 .. i.. taxa por palavra dos telegrammas de serviço 
de i'i:premu é de fr. 0.25. (Lei n. 640, de 14 de novembro 
de 1800.) 

Art. 527. A t:ua de cópia dos -telcgrammas exteriores ê de 
fr. 0.50 por serie ou fracção de serie de lÓO palavras. 

Art. 528. 4-s taxas dos telegl'ammas na corre.spondencia com 
as Republica~ limitl'ophes é de f r. 0.50 por palavra. (Aviso n. 37' 
de ll de fevereiro de 1808.) 

Art. 529. A taxa dos teleg1'amnus p<1ra a mesma correspon~ 
dencia do artigo antJrior· com a zona Norte é de' fr. 1.00 por 
pala·vra. (Lei n. 74!, de_26 de dezembro de 1000.) 

Art. 5:iO . .As taxas expressas em fra,nco.i serão l)ercebidas 
nas estações da Repartição Geral dos Telegraphos em moeda na
cional, segundo os equivalentes declarados, de accordo com o 
art. 28 do Regulamento Interna.cionaJ, Revisão de Budap2st. 

Tarifa telephonica 

Art. 531. A conkibuiç:ão que dá dirclto â conversação tele
nllonica do assignante com todos os out1•os da mesma rêde ê de 
40$ anm1aes, paga em duas prastações. 

Art. 5~i2. A taxa çl.os phonogramma.s é de 500 réis por 20 
palavras e mrtis 200 réis por excesso de lO ou fracç-ão de lO }Jl· 
lavras. 

Art. 533. A taxa de convcrsctção telephonica em Cabine, 
Publica em rêde urbana é de 50J réis por cinco minutos. 

Art. 534. Nas linhas inter· urbanas a taxa será de LS500 po1.~ 
cinco minutos de conversaçio em distancia infel'ior a. 100 kilo· 
met1'os. P<wa cada cinco minutos ou fracção em excesso mais 
18000. 

"Paragrapho unico. Xas linhas d0 exten.são superioP a 100 
kilometros a tv,xa, será- fixada em cada caso particulétr o 

CAPITULO Lll 

DISPOSIÇÕI::S GERA"ES 

Art. 535. Serão ob:::el'Vad.<.ts todas as disposições dct convençâo 
telegraphica internacional e o regulamento do respectivo ~er· 
viço, bem assim as modificações- que forem resolvidas 
nas futur<.IS revisõçs, e que <.tltCl'em o disposto. neste regula~ 
mcnto, precedendo auto1•ização do Governo. 

Art. 536. A taxa telegraphica poderá ser arrecadada po1' 
meio de estampilhas especiaes. 

Par«,grapho uni co. Os C<1SOS e mJdo de applicação do sello 
telegraphico sm'ão subordinc~dos á uniformidctdc de tlrifas e 
ontra.s condições comp~ttiveis com ct boa fiscalização d<.t renda e 
simplificação da contabiliclade. 

Al'/;. 537 o O dire.ctor geral poderei nomear e11genheiros e 
inspJctor;Js em commis3ão, para ·serem empregados na con. 
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strucção de novas linhas ou em serviços especiaes, que tenham 
verba, propria no orçamento ou .credito distincto, quando na 
Repartição não houver pessoal snfficieilte para taes serviços. 

Paragrapho nnico. Os admittidos nestas condições perce
berão. gratificações correspondentes aos vencimentos marcados 
na respectiva tabella para, cargos id.·.nticos, e terão direito á& 
a,judàs de cus~o, passagens e diarias, de conformidade com o 
disposto neste regulamento para os empregados effectivos. 

Art. 538. A Repartição Geral dos Telegraphos terá. especial 
cuidado na collocação das linhas, afim de que nilo prejudi
tlUem a propriedade particular, e deverá. I'cparar ou indemni
zar os damnos causados, de qu<1lqne1' n<1tureza, que sejam. 
A'quelle que se julgar prejudicado pelo estr1belecimento de 
qualquer linha c:Lbc recurso immediato ao Governo. 

Paragrapho nnico. Nenhum proprietario poderâ oppôr-:.so {t. 
passagem das linhas, ou coHocação de pon~os ele apoio, pelos 
terreno.3 ou so lJre os telhados de suas proprwdades . 

. Art. 539. Pitl'a mais amplo conhecimento elo:) actos e re
solnçA'íos ela Directoria. Geral e elos do Gove:í:no, l'Bh~tivos á. 
Repartição Gor;Jl dos Tclegraphos, continuará a ser publicado 
um Boletim Telegraphico, com publicação quinzenal, cuja orga
nisa.ção ficará. immediatamente a c;.~,rgo do o11ici<1l archivista. 

§ 1. 0 A juizo da Directoria, poderão ter publicicl<1de no 
Boletim, Teleg1·aphico c11.me::;quer informações, parecel'BS, etc. 
~obre o serviço tecllnico o cujo conhecimento possa ser util ao 
11BS'Wf1l da Repa.rtição. 

§ 2. 0 E:'lte Boletim ser:.:~ remettido ·a todos os emprega.dos 
ela RopJ.rtição Geral dos Telegraphos, os quaes deverão con
slclerrl.r como obrigatorio o cumprimento das disposições que 
nellc se cwharem publicadas, indopenden·í;e de communicn.ção 
especial. 

Art. 540. As ordens de caracter geral, constituindo as
sumpto de circulares, e como tal tenham de ser expedidas, 
serão priv<ttiva.s d<1 Directoria. 

Paragrapho unico. Os chefes das divisões quando, nos ser
viços que lhes es~ã.o confiados, tenham de dar ordens ou in
strucções a .serem ob.~ervadas pela genercdicladc dp::: districtos, o 
farão por o.fficio ou telegrammas identicos. 

Art. 541. Os papeis que corre1'em pel<1 adminii:ltração cen
tral devem ser processados e levados ao de.~p<1cho ou conheci
mento do director, immediatamente, si contiverem as.:;umpto 
urgente, ou em caso geral em prazo não excedente de 15 dias, 
salvo quando tiver de ser ouvida qnatc1Ll8l' outr<1 divisão ou 
.quando a gra,vidadc do assumpto ou <tccumnlação de serviços 
exigir maior espn.,ço, caso em que have·rá CO!lllllnnicaçião do 
motivo da demora. 

Art. 542. Os livros, ·nw.ppas, documentos e. mais papais, 
tanto de utilização immedia.w, no expediente dos escriptorios 
dos districtos ou nas estaçõe.~ como os que j<í e.':ltejam em a.r~ 
.chivo, consütuem propl'iedade da Repari,ição ; não podendo, 
portanto, ser retirados pelos chefes de dis';ricto ou enca.rre-
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gados de estações quando, por qualquer circumstancia, tenham 
de p:tssar a re:;pon:nbilida,de do ciet·viço ao:1 seus sub~tituto.o;. 

Art. 543. Sào con~iderados secre~os todus os a.ctoB em elabo
raçla, em quac8qlwr das divisões d.u. administração cemral, 
até que, compl oo.~.possam ser dados ü. pu:Jlicidade. 

Art. 544. Sem ser poe iuterutedio de seu.-:; superioro3 imme
diatos, nenhum C•n_pregado pmlet•á dirigir-se á Directoria ou ao 
Governo. 

ArL 515. Os emprcga.dos que, sem ser por convcniencia do 
se-rYiço, forem cteldldos a quí1lqucr estação, sô terão direito ao 
ordrnado até a.o nuximo de tres mczcs, nada percebendo cLthi 
em dcnnte, até rcc-t,..,sumirem o exer.~icL, no lagar que lltes fo1· 
designado. 

Pa.ragrapho unico. Aquelles que, <L seu pedido, forem en· 
carrcgu,dos de estações de ordem inferior á sua categoria, .só 
perceberão, além do proprio orden.~du, a gratificação de exGl'
cicio da classe cor1·csponclcnte á ordem de classificação da. 
csta.çã.o. 

Art. 54G. O cmpregctdo que voluntariamente deixar o ser
-.;;riço ch RermL·tiçã,o, quer seja a pedido quer :por aba.ndono do 
emprego (art. "JGD), só podor<.í ser 1\Ju.dmittido, sendo nomeotdo 
pil''-'· a classQ inunudicttamentc inr;rior áquella a que pertencia 
c :indo occupar o uhimo lagar na iis~a 1\)."'PCictiva. 

§ 1. o Quando o empregado for do qua<lro dos telegraphist<J.s 
c tenham deconidu dons annos ou mais d;:L data de sua exonm•J,· 
ção, h<tYCl'á <L exig,:;ncüt do novo ux<tme de manipulaçào tele· 
gr;_tphica. 

§ ;.2. o Os empregados nas condiç:ões acima, t~rfio direito ~. 
J.E'omoçã.o por <tn-cignidade absoluGa... 

Art. 547. Os vencimentos do::; empreg;tdos que forem postos. 
8.. .dispo<úção Ue outt•os 1.finistorio.s ou de Governadoras de E:3-
tado:>J cori'Ct'ão pJr c.mtLt dctqnclles que aproveitctrem os seus. 
sorYiÇOj, s<1lvo ·Grahndo-S3 de eon.-steucr;ão de linhas que tenham 
de S)l' tt·amfel'idcts _par,t ct dire~çclo d<t Ropartiç."fi.o Geral do;'). 
Totegea.phos. 

Art. 518. Paert dil'igir o.J sct•víço:; r·\lativos ás correntes. 
furteJ, tn,nt•J. pctm ct illnnünaçãJ ch~ctrica como para uso da o1fi_ .. 
eina e <:lba':ltccimeni;o ao;) appaeelho:: da cstll.ç.ão centrai, con
tt·actctr<i a Directol'ia proih1ional competen·Ge, percebendo uma 
gratificaçã.o dr~ aceordo com o art. '15~. 

Art. 549. Os empregados da Ropaetição Geral do.-; Telegra
phos, que tiverem mais de 10 annu.J de ctfecUvo serviço, :-;ó 
podm·ão ser demitGidos no caso· de inc,Jl•rerem em algLtm crime 
verific,•.do por proc0~-m judicia.l'io ou adrninh;trativo ou em 
rcconhecid1.t falta Ue zelo no :'lerviçu publico, camprovada ji 
peln. :l.lBencia fr-eq_ ue~te <.t !{epartü;ão sem causa. r1ue <1 jn:itifique, 
'j<i p:~lo abctndono dos serviços de que forem encu,rregados ou 
ainda de su_pp1·es~ão do emprego. 

Art. 550. Os empregados que üvcrem meno_;; de 10 anno.',l 
de :-:;epvi.ço poderão .:-::er demittido.::l, qm1.nd;J comprovada o.;;ti'vcr 
a sw:t inaptidão ou ddxarem de h~m ::iG~'vir, faltando sem can)i1 
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á Repaetição, ou descurando do.-s serviços de que forem in
cumbidos. 

Art. 551. QLmndo o Minis~ro da Gne1•ra, bem assim o da. 
}-farinha julgarem conveniente, podet'ão nnnrLtr um ou mo.,is 
officiaes do Exercito ou da Armada com uma turma de pr<:1Ç;O.S 
para aprenderem telegraphilL theorica e pratica na Re-pctrtiçKo 
Gerri.l dos Telegraphos. · 

Art. 552. Os officbe.s e soldados admittidos para esse fim 
ficarão sujeitos ao dircctor geral e observarão as suas ordens o 
instrucçõe.~. e quando alli estiverem serão CJnsiderado.:; em 
effectivo serviço do Exercito ou da Armada. 

Paragrapho unico. Correrão palas 1-linisterios da Guer1•a 0~1 
da Marinhà os vencimentos a que tiverem direito. 

Art. 553. Serão emprega lo.:l: 
lo, em serviço de consCt;ucção ; 
2°, em tl'abalhos de reconhecimento e de exploraçã0 ; 
3o, no manejo dos app<trclhos, quer para. tclegraphar, quer 

-para o reconhecimento do e . .;l>ado das linhas e de rigoro:;;a fisca
lização do SJl'viço das estações. 

Paragrapho unico. Serão tambem habilitados na officina 
para proceder aos conceNos de _apparelhos. 

Art. 554. Altcrnad;_unentc, um do . .; otficiaes se inctunbü\i. da 
guarda e verificação do trem telegeaplüco militar, que será 
sempre mantido em p.~rfeito estado·. 

Art. 535. Smuestralmante o dir.;ctor geral apresentarà ao 
1viinistro da Guerr?, ou da Lvlaeinha um rela,toi•io sobre o 11ro
cedimento dos ditos officbes e pl'a.ças, e os que não se quizerem 
:peesta1· ao serviçJ o~L nclle se mostrarem remissos serã.o reco~ 
lhidos a seus corpos e SLtbstituidos por outros. 

Art. 556. Na officina dev0râ haver um op~rario da repar
tição da guerra em SBl' ITiço effectivo, munido de toda a ferra
ment[L necessaria para poder acompanhai' o trem telegraphico 
em qualquer emergencia. · 

Art. 557. Os empregados da Repartição Geral dos Telegra
phos serão dispensados-do serviço do Jury, qu ~ndo requisitctdos 
por seus chefe3, e iselltoS do serviço da Guarda Nacional, do 
Exerc:ito e da Armada, etn tempo de paz. 

CAPITULO LIII 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 558. Para os cargos cujos quadros forem angmcmta.dos, 
c bem assim para o provimento dos logares de sub-chefe da 
S3cção technica, praticantes e archivista da contadoria., serão 
aproveitados, tanto quanto po3sivel, os empregados dos outro3 
quadros da Repartição. 

Pa1'agPapho unico. A primeira nomGação de sub-cJntador 
deverá recahir em individuo de reconhecida competencia em 
materia de contabilidade de Estado. 
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Art. 539. Emquanto não houver ínspectores de P. classe nas 
condições do art. 423 a nomeação de chefe de districto serâ de 
livre escolha do Governo. 

Art. 560. O.:l actuaes engenheiros-ajudantes p.1ssarão a enge
nheiros che.fcs de districto, ficando supprimida a respectiva 
class:e. 

Art. 561. O lagar de engenheiro-ajudante da secção technicn. 
será supprimido, sendo substitnido por um engenheiro-chefe 
êom a denominaçã.o de sub-chefe. 

Art. 562. O presente regulamento será, de:;de jâ, posto em 
execução, providenciando-se para que sejam organisadas nov-as 
tabcllas de distribuiçio de creditas na parte relativa ao pes~oal, 
de modo a attender ~ts alterações por clle feitas dentro ela ím
portancia total do:: Cl'edito.1 para o mesmo pessoal, de accordo 
com o al't. 22, n. III, da lei n. 7 -±G, de 29 do dezembro de 1900. 

Art. 563. Ficam revogado.s o rBgulamonto approvado pelo 
decreto n. 1.663, de 30 de jcmr.iro de 1894~ e wdas as disposi-· 
ções- em cont1•ario ao pre.'}onte regulamento. 

Rio de Janeiro, 24 de junho de 1901.-Alfredo Maia. 

DECRETO N. 4.054--'- DE 24 DE JUNHO DE 1901 

Concede autorização à Sociedade anonyma << Nord Bahia» para 
ümccionar na Republicu. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil? 
attcndendo ao que requereu a Sociedade anonyma.« Nord Bahia)>, 
devida.monte represent::tda, decreta: 

Artig·o unico. E' concedida autorização â Sociedade anonyma 
«Nord Bahia>> para funccionar·na Republica,com os estatutos quc
apres.entotl, sob as clausulas que a este acompanham, assignatlas 
pelo Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas e ficando 
obrigada ao cumpl'imento das formalidades exigidas- pela legis
lação otn vigor. 

Cápital Federal, 24 de junho de 1901, 13' da Republica. 

:ri. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo J.1:Iaia. 

Clausulas a que se refere o decreto n, 4,Uá4, desta data 
I• 

A Sociedade anonyma <<"Nord Baltia » -6 obdgada a ter um 
repre:;entante no Brazil com plenos e illimitados poderes para 
tratar-e definitivamente resolver as qnc~tões que se suscitarem 
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quePcom o Govm'n,), quer com IHtrGicnlares,podendo ser deman· 
d<1do e receber citação inicial pela companhii1. 

Todos os actos ctne praticar no Brazil ficarão sujeitos unica
mente âB re3pectivas leis e regulamentos e á jnrisdicção de 
S8ns tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em 
temp:::~ algum, possa a referida companhia reclamar qualquel' 
ex.cepç-ã.o, fundada em seus estrl.tt~tos. 

3• 

- Fica dependente de autorização do Governo Federal qualquer 
alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos esta
tutos. Ser·llw·ha cass1da a autorização para funccionar- no 
Br.:tzil, si infringir esta clausula. 

4• 

A infracção de qualquer das clausulas para a qnal não esteja 
cornminada pena especial serâ punüht com a multa de um 
conto de rólB (l :000.)000) a cinco c_ontos de réis (5:000$000) e, no 
ca,~'o de reincidoncia, pela cassação da (1Utoriza.ção concedida. 
pelo decreto em'viPtudc do qual baixam as presentes clausulas. 

Capiütl Fecleral, .24 de junho rle liJOl.-Alf1·eclo .. Maia. 

Eu almixo assignado, Affon ~o Henriq_ues C::trlos Gr1.l'cia, t1·a· 
ductor publico jnrament."tclo c interprete commercial nomeado 
pob Junta Commercicü desta pPaça, escripturio ru~t de São 
Pedro n. 26, solm:tdo. 

Certifico pela J?l'esente em como me foram apresentados uns 
estatutos escriptos na lingua franccz<.1.. afim de os traduzir 
litteralmente para a lingua vernacula, o qnc assim cumpri 
em raú'Lo do meu officio e litteralmente \erticlos dizem o se
guinte: 

TRADUCÇÃO 

<.:Nol'd Bahia», Sociétê Fonciêre C1outchouc et Mines de Bahia, 
sociedade anonyma estabelecida em Bruxellas 

I -ESTATUTOS 

Perante nwstrc Albert Poclaert, tabcllião. residente em 
Bruxella'3, compareceram: 

1. 0 O Sr. Antonio Augw;"to 1Iachado, engenheiro domiciliado 
n.::. Balria e morador em Paelz, rua de la Grange B<-..teliere 
numero seis, agindo em nome pessoal. 

2. 0 O referido Se. Ant,Jnio Augndo 1Iacllado declarnndo 
agir a.indc't lli1 cgutlidatle de :procur~dor do Si'. Franci:-)co Car~ 
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valho do P;_\::;;o, doutor em direito, deputado do Esbdo da 
Ballia c :proprie"'Jatio domiciliad.o na Bahia (Brazil), mandato 
que llle foi conferido por dmu telegrammas re~pectivamcmte 
datados da Bahia, quinze e vinte de i::8tembro de mH e nove
centos, o·s qnaes ficarão aqni annexos corn a sua tt'aducção na 
lingna fl·anceza pelo Sr. Antoine Olsche'lvsky, traductor legal, 
morador em Sa,int Jossc-ten-Noode, rua Cornet de Grez n. 12, 
declarando os comparecentes tambem se contentar com esta 
formula de mandato; o Sr. Maclutdo aindcL re.~_ponde pelo dito 
Sr. Carvalho do Passo. 

3. 0 O Sr. 1Iarius Bidon, banqueiro, morador em Pariz, rua 
de Richeliou n. 425. 

4. o O Sr. Georges Mam•ice I .. e Tclller, proprieta.1•io, morador 
em Pariz, n. 8'2, Quai de Jemmape'cl. 

5. 0 O Sr. Georges Fockê, pnblici::rGa, morador em Pariz, 
rua Drouot n. 19. 

6. 0 O Sr. Ji1cques Ortm:, coronel de inf,mt::Lria tle marinha, 
reformado, morador e.m Pcu·iz, rua Jacquemont n. 10. 

7. o O Sr. Frédéric Duhamcl, proprietario, morador em Pa
rlz, rua de- L~queduc, n. 40, representado pelo Sr. Fockó, 
acima mencionado, que rmponde por elle. 

8. o O Sr. Iclidore Flasschoen, contador, morador em Schaer
beok-Ieg, Bruxellcs, praçC\. Leidts n. 22. 

9. 0 O Sr. Conde Sorge de l\-·forny, proprietario, mora,dor em 
Pa.riz, rua Boudreau n. 4, representado pelo Sr. Focké,~ C~.cima 
qualificado, que responde por elle. 

lO. O Sr. B<~rão Gastou de Fontenilliat, proprietario, mora
dor em Mesmil, perto d<l. l\Iaison Laffitte (Sena c Oise, Frctnça), 
representado pelo Sl'. Lo Tellier, acima meneionado, que por 
ellc responde. 

11. O Sr. Paul Labadie, publicisb, morador em Gr0tz (Sena 
e :Niarne, França.) representa.do pelo Sr. Bidon, acima mcncioR 
nado, segun(io procuração de proprio punho, dabdtl.. de 1 de ou
tubro corrente, n.qui annexa.. 

12. O Sr. Edrnond Godchaux, col'l'etor de banco, morador 
em Meriel (Sena e Oise, França), representado pBlo referido 
Sr. Bidon, segundo procriração de iH'oprio punho, datad<.l. de 
l de.outubro corrente, aqui <1nnexa. 

Os quacs, agindo, os Srd. Machado, C;:~rvalho do Passo e 
Focké, como unicos fundadores e os outros comparecentes na. 
qualidade de simples subscriptorea, requereram ao tabellião 
Poelaert, abaixo assignado, lavrasse termo dos estatutos de uma 
sociedade anonyma,, que elle~ declaram fundar-como segue: 

TITULO I 

Denominaçtío, sdde, duraçtío e fins rla sociedade 

Art. 1. 0 Pelos presentes fica constituida uma sociedade ano
ríyma sob a denominação «Nord Bahia-, Société Fonciêre~ 
Caoutchouc et Mines de 'Bahia». 
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Art. 2.0 A sêde social é estabelecida em Bruxellas, _compor~ 
ta.ndo cata expressão a agglome1·açã.o bruxelleza .. 

A socicdCLde poderá ter, onde julgar coxi-veniente, sédes admi
nistra,tivas, succursctes, agencias ou repl'esentações. 

Art. 3. 0 A duração da socie(htde é fixad_t em trinta annos, <.1.. 

começm• da datél, do presente termo. 
A socicdarle pôde s r prorogacla ou di.~solvid<t antscipada

monte, por decisfto ela assemblé<1 garal, delilJ8l'ando como pM'a 
as modificações dos estatutos. 

A1•t. 4. o A sociedaJe t ~m por fim: 
1) ..:\. explm•ação em· todas as suas fórmas o útzel' valol'iz1r 

.todas as mattas de b'Jrl'<tcha e propriedade 1 agricola.-.: e maü: 
,especialmente estas, conforme descriptu.s no título elas en
·:tta.rlas. 

2) A pJS~Juiz:t. e a cxpl0ração de flnaelqmJl' min<:ts ou jazidas 
1nineraes que possam existir na~Jreferidttd lH'oprlecladc~. 

3) A venda. e o commercio das matcrias primas ou qua.esqner 
_oproducto.;;; de suas propriedades, quer no estado bruto, qner de
pois de transformação industrial ; a eclificação e a exploração 
.de quaesquer edificios ou usinas· necessarias ou uteis aos seus 
serviços. 

4) A acquisição ou locação de qnaesque1• immoveis, a obten
-Ção de quacsquor concessões de minas ou do direito de explorar 
q_uaesquor propriedades florestaes. 

A sociedade pó de crear e es~abelecel' qnaesquer vias de tra,m
porte, terrestres ou maritimas, que se dirijam a uma ou outra 
das sua':\ exploraçõe.::, ou destinadas ao levantament0 d<1s mesmas 
Bxploraçõe.s. 

Ella pôde se interas:::ar por meio de cessão, de ent1 adas, de 
fusão, de participação ou de intervenção financeira em quctl
quer empreza ou sociedacle existente ou por crBar, Clljo fim: for 
.analogo ou connexo ou cujo concurso for util para facilitar a ex
;tracção dos seus productos. 

Emfim elht pôde fazer quaesquer o_p;wações commetciaes, in
·dustriaes, de immoveis ou financeir·as que tenham pJr fim <L 
valorização de suas pto_priedades ; fa,zer _e praticar quaesquer 
actos que se re·firam directa. ou indirectamente, no todo ou em 
parte, a_ um ou outro ramo do sou objecto ou que foi'em smce~ 
ptiveis de favorecer o seu desenVolvimento. 

TITULO II 

Capital social - Acções e obJ·igações 

A1•t. 5. 0 O capital socia,l é fixado em quatr,) milhões de 
francos, re_presenta.dos por quarenta mil acções de cem francos 
.cada uma, as quaes poderão ser emittidas _em titulas de cinco 
.unidades, com faculdade p:tl'a os accionistas de pedir- a con-
-wersão ~t sua custa em titulas unitariqs. · 
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Art. 6. o E;jtas quarenta mil acções são, até a concurrencb de~ 
trinta e cinco mil, destinadas ao pagamento das entradas men
cionadas abaixo, e as cinco mil acções restantes são subscript[tS
da maneira seguinte : 

I. Pelo Sr. Machado, dez acções .....•..........•• 
2. Pelo Sr. Bidon, duzentas e cincoenta acções ...• 
3. Pelo Sr. Le Tellier, dez acções •...............• 
4. Pelo Sr. Fockê-, duas mil e seiscentas acções .... 
5. Pelo Sr>. Ol'tus, mil novecentas e dez acções ....• 
6. Pelo Sr. Dnha.mel, vinte acções ......•......... 
7. Pelo Sr. Flasschoen, dez acções .....•.......... 
8. Pelo Sr. de :Morny, vinte acções ...............• 

l 9. Pelo Sr. de Fontenilliat, vinte acções ......... . 
10. Pelo Sr. Labadic, cem acç.ões ................. . 
11. Pelo Sr. GodclutlL'i:, cincoenta acções .......... . 

Total, cinco mil acções ..................... . 

lO 
250 

!O 
2.600 
1.9lll 

20· 
lO 
20 
20 

100 
50 

5.000· 

As 11cções acima subscriptas foram integralizaclas de dez por
cento, a sn.ber: 

1. () Por um,a ent1•a.da em cspecies ele vinte e quatro mil 
francos, realizada na occasião á vista do tabsllião e elas teste
munhas abaixo assighadas. 

2.() Por um[l. entrada de vinte c seis mil feancos que o 
Sr. Focké ju.stificJ. ter cil'ectuado nos Sr;, Brassart & Comp., 
banqueiros em Pariz, rua Lepelletier n, 22, em proveit:J da 
presente sociedade. 

Por conseguinte, as partes declal'am e reconhecem que cada. 
uma das acçõos subscriptas foi paga em lO ()/o pol' uma entrada 
em num\Clr·ario, de tal maneira que o total des:;as entradas,. 
isto é, 50.000 frrmcos. está desde já á disposjção da sociedade. 

Art. í. 0 O capltal social póde ser augmentctdo ou reduzido 
por decisão da assernbléa geral, deliberando como trata o 
art. 39 dos p1'esentes estcttu-tos. 

Art. 8. 0 Para o pagamento das acções su1Jscriptas acima, 
como para o das acçõ~s creadas em virtude de um augmento 
eventual do capital, o coni:\elho de administraçiio fará as cha
madas de íhndos sobre as acções e fixm·(~ as 6pocas de ontl'adas 
com a viso prévio de 15 dias pelo menos. 

Art. 9. 0 O a.ccionista em atrazo ele pagamento deverá pagar 
os juros <.i razão de 5o f o ao anuo, desde o dia d<t exigencia. 

Si não for realizado o pagamentQ no mez d<:t exige.ncia, o con~. 
selho de admlni'.r~ração poder{~, t1uinzo dias dcpoi,; de nm sim
ples <Vvi:;o por ca.rGa. ft·anque<:~.da ou por intimação, manda.r ven-
der os titulas do accümis~a em atraso, na Bolset de Bruxollas, 
por intermedio de um corretor de fundo.:: e sem mrlois pl·oce8,;o, 
por conta e risco do retardcttm·io, sem pl'ejuizo dos meios ordi-
narios de direito. 

A importancia proveniente dcils::t vcmh, feita a deducção ~as 
dcspcza:;, pertence. ú sociedade até <i quantia que lhe ê cle"nda 
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pelo a.ccionista Cm falta ; ficando o::;te sujeito á dUrm~cnça a 
menos, assim como aproveib do excedente, si houYer. 

Os ceetifica,llo.;, repre:)entcmdo es ;as acções, não terão mai::> 
valor algum. 

Art. 10. As acções ficam nominativas atü a sua completa in
tegralização. 

As acções nominativas são inscriptas em um registro especial, 
escripturado de conformidade com o art. 3ô da lei sobre as so
cie.dades commerciaes; a sm1. ces;ão se opera po ruma decla
ração de tran~ferencia no mesmo registro, datada e assignacb 
pe.lo cedente e 11elo cas;:>ionario ou pelotl seus procuradores. 

Art. 11. As acçõcs completamente integealizadas são ao 
portador. Ellas são assignadas pol' dons administradores, uma 
das assignaturas pôde ser feita. por chancella. 

A sua cessão tem logar pela unica ent1·ega do titulo. 
Art. 12. Os accionistas só c_;;;tão sujeitos á perda da impor

bncüt de suas acções na sociedade. 
Art. rL A sociedade só reconhece um proprietario poe acção. 

Si houver diversos proprietal'io.;;; ou habilit..t.clos a unn acção, 
a sociedade tem o diretto de suspender o exercicio dos rlireito::; 
a ella relcttivos até que uma sô pessott esteja designada corno 
sendo a seu respeito proprietrtl'Üt d<:t aeç·ão. 

Os direitos e obrig<:tções inhcrentcs a uma acção seguem o 
titulo em quaesqner mãos por que elle passe. 

A poss3 de uma acção importa adhesão aos estatutos socia.rs. 
Art. 14. Os herdeiros ou credores Ll'e accionistas não podem, 

sob pretexto algum que seja., provocai' a apposição de sellos sobr0 
os bens ou vatores da sociedi.tde ; ellcs devem, p<:tra o exm>cicio 
dos seus diroitos, se reportar aos inventarias sociaes e ás deli
berações lla as;:;emhléa geral. 

Art. 15. A sociedade póde, pJr decisão da asseniblétt geral. 
delibei'ando na fôrma ordinaria, cmittir obrigações, cujo typo 
hxa de emiS:35:o e do juros; b3m como o modo e as condiçõe;; 
da amortiz<:tção e do reembolso, o conselho tle administração de· 
terminará. 

TITULO III 

Ent;·acl(!.S 

Art. 16. O Sr. IIIachado acima mencionado, agindo tcmtJ. 
no seu nome pessoal como pel1) Si'. Carval!lO do Pass), pelo 
qual elle responde, entra : 

Com a plena lH'Opl~ie{bde ele nm va:fo terreno sito no 
Estado da Bahia (Brazil) nas comal'Cas de Soure, Tucano, 
Rtt'-lo e outras, que comporta prlncipalmente propriedacles 
edificadas, terras de lavom'a, lM.stos e matt.as de boo'racha, 
com todas as riquez:1s 11oresme:-;! agricolas e minoraef!, que 
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elle encerra, sem restricção algum:t nem reserva, tudo de 
uma Sltpcrtlcie de tresento:-3 e dez mil hectares, mais ou menos, 
e dividido om quatorze fazendas denominadas: Bcmaneira., 
Santo Antonio, Outeiro, Carrapato, S. .Miguel, Licurytuba, 
Conceição, Trindade, Baixa Grande, Junco, Olho d'Agua, 
Lagôa, 1Im•ity de Cima e 1Jurity de Baixo. 
O~ complrecentes. declaram se contentar com a dc.·weipção 

.supra e não exigir mais ampla designação do3 immoveis, 
nem a jnstificação do direito de propriedade, nem apresen
tação dos titulas, devendo estes ser da,dos e efi'ectnados ulte
rio"I'lllente na escripturaç."ão que transfel'ir regularmente c de 
conformidade com a.s lei 3. da Repnblica do Brazil em pró
veito da sociedade a propriedade do terreno de que se 
tl'étb. 

O Sr. ~Iwhado declara no seu nome e no do seu constituinte 
qne este terreno está quite e isento de quaesquer dividas ou 
onusem _geral, e quo como taL seeâ entregue â sociedade que o 
receberâ ta.mbcm no estado em que se achar na occasião da 
tomada ele posse, com as servidões ou serviços territoriae3 que 
o possam aJfectm•. . 

Obriga-se a proceder onde e qu::mJo for preciso á transfe
rencia. dos bens com que entra para o nome da sociedade e a 
dae a esta o livre goso (L primeira requisição do conselho de 
administraç~ão. 

Tocl<wia, no que se refere a esse go.::a, o Sr. Machado e o 
Sr. C<1rvall10 do Passo fazem a<:: duas reservas seguintes: 

O 81'. C<.u'valho do P<l.sso conscn•v<.wâ para si e seus habilita~ 
dos ás propdcdades com que elle entrct o direito de pastagem 
para o seu gado, não podendo, porém, eise direito ser exercido 
siuão nos campos natnra,e.:: e sem que p.)SSJ. prejudicar as explo
raçõos mincraes que a so~iedade possa emprellender, de ma
n~ira tal que si desapparecer um pasto por causa dos trabalhos 
·de P3:3quiza ou de exploração de jazidas minm'aes, o Sr. C<Lr
valho do Pi1:'lSJ não terá direito por·is3o a indc;nnização al
guma. 

Além disto os reb:mhos devcL'ão ser vigiados de maneira que 
nã.o occasionem estragos ás cultums e ás mattas. 

Os h<Lbitante_s d"lS f,~zendas das terras com que entra. twrão 
um prazo de dons annos, a datar do dia da. cons~ituição da pl'C
sente sociedacle, para evacuar os lagares â primeira requisiçã"O 
desta. 

Em remuneraç;ão das ditas entradas ficam attribuida.s aos 
Sr.;;. Machado e Carvalho do Passo trinta o cinco mil a.cções 
da sociedade, em titu1os completamente integralizados, que 
elles ·dividirão entre si e quâesquer habilitados, segundo as 
convenções particulares que eHes possam ter. 

Essas acções, pot'6m, só lhes serão entregues quando tiverem 
posto a sociedade na posse dos títulos regulares que provem a 
transfcrencia das terras e conces3ões acima mencionadas para 
.o nome desta. 
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TITULO IV 

Conselho de administí·açc7o - [;~sJJecrtío 

Art. 17. A sociedade ê administrada p:~r um con.'mlho com
pos~o de cinco administradores, pelo menos, c ele sete no· 
maximo. 

Os administradores são nonieados e rovogaveis pela assem1Jlé<t 
geral dos accionistrts, que pó:l.e sempre augmentar ou ror.luzLr· 
o s3u numero. 

Art. 18. Os primeiro-1 administl'adores são nomeados, de con· 
formidc~de com o art o 52, por um prazo que terminrtrâ depois 
da as ;em bUla geral ordinaria do anno de mil noYcce:üos o 
cinco. 

A ctssemlJléa de mil novecentos e cinco rcnova1'â o conselho 
por inteiro. Em seguida, a assemhléa geral ordinaria de mula. 
anno procederá á reeleição ou á snhstituição de nma parte do 
conselho de administração, segundo nina ordem da. :mhül.l re-
gulada, por rneio de SJI'teioo , 

. O turno será estabelecido, de maneira que p01' uma ou õ.i
YCl'.S<t'l S::thidas nenhuma funcção de administrador excedori.i. 
do tempo de seis annos. 

Os a.dministt'adore:; que se retiram são reelegivcü;. .As 
funcções cessam depois da asserillJléa geral ordinal'ia. 

No caso de vaga de um logar de administradot•, os adminis
tradores restantes e os commissarios reunidos poderão preen
chel-a provisoriamente. 

Ne:'íse caso a asscmbléa ge1'al) na sua proxima I'ennião, pro
cederá ú eleição definitiva. 

O administrador llome:tdo em substituição de outro acal);:t o 
mandato daquello que elle substitue. 

Art. 19. Cada adnünistl';1dor deve onerar em garantia de
sua gestão cem acções da sociedade; as qu~ws ficarão inalicna
veis, emquanto durar o mandato daqnelle em cujo nome ellas 
tenham sido dí3posita.das, o só poderão ser restituidas apôs des
oneração dada pela approvação do balanço do exercicio durante 
o qual as funcções de administrador tiverem tido fim. 

Art_ 20. Além do tantúhne previsto no adigo quarenta e 
quatro do,; presentes e8kttutos, reembolso das despezas de 
viagem e outras, a assembléa geral dos accionistas póde ab.o
nar aos membros do conselho do administração emolumentos. 
fixos que se1·ão lançados em despezas goraes. 

Art. 21. O cons(}lho ele administração elege um presidente 
entre seus membros. 

No caso de ausencia do presidente, o conselho designa um 
dos seus membros para preencher as funcções de presidente. 

O conselho de administração se reune á convoeação do pre
sidente sempre que os interessea da sociedade o exigirem. 

Elle deve ser convocado logo que dons administradores, pelo
menos, o pedirem o 

As reuniõeS;: Geem lagar no local indicado nas convocações. 
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Aet. 22. O conmlho só póde dcliberae v;;'tlidamente oom a. 
maiorLt dos sen.'l lll8l)11Jro:; presentes ou represantados. 

Cad<t administrador pó::ie por simples ca.rta ou mesmo por 
telegr<1rnn,1a dar o seu voto ou delegae nm do . .;; seus collcgas 
para rcprescntal·o no seio dJ conselho e votar em seu lagar c 
vez; nenhum ad~ministraüor, porém, póde assim exercer mais 
de uma delegaçlio. 

) .. _rt. 2.3. As resoluções do conselho são toma.das por maioria. 
de votos. 

No caso de empate de votos ó preponderan~e o do p~'esiclcnte. 
As deci:-;ões constarão de tenno . .;; ou actas, inscr.ipto::t em um 

registro e.;;;pecial, escriptnrado na. St)dc da socie.chtdo, e assignados 
por todos o.':; membros qu3 tomV.l'<.tm parte na deliberação. 

_-\s côpia,c.: ou cxtractos que th~erem de S8l' apresentados e11il 
Juizo ou em outra qualquer circurnsta,ncia- serão a,ssignll.dos por 
dons adminhnradore.-j, 

Art. 2,L O com.nlho de administNI.ção tem os mais am:p1os 
poderes pa.ra a a<.lministração e a gestão da soeiedadc. 

Tudo CJllC não for re~ervado á assembléa geral :pelo.s estatutos 
ou pela lei ê da compütencia do con.:;elho. 

Elle pôde principalmente fctze.r c celebrar quaosquer c'on
tractos, a.justes e emprezas, comprar, vender, entrar com, tro
Cll.l', tomar c dttr a a,rrendamento quacsquer bens, move.is o 
immovcis, e quacsqucr concessõe.s, dar e recel)el' qn<tesquoi' 
pagamen·~os, exiglr ou passar a r8spectiY<t quitação, consentir 
qnaesQusr direitos rea.es, conceder levantamento de quacsq_uer 
in:scripções privilegiadas ou hypothecarla'J e de quaesque.r pe
nhoras ou embargos, com ou sem ·pagamento; nome:1r e revo
gar quaesquer agentes ou ernpragar, fixar as suas attribniçüeg, 
seus salarios e, ssndo o caso, a sua caução ; no caso de cont:Js
taç.ões ou de dlffi culdadcs, pleitear perante qualquer Juizo, 
como autor ou como réo, obtee quaesqner clespo:whos, sontonça.s 
ou arestos, e cxocutcü-os; tratar, compor, acquicscer, trans
igir e louva.r-se sobre quaesquer intmesses sociaes. 

A enumeração que precod·J é simplesmente cnunciativa e ele 
fórma nenhuma. limitativ<t. 

Art. 25. O conselho póde nomear, do seu seio ou de fóra, 
uma OLl nnis pes.:;oas encarregadas da gestão (lia_ria dos nego
cios socia.e;; c da represcntaçã.o da sociedade no que for rehttivo 
a os ::a gestão. 

Póde conferir pJdcrcs esp2ciaes a um ou mais dos seus mem
bro.': ou a terceiro~-;. 

Elle póde attrilmir, em vil'tude de.~sas dclegaçõe.c:, emolu
mento.:; fixo:; ou varia. veis, proporcionaes aos lucros, além- das 
e.1tipulaçõc.:: do :wtigu quarent<t e quatro. 

l!);se.-5 emolumentos S8I'ãJ levado.s a despezas ger<1cs. 
Al't. 26. Os administradore;;; não conteahem~olJrigação (tlguma 

pessoal relativamente aos compromissos da ,;;;oc.ied<tde; sô l'es
pondem pela execução do seu mand<.tto. 

Art. 27. Excepto delegação especial a um dos membros do 
conselho ou <t dircctorü~ ou a terceiro, guaesquer documentos 
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DECRETO N. 4.055- DE 24 DE JUNHO DE 1901 

Concede autorizaQão á lhe Lath?m Gold .MinintJ Co.:np'l!ny, limt"td, 
para funcciona.r na Repul.Jlica. 

O Pre;;idente da Republi0a dos Est-."tdos .Unidos do Brazil, at
tendendo :\O que requer3n The Latlwm Gold Mining Company, 
limited, devidamente representada. decreta: 

Artigo unico. E' concedida autorização â. The Lathom Gold Jl:fi
ning Company limited para funccionar na Republica com-os es
tatutos que apresentou, sob as clanstllas que a e.3te acompanham, 
assignadas pelo Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas 
e ficando a mesma companhia obrigada ao cumprimento d:t.s 
formalidades exigidas pela legislação em vigor. 

Capital Federal, 24 de junho de 1901, 13' da Republica. 

1L FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo j'l,faia o 

Clausulas a que se refere o oecreto n, 4~33, oesta o ata 
I' 

A The Lathom Gold 1lfining Company, limited, é obrigada a ter 
um .representante no Brazil cJm plenos c iH imitados pJderes 
para trat:.tr e definitivamente resolver as questões que se susci
tarem quer CJm o Governo, qu~r com p:..rticularm, podendo ser 
demandado e recel)er citação inicial pela' compctnhia. 

Todos os actos que praticar no Brazll ficarão sujeitos unka .. 
mente ás respectivas leis e r0gulamentoe e á jurisdieção de 
seus tribunaes judiciarios ou administrativos,. sem que, em 
tempo algum, poss1. a 1•eferida companhia raclamar qualquer 
excepção, fundada em S9US estatuto~. 

3a 

Fica dependente de autorização do GJVet'no FeJeral qualqUer 
alteração que a compa.nhia tenha de fazer nos respectivos e_,. 
tatutos. Ser~lhe-ha cassada a autol'izaçl.o prwa funccionar no 
Brazil, si infdngir esta clausula. 

A _infracção de qualquer das clausula>; para a qual não esteja 
comlUinadet pena e.3pec_ial S9rá punida com a multa ele um. 
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conto de réis (I :000$) a cinco contos de réis (5:000$), e, no 
caso do reincidcncia, pela cassação da autorização concedida 
pelo decreto em virtude do qual baixam as preSentes clausulas~ 

Capital Federal, 24 de junho de !90!.-Al(redo },faia. 

Eu abaixo assign<tdo, Joél.quim Jeronymo Fernandes da Cunha 
Filho, traductor publico das linguas allemã, franceza, ingleza 
e·hespanhola. Escriptorio: rua Primeiro de Ma.rço n.-41, so· 
brado. 

Certifico pela presente que me foi apresentado um documento 
escripto na lingua ingleza, afim de o traduzir para ó portuguez, 
o qual é do tbeor seguinte: 

TRADUCÇÃO 

Memorandum e estatutos da« The Lathom Gold Mining Com
pany, limited » 

Documento n. l « l\.femorandum >> - Actos da companhia, 
de mil oito- centQs -e sessenta e dous (1862) a mil oitocentos 
e noventa e oito (1898). 

COMPANHIA A~TO)i"D.IA DE RESPONSABILIDADE Lll\IITADA 

fliemorandmn· e estatutos sociaes da « The Lathom Gold jUining 
Co'YilJ}any, Zimited » 

I' 

O nome da sociedade é: The Lathom Gold .Lliining Company, 
limited. 

2' 

4 sêde (e3criptorio registrado) da companhia ficará situada 
na Inglaterra. 

So 

Os iins e objJcto para que se estabeleceu a companhia são os 
seguintes: 

a) Comprar, obter, ou anendar, ou adquirir por qualquer 
modo quaesquer minas, direitos de mineração, concessões de 
minas e terrenos metalliferos, na Republica dos Estados Unidos 
do Brazil e outras partes quaesquer da Ame rica do Sul e qual
quer interesso nisso e, em particular, a professar-se e validar 
e tornar perfeito o :::eu direito á mina conhecida por S. Luiz ou 
Juca- V mira (mina de ouro) sita na freguezia de Caethé, cidade 
da -me,smo nome, do Estado .de Minas Geraes, da. Republica. dos: 
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Estados Unidos do Brazil supracitrtdo, que aos dezesete dias do 
mez de abril de mil e novecentos (17 de abril de l90D) ficou ex
presso ter~se vendido e traSpassado a George Frederwk Colman 
e ao syndicato que o mesmo representava e, pagar, e s;~tisfa.zcr 
o preço de venda (da compra da mesma) e relativamente á 
referida mina celebrar e executar com modificação ou sem 
ella- um contracto que já foi redigido e .se declara ter sido 
feito entre George Frederick Colman, pela primeira parte; Ri
chard Ainscouo-h, John Ainscough e \Villiam Pilling, pela se~ 
gunda parte; ~ a companhia, pela terceira parte, cujct cópia fOi 
para identificação endossada com a assignatura de Frederick 
Charles Hill, solicitador do Tribunal Supremo e em geral, para. 
explorar, trabalhar, executar, desenvolver e tirar proveito dos 
direitos e concessões de minas e terras assim adquiridas como 
dito fica acima. 

b) Procurar, ver, examinar e explorar minas e terrenos 
suppostos conterem mineraes e procurar obter informações a 
respeito de. minas, districtos e localidades mineiras. 

c) Quebrar, explorar, excavar, extrahir, moer, lavar, pisa1>, 
refinar, limpar e misturar, manipular e preparar para o 
mercado, mine1•eos, cascalho e substancias mineraes de toda a 
casta e emprehender outras operações metallurgicas quaes~ 
quer que possam parecer de vantagem e uteis aos :fins da com~ 
panhia. 

cl) Comprar, vender, manufacturm• ou fabricar e negocia1• 
com mineraes, material, machinas, ferramentas, gcneros e 
provisões e tudo que seja capaz de trazer utilidade com 
relação ás operações de minas ott metallm•gicas ou procura
das pelos operarias ou out1•os empregados da companhia. 

e) Coust1•uir, executar; conservar e melhorar, gerir, 
explorar, fazer ob1•as, _fiscalizar e superintender todas as 
estradas, vias, ferro~carris, caminhos de ferro, pontes, 
reservatorios, cursos fluviaes, aqueductos, caes~ fornos, 
serrarias, pilões mecanicos, obras hydraulicas, de cle
dricidade, fabricas ou officinas, armazens ou trapiches, 
navios e out'ras obras e objcctos que possam, directa ou 
indirectamente, parecer uteis a quaesquer dos fins da compa
nhia e contribuir para subsidiar ou da maneira que íOr 
auxiliar ou tomar parte em todas essas operações e arrendar 
as mesmas ou ceder a outros o seu uso 1 mediante retribuição 
ou por outro modo. 

f) Comp1•ar ou por outros meios adquirir e emprehendm· todos 
-ou qualquer parte do ramo de negocio, haver ou dar dividas 
passivas de outra companhia ·qualquer, corporação ou.socie~ 
dacle, firma ou pessoas que tenham negocio ou estejam auto~ 
rizadas a fazel~o, identico ao que é facultado e com que gyra 
esta ·companhia, ou que possam possuir bens correspondentes 
aos :fins desta companhia e entrar em conchavo e etfectuar o 
ajuste para a co·gerencia, união de interesses, divisão do 
lucros -ou co~operação com outras quaesquer companhias,- corpo
rações ou pessoas. 
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g) Compra1>, aforar ou permutar, alugar _ou arrendar, ou seja. 
como for, adquirir bens moveis e immoveis, e quaesquer di
reitos ou privilegias que entender que forem necessarios ou con
venientes para o'> fim do seu commereio, e em particular quaes
quer terra~. edificações, servidões, IIk.'tchinismos, .materiaes,. 
mercadorias disponíveis,- e quaesquer patentes de invenção,. 
licenças, monopolios, accordos ou negociações e privilegio::: ott 
direitos similares. 

h) Pagar por quaesr1uer bens ou transa.cções commerciaes, 
acções integralizadas ou não, ou obrigaçõa;; (debenhwe}, sinão. 
acções de obrigações (debenture stock), ou em dinheiro, ou: 
]_:Htrte em acções ou obrigações _(debent-ures), on acçõe.s de obri
gação (debenture stock) e parte em dinheiro. 

i) Vender, beneficiar, administrar, desenvolver, arrendar. 
autorizD.r a exploração, alugar, trocar, hypothecar, utilizar·sc
e .gosar, sinão do modo que quizer dispor absolutan1ente ou 
debaixo de condiçõe3, slnão por interesse limitado de quaes· 
qum· dos bens, direitos ou privilegias da companhia, ou d:; 
tod'os e quaesquer da sua empreza, palas considerações que a 
companhia entenda quo lhe convenham e acceitar pagamento 
quer logo quer adiado em dinheiro, ou em acções, fundos com
merciaes, debenttwes ou obrigaçõ_es de outl'a qualquer cJm
panhia ou corrJoração; e acceita.r relativamente a isso, quer· 
um prtgamento fixo, quer pagamentos condicionaes sobre o 
total dos proventos (subsidio3) ou lucros, sinão verlnts im
prevista.;;. 

j) E~tabelecer, tratar ou concorrer para quo se estabeleça 
ou promova outra companhia qualquer, corporação ou socie
dade, sinão empreza particular cujos fins comprehendam a 
acc1uisição e po::se de todos ou de- qualquer parte dos bens ou 
direitos desta companhia c que de qu(l.lquer modo fique enten
dido e presupposto vir augment11r directa ou indirectamente 
os intcre!'!~es di1 companhia ou d~ outro modo qualquer, e· 
adquirir ou po~suir acçõe.-:, fundos ou garantias, ou abonar o pa
gamento de quaesquer gn.rantias dadas, ou quaesqum• obriga
ções de outra.;; qua9squer companhias, corporaçõe:;, S()ciedades ou~_ 
ernprczas c cu::tear toda~ e quaesquer despe«aS do estabele
cimento ou promoção de outras quaesquer companhias ou corpo
raçõe.::, socieda•Jc ou em preza supracitadas e sub:üdiar ou, por 
outra fórma auxiliar . outras quae'>quer corporaçõe.'>, sociedades 
ou empreza.s e garantir o emprego ou subscripção da.;; acções.ou 
c::mções ou seguranças da':\ me,':!mas ou snb.3crever toda"i ou parte 
dellas ou mandar outt·o:: aHigna.l-as ou subscrevel-as. 

h) Adquirir por subscripção origina. I ou por outea fórma e pos
suir ou vender siní1o p~.n· outro modo qualquer di::;por de acções, 
fundos, obrigações (debentures) ou acções de obrigação(debentures 
slock) ou qualquer int:.resse nos rendimento::; OJ.Ilucros_de qualquer· 
companhia, cm'pm'ação, sociedade, as::ociação commercial ou 
individuo que trafique em qualquer ramo de negocio do quaL 
poJ-m. provir directa ou indirectamente beneficio para esta com
panhia ou seja por outro modo qualquer e sobi·~ qualquer entrad& 
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de capita.ei:!, di:)trllmição de fundo.;;, ou divisã.o do acti v o ou fundo:~ 
(affecto~ a pagamento ou amortização de divida.), partilha do..; 
Jum·o~ para. a didtribuiçã.o des;:;a-:i acçõe.;;, fundo de I'eserva, obri
gações ou acçõe1 de obrigaçõe;; (debentu1·es e çlebenture-stoch) 
entre e pelo;:; ;:;ocios de.;;ta, companhia. 

Z) Tomar cmpre~tado e levantai· dinheiro sobre empre&-
timo ou por outro meio qualq'uer para os fins da companhia e 
crear c emittlr a0 par ou com premio e des~onto. titulas de 
divida (bonds) ou _obrigações (debentures) ou acçõcl de obri
gaçã.o (_ debenftwe-stock ), hypothecas ou outros instrumento::> 
para garantir o reembol:>o de qualquer dinheiro empre.f~~do, 
levantado ou devido pela companhia, ou o cumprimento de 
qualquer obrigação da companhia, coni onus ou sem elle'), 
para a em preza da companhia ou seu capital por entrar. 
ou sobr_(} a sua rend::t ou lucros e nO.) termo:-; que a com
panhia entender convenientes para ter prioridade ou seja, ou 
que for, de modo que o_;; mesmo.-; possmn ser permanentes ou 
resgataveis com ou som bonus ou peemio e quer SJjam regis· 
trados e pagaveis ao portador e antes devc:n ser garantidoS
por um titulo de caução ou pela maneira que a companhia en
tender' conveniente. 

m) AS·lociar-se ou alistar-se como socio on membro de ,qual· 
quer sociedade ou associação para a promoção .ou protecção do& 
direitos e interes:::e~ das minas ou do trafico, e em particular 
de qualquer a)Semblêa ou çJrporação d2- mineiros, donos de
minas, a'3Sociação, sociedade de seguros mutuos, ou de outra 
instituição similar e pagar snbscripções ou contribuições á ou 
relativamente ás mesmas. 

n) Requerer a qualqnee Governo, Parlçtmento, corporações. 
legislativas do pa,iz ou estrangeiras ou a outras autoridades ou 
entra.r em tra.to com quaesquer Govemos ou auto1'icladcs su
premas, municipaes, locaes e outras q naesq uer, para, seja. 
por que modo for, adqnirir e obter quaesqner ordens, licenças, 
decretos do Pa.rlamento, direitos, poderes, concessões ou pri
vilegias que possa,m ser de utilidade c convenientes v.as fins d1. 
companhia ou a qualquer delles. 

o) Adeantar ou emprestar dinheiro a c?rtas pessoas e se·· 
gnndo as condições que lhe p11rcçam convenientes, e em par
ticular ás pessoas qnJ c)minerciam com a compaahia c em 
geral, transigir, cmprchcndcr e execu~ar t~dos os actos de· 
conunercio c financeiros ou outros negocias e operações que 
pos'3a.m parecer directa ou indir~ctamente conchuentes a quaes
querdcs fins dacomp11nhia. 

p) Fazer doações b3neficentcs ou de ontl'a especie qualquer 
a determinadas pessoas e e.m determinados casos, quer de di
nheiro, quer de outros fundos do activo, como o entender sejam 
elles utcis di1•ecta ou indircctament3 ou de qualquer maneira 
conveniente a qualquer dós fins da comp;:mhia, e, em particular, 
parJ.. auxilio do estabelecimento e sustento de associaçõe.') em 
beneficio das pessoas emprega1as p3la companhia ou que teem 
negocias com eU a. 
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-q) Applicar, emprestar e de qualquer maneira gyrar com os 
dinheiros da comp:mhia que-não sejam de logo requisitos para 
taes cauções ou sem garantia de ordem alguma e, em geral, dV.. 
m:weira que a todo tempo se determinar. 

r) Passar, acceitar, endossar e dar notas promissorias, 
1ctl'as de cambio e todos os outro.;; instrumentos ncgociaveis. 

s) Distl'ibuir par quaesquer dos socios, em especie, quacs
.quer bens da companhia, ou quaesquer rendimentos ou Pl'o
ductos de rendas ou disposição de quaesquer haveres ou di-
1'eitos da companhia ; mas de medo que se não faça dis
tribuição alguma que traga r2bate· do capital, salTo com a 
sancção que a lei em. vigor o. exija. 

t) Registrar a companhia no Brazil ou em outra :parte 
de qualquer :paiz e dar todo; os outros passos necessarios que 
.con::Jigam dar â companhia os mesmos direitos e prlvilegios 
nos paizes estrangeit•o.'l, quaes o.;;; possuem as companhias e 
SJciedade.:: commerciaes delle.:J ( Iom~e~) de igual caracter. 

t~) Pagar as cu;:;tas, encargo.3_ e despezas preliminares 
e fortuitas para a promoção, formação, estabelecimento e re
gistro da companhia, quer no Reino Unido, Brazil ou outra 
parte da America do Sul, c remunerar toda a pessoa. ou 
pessorts, companhia ou associação por serviços prestados ou 
que tenham de ser prestados, garantindo, obtendo ou empre
gando quam:quer acções ou o capital primitivo ou augmen
tado, ou cauções da companhia ou seja por outro modo qual
quer. 

v) Estabelecer e manter agencias da companhia em qualquel' 
.colonia ou Estado extranho e de vez em quando interromper e 
regular as mesmas. 

w) Fazer tudo ou quaesquer -dos actos supra mencionados 
·com socios gerentes, agentes, adjudicatarios, syndicos provi
--sprios ou seja o quo forem e por: meio ou intermedio de 
syndicos, ou depositarias, agentes ou seja o que foram, sós ou 
de parceria ou juntos com outros. 

x) Praticar todos os actos que a companhia entendm· even
tuaes para obter oú conseguir os fins acima indicados ou qual
-quer delles. 

4' 

A respons:tbilidacle dos socios é limitada. 

5' 

O capital da companhia ê de quarenta mil libras esterli
nas (oiS 40.000), dividido em quarenta mil acções (40.000) de 
uma Jibra esterlina (-~ l). cada uma ; sendo facult<:tdo- á 
.companhia augmentar ou reduzir esse capital e cmittil• todo 
-ou parte desse capital (primitivo ou augmentado) com difeitos 
_profere:1ciaes, amplos oU especiaes, restricções e condi
.çôes que a companhia entender que sejam convenientes. 
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-Nós, as differentes pessoas cujos nomes e residencias se
acham sub.s.criptos, desejamos constituü··nos em companhia 
em vil'tude desse tnemorandum de asso:;iação o respectiva
mente convimos e accordamos tornai' o numero de acções do 
capital da companhia lançado em fl•ente dos nossos nomos re
spectivos. 

Numero de 
acções 

Nomes, residancias e estado dos subscriptbres communs 
tomadas pelos, 
subscriptot•es 

·l Richa.rd Ainscongh- The Mills Burscough, Con· 
d<.tdo de Lancastrc. Moleiro....... . . . . . . . . . Uma. 

2 George Frederick Colrn.an, Constitutional Club, 
Avenida de Northumberland, Londres. Em-
preiteiro de estrada dé ferro.. . .......... . 

3 :Mary VVilson Ainscongh, The Mílls Burscough, 
Lancash_ire _. Casada ....•..•••.....•....... 

4 Charles Spencer Richardsoil, Boston-Mass., Esta
dos Unidos da America. Engenheiro de Minas. 

5 \Villiam Starkie Fletcher, ~nu Ume Lathom, 
Lancaslüre. Gerente de fabrica .........•... 

G \Villbm Raxendale Fletcher, Mill Lane Lathom 
Lancashiro. Gaixoiro ..•. ~ •.• ·-· .•.....•..•.• 

7 \Villiam Pilling, Ave.ndalc Road, numero um 
(n. 1). Southport, Lancashire. P::tdciro ....• 

Uma. 

Uma. 

Uma~ 

Uma .. 

Uma .. 

Uma. 
Datado aos quinze di~J,s de dezembro de .mil o novecentos. 

(!5 de dezembro de !900) . . . . ·' ...... ' ........................ •· ........... ' .......... ~ .. . 
Testemunha::; das assigna.tur~J,S de Rlchard Ain;-:;cough, George 

Frederick Colman, Mary ·\Vilson Ainscough, Charles Spencer· 
Richardson, William Starkie Fletcher e William Raxendiol<> 
Fletcher. 

(Assignado)-FYed. C. Hill, solicitador, rua Derby, numer(} 
vinte e dons (n. 22)-0rmskirk. 
0 0 0 '·' o o o , o o o o o o o o o o o o,O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o-o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Testemunha da· assignat_m•a de "\Villiam PiUing.- (,Assignado) 
H. R. Turner, .escreve:1te addido ao3 solicitadores. Knowsley 
Road, numero trinta c cihco (n. 35)-0rmskirk • 
. . . . ... . . ·, '·' ....................................................... . 
~ ••••••• ', •. ,: • ,·, ...................... ····! • '·' •••••••••••••••••• '·' ••• 

Nada n1ais Continha, nem: se achava declarado no documento
supra, que litteral e fielmente verti do proprio original im~ 
pres.so em lingua ingleza.. 

Em fé do que passei a presente que assigno, appondo-lhe o
sello do meu officio, nesta cidade, aos dezesete dias do mez 
de jnnb,o de mil novecentos e um. 

Rio de Janeiro; 17 de junho de 1901. -Joaquim Jeronyrno
Ferna~des. da Cunha Filho 1 kaductor publico. 
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Eu, abaixo assignado, Joaquim Jeronymo Fernandes da Cunha. 
Filho; traductor ·publico daslinguas allemã, franceza, ingleza 
c hespanhola, escriptorio rua P1·imeiro de Março n. 41, 
sObrado: 

Certifico pela presente que me foi apresentado um do
cumento- escripto na língua ingleza, afim de o traduzir para o 
portuguez, o qual é do theor seguinte : 

TRADUC<;Ão 

Documento n·~ 2- Estatutos SOciaes da The Lathoin Gohl 
Mi'fl,iilg Cmnpany, 'limited. 

Actos das companhias de mil oitocéntos sessenta. e dons 
(!802) <t mil oitocento~ novcnt• c oito (1898). 

Companhia anonyma de responsabilidade. limitada 

ESTATUTOS S'JCIAES DA «THE LATHG:II GOLD :\IINI:\'G 00:\IPANY, 
LIMITEI>» 

Generalidades 

1' 

A:-J prescrÜJçUes coritidas na' t11bella coiu a marca A do pri
meiro annexo ao acto das companhias, de mil oitocentos 
sessenta·_ e dous (1862), applicar~se-ha {~ companlüa:, sujeitas âs 
e;wepçõc.~ e modificações e com os accrescimos contido.:l -nos pre· 
sentes e~tatutós; quando; porém, estes. e.~tatutos e as -clau~ula~ 
éstipuladas na tabella· A forem incolnpativeiS;-l)rcvalecerão as 
disposição.~ dos presentes estatutos . 

.As ·el~uSuias· s8gui1~tei contidàs ria tabella A não se applicam, 
taes sã.o: as clau~ulas trinta e· sete (37)·e-quarcnta-e qu~tro (44) 
relativas ao numero de presentes pár;:t:fazer casa e ha,\rer vo
tação; as clawmla:; cincoenta e- duas· (52), Cincoenta· e· tres (53) 
e cinco:mta e sete (57), relativa'; ao:'l d-irectore.~ ; a clausula se
tenta e dua"i (72), relativa- aos dividendos; e as chmsulas de 
setenta o Oito (78) a nov·enta -e- quat1·o t94)- inclu.-:live,_ relativas 
á'! contas c seu ajuste. 

Ne.'Jtes o>Jtatuto.:::, por oxemplo, ns pabvra~1 que significam o 
numero singular abr<tngcm trnnbem o.plura.l' e yicc-vcr,.;a ; a,<J 
palavra'l que .-;igniticttm o gcncro masculino incluem o feminino 
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<e as palavras que designam pesSoas ·comprfihendem corporaçõe.~ 
.e a palavra- director- quer dizer tambem director-gcrentc. 
Pago, saldado, cornprehende Creditado como pago, a m~no1. 
que, segundo o sentido e do seu contexto, se não vcj;:t nisso 
incompatibilidade ou i'1congruenci<t. 

ContJ·acto 

A companhia formou-:-.e sobre a base de que tomaria e havia 
de adquil'ir da parte de George Frederick Cohnan, Richard 
Ainscongh, ,Tohn Ainscongh c \Villiam Piliing ou de outr<.t~ 
pessoa-: nis'3o intere·.~sadas, a~r minas c· direücis de minerar 
conhecidas pelo nome·de S. Luiz·ou·Jnca Vieira, no Beazil, á~ 
(juaes se· refere a terceira (3a) clausula· do llfemorandum d<t 
sociedade, pelo preço da vinkr e cinCO' mil libra"! :-:;;crlinas 
(e 25.000),- nos termos constantes de um contracto jã rcdigidn 
e declarado comO cblebr·ado entre o·rcferido·George Frederick 
Colman, pela primeira pc~rtc, o referido Richard Ainsccingh, 
.Tohn Ainscongh e \Villiam PiUing, pela segnnda r arte, e u. 
companhia, pela terceira parte, e para os fins de identificação 
cndo:::~ada com a as .. ügnatm•a de Frederick Charles Hill, soli
citador do Tribunal Supremo. 

E nada se poderá oppôr, nem reclamação alguma se fazm~, 
contra e:::;a compra, nem á c3lebração e execução do alludido 
contl'acto ·(com ou sem ;~l.HCl~::tção),_ pOr sm•em. algumas das suas 
:partes contrachn~es dir'ectores ou promotores da companhia. ou 
ali{t:-; occupem logar. de .~onfiança •. _manten:do .ralaçõos com a; 
companhia, nem qualquer dos dir2ctore.'3 ou promotores du. 
companhia, será r·esponsavel para corn a companhia, pela rcfe--: 
rida compra ou contracto· pela, razão supradita; ma-; todo 
o sacio da companhia, prasente ou futuro será considerado 
associar-se e ter· se associado á companhia com a condição de 
adaptar e app1:ovar a referida compra e contrac.to. 

E, outro.'::im, a· companhia ·pôde entrar··em contracto com 
George-·.Fréderick Colman e Charles Sp.encer Riclmrdson ou 
qualquer delleS pú.ra .agil·em . ou tral).alharem ·como agente, ou 
agentes, administrador, gerente ou gerentes da companhia na 
Americn. do Sul. 

A.cções 

Os directores poderão conceder certas acçõcs aos pl'Cten
dente;,: nos termos e condições qnJ designarem e pode1·ão de 
tempos a tempos pagar dividendos e dividendos intermcdio;; 
aos ~ocfos e o·dlraito desses Socios· á; pa1·tici1mção dos luCros da 
companhia sera propOrcional á importancia paga pelas acções 
da companhia. 
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Augmento, etc. do capüal' 

6' 

A companhia poderá a qualquei' tempo augmentar ou redu
zir o capital ou subdividir as acções do modo e com toda;s e 
qualquer das hypotheses ou eventualidades previstas ou facul
tadas pelos acto.} das companhias ou qualquer modificação do& 
seus actuaes esta,tutos. 

Hypothe_ca 

A companhia terá o direito de hypotheca privilegiada e de 
prefereneia sobre a acção ou-·acções de qualquer sacio pelas di
vidas, responsabilidades- (dividas· passivas) e obrigações em que 
elle- ou eUe.s t3nham incorrido sós ou juntos. com outra pessoa 
ou com ou-para com a companhiaJ quer a praxe para o paga
mento, cumprimento ou resgate- da,s mesmas se tenha ou não: 
vencido. 

8' 

Para o brigar es~a hypotheca, os directore.;; terão o mesmo 
poder de vender a acção ou acções sujeitas a eUa e nas mesmas 
condiçõe.s confiscadaí?_ porpão serem pagas á chamada para as 
suas prest,ações ; mas, o producto liquido da venda de qualquet•· 
dellas se_t'á _applicado-ãs e para a-. satisfação das dividas, res~ 
pon-'3abilidades ou obrigaÇões' a respeito das quaes se fez a hypo
thec;:t_.e o resto, si 'houver,_ será pago a esse s_ocio ou aqs seus. 
revr0sentí1ntes. 

Diiectores 

go 

Os primeiros directores da. companhia _Sel. .. ã-o: 
Richa;rd Aiilscongh; John. 'Ainscnngh, -George Frederick Col· 

mrtn, VVilliam Pilling' e-Charles: Spencer.Richardson. 

Nttmero dos directores 

](} 

O numero de directores não será menos de tres (3), nem 
mais, de sete (7). 

ll 

Os -dire.ctores poderão- nomear·- outras pessoas qu_aesquer: 
como directorcs a qualquer- tempo· antes de ter logar a assem
blêa g0ral ordinaria.do anno de mii novecentos e um (1901); 
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mas, at~endendo·Se' a que o numero. total Q.e directores não 
exceda nunca o numero maximo.fixado acima, entendido. fica 
que não será definitiva- nenhuma dessas nomeações, salvo. si 
ãq:uella ti-ver concorrido a.. maioria dos: directores-. 

Dire_ctwes gerentes 

12 

Os· directores podem. a tOdo.- tempo delegar todos ou 
quaesquer dos poderes seus a~ um ou mais dü~ectores-gcrentes, 
ou. director ou directores·,o_rdinarios,.a. um- gerente. ou gerentes, 
_ou a um agente ou agentes. que. ter-ão direito de nomear·. 
Os directoi'e& podem fixar e pagar; a remuneração de quaesquer 
desses director~gerente Oll directOI'es-gerentes,_ gerente ou ge
rentes, agente ou_ agentes. 

Os directores podem·, nomear empregados da companhia. no 
~_eino. Unido, Amcrica· do Sul,.e outros' logar_es-com os. poderes 
e segundo os termos c condições que a clles respectivamente. 
entenderem dar e impor. 

Quando ?)agm· o: cargo de director 

13 

Vagai'â o ca1'go· de dircctor·:· 
a) si elle acceitar ou occupar outro cal'go qualquer, ou lagar

rendoso na companhia. (excepto o de director-gm'ento, superin
tendente ou engcnheü'o), salvo a condição, porém, de que nem 
o referido George Frederick Cblman, nem Charles Spencer Ri
chardsoh deixarão de ser directorcs por causa de um delles ou 
ambos:terem celebrado contraéto Com a companhia, como·- se 
acha referido na sua clausula.quo.:tita- (4a)- au acto em' conse
quencia de tal contracto como agente· ou· agentes, gerente ou 
gerentes· como se- acha men'cionado na. refe1•ida clausula ; 

b) si elle endoidecer ou vier a· soffrer das faculdades mentaes ; 
c) si se auseí1t<1r das reuriiúes dos d-irectores düraute o e3IH1.ÇG 

de· seiKmezes commuu~- sem- licença· especial .de fa-ltaJ.'· conce
didapeloJ-directores; de-modo, porêm, que não-se entende esta 
disposição, nem se applica·.ao- dtrector ausente· da Inglaterr_a a 
serviço da- companhia ;· 

d) si notificar por e.~cripto· â companhia que-resign•1.,- o seu 
Cal'go. 

Contracto. dos dü·ectores com a companhia 

14 

Pesso::t alguma será, por virtude do seu cargo, isenta ou 
inhabilitada de contractat' com a. c.ompanhia·, quer como ven
dedor; que1~ como comprador ou..em, outra.- qualidade- qualquer, 

Poder Exocutivo 1901 50 
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nem contra.cto ou ajuste nenhum destes cclelJrado por ou em 
;nome ou por parte da Companhia, nos quacs tenha algum 
director qualquer int9resse, será annullada., nem director al
gum assim contra.c·jando ou sendo dessa e qualquer arte inter
essado será re~ponsavel para com a companhia p:n• qualquer 
lucro realizado po1· qualquer contracto ou ajuste dessa ordem, 
pelo motivo de:>se director occupar esse cargo ou po1· causa das 
suas relações de confiança estabelecidas com ella; mas, a natu
reza do seu intere;se deve ser por elle divulg<tda na reunião dos 
directores a. que t_ nde ou sobre que versa o contracto ou ajuste, 
si o seu' -interesse então ou em outro qualquer caso na primeira 
reunião dos dü.;ectorcs após a acquisiç:ão do seu interesse. Com
tanto, não obst.mte, que com· cxcepçã.o relativamente ao con
tracto referido rio artigo quarto (art: 4°) düector algum como 
tal terá votos a respeito de qualquer contracto ou ajuste em 
que estiver elle assim interessado como fica dito acima e~ si elle 
votar, não se contar;;t o seu voto e elle não será tido como 
presente na conta-gem do numero de directores para haver casa. 

éontas e seu ajuste 

!5 

As contas serão prestadas quando os directorcs, a qualquer 
tempo, o ordenarem e o seu ajuste ser;:i apurado do modo 
]Jrescripto pelo acto das companhias de· mil e novecentos (1900) 
ou por quaesquer modificações cstatutarias das mesmas. 

Assemblias e avisos 

!6 

No caso em que tiver de ser tratado um assumpto ou negocio 
em qualquer assembléa geral e. qne, segundo o parecer dos 
directores, seja isso urgente, serâ. -sufficiente avisa.r-·se com 
dous dias de antecedencia a convocação da a.ssembléa, annun
cia.ndo-se que a ma teria é de urgencia. 

Em outro caso qnalquer, qua.ndo -o avis.o do numero certo da 
dias ou o aviso que comprehender. outm pal'iodo qualquer-de 
·dias sej<1 necessario declarar-se, o dia do comparecimento 
{serviço) estará incluido nesse numero de -dias ou de outro pe
ríodo qualquer de tempo e o dia do comparecimento será con
siderado o immediato declarado no aviso. 

!7 

Na clausula trinta e oito (38) da taballa.A meia hora deve: 
-ser substituidn. por uma hora. 

!8 

Póde ser peàida uma eleição por. tres socios quacsquer, ou pot 
um sacio ou soC'ios cvnjuntamente que po.'3suirem ou represen .. 
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íarem por procuração um q ninto do capital da companhia actual
meníe (ao tempo) cmittido e as clausulas quarenta e duas(42) e 
·quarcntae tres (43) ela. tabella A devem sor-lidas como si as 
palavras «-pelo menos cinco membros-», « cinco ou mais 
membros))-, fos-:em por cstaH ·substituídas : -«do modo pi'C
scripto pelos regulamentos e,3peciaes da companhia». 

O -procurador para votai' presuppõe-se quo ha de -juntar 
procuraç>.ão para, poder requerer votação (ou tel-a_ para isso). 

19 

O instrumentO quo designa o procurador ·outorgado ter<t de 
ser depositado no escrlptorio registrado (séde) da companhia; 
nunca menos do 24 horas antes do tempo aprazado pr1ra a 
reunião da <1ssombléa, na. c1ual se propõe votar o individuo 
nome::tdo por esse insteumento. 

20 

Todo e cada soJio terá um voto po1· si e c:lda_acç.ão por olle 
possuid<1. 

2! 

Por• todo.::; os Jlns e coJhdderaç:õcs, o numero partt poder 
rcunir-s3 a asscmbléa geral, quc1· Ol'dinaria, quer cxti'<tordi
naria, serâ do Íl'es socios pe;;;soalrnente presentes, que repre
sentem, por si ou por procuração, nunca menos da -de cima 
p:trte do capitrü da companhia, j{t cmittido. 

Endereço de t·esideHcia por motivo de expediente 

22 

Todo soe lo ClJjo domicilio elei-to ( re.:lidenCia registrada) 
não o for no Reino Unido, a to(b tempo notificar<t -por 
escripto â companhia, qua.l o logar que esc_olhetz· na Inglaterra, 
e t:l.l residencitt será con.;idorada coli1o o seu domicilio, pa1'a 
os fins d<1 clausula novcnttt e cinco (95) da tabella A. Até o 
momento de SOl' feito· es::\e aviso no escriptorio da companhia, 
serú elle com:ideeado como o endercç:J enviado para toda -B 
qualquer commnnicação por motivo de serviço com c.sse soe: o. 

Attfol'i_zaçti"o para emprestimos 

23 

Os dircctores a todo tempo poderão receber em -dcpo3ito, 
tomar ·cmprost'lrlo, ou de qualqum· fó1·ma levantar para os 
fins cb._ compa.nhia certas qnantia.s Uc dinheiro, llUO em qmt{
quee opportunidade ellos o considm·em conveniente -e pela taxct 
de jm'os e segundo os íer.mos e condições de mi::;ter e com 
certas p1·ecauções ou cautelas em f<wor do pPestamista ou 
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jurista aaceitas por elle e como garantia de qualquer direito 
dest'arte recebido, tomado de emprestimo ou levantado, os 
directqres poderão hypothecar ou caucionar toda ou qualquel~ 
parte -'do activo da companhia, inclusiv.e o seu capital ainda 
não chamado, e poderá emittir sob o sello social da companhia 
quaesquer titulos de divida (bonds), ob1•igações · (debentures) 
ou outros instrumentos e o pres-tamista ou jurista não terá 
que inquirir da opportunidade, nem necessidade desse empres~ 
timo ; mas todo e qualqum• desses instrumentos que tragam 
.apposto o sello social da companhia, como acima se allude, 
será a bem e no interesse do prestamista e assim toda a pessoa 
que o exhiba, tendo por elle reconhecido o seu direito, lhe 
servh•â o mesmo de prova bastante e suftlcientc da sua vali
dade e indiscutivel para com a companhia, não obstante toda e 
qualquer irregularidade. 

24 

Os directores. poderão, si o entenderem conveniente, a todo 
tempo e oppo1•tunamento passar, saccar, acceitar e endossae 
assim como negociar quaesquer letras de cambio ou notas 
promissorias para os fins da companhia. 

Nomes, ~esidencia e quaU(icaç(io dos subscriptores 

Richard AinScongh, The Mills Burscough, Lancashire, mo
leiro. 

George Frederick Colman, Constitutional Club, Northum .. 
berland Avenue, Londres, empreiteiro de estrada de ferro. 

Mary '\Vilson Ainscongh, The Mills Burscough, senhora 
casada. _ 

Charles Spencer Richardson, Boston-Massachusetts, Estados 
Unidos da America, engenheiro de minas. 

\Villü:tm Starkie Fletcher, Mill Leme Lathom, Lancashire, 
gerente de fabrica. · 

VVilliam Raxendale Fletcher, Mill Leme Lathom,·'Lancashire, 
caixa. 

William Pilling, Avendale Road,numero um (n. I), Southport, 
Lancashire, padeiro. 

Datado aos quinze dias de dezembro de mil e novecentos 
(15 de dezembro de 1900) . ......,Tostemunhas das assignaturas de Ri
chard Ainscongh, Geo1•ge Frederich Colman, Mary \Vilson 
Ainscongh, Charles Spencer Richardson, \Villiam Starkie Flet
cher e Wllliam Raxendale Fletcher, (assiguado) FJ'ed. O. 
Hill, solicitador, Derby Street, numero vinte e dous (n. 22), 
Ormslürk. 

Testemunha da assignatul'a de VVilliam Pilling, (assignado) 
H. R. Turner esc1'cvente addido aos solicitadores, Knowsley 
Road, numero trinta e cinco (n. 35), Ormskirk. 

A todos aquclles que a presente virem, eu, Charles Lesnard 
'Mather, tabellião publico, devidamente nomeado e jufamon~ 
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ta do, residindo e funccfonando em LivcrJ:)ool, COndado de Lan
caster, do Reino Unido da Gran-Bl'etctnha, por esta certifico 
que o Memm·andHm annexo e os estatutos sociaes da -« Thé 
Lathom Gold Mining Company, limited >>, --estão de accordo. 
com as disposições das leis inglezas e que a referida sociedade 
foi devidamente registrada na Inglaterra segundo a'3 disposições 
dos estatutos inglezes, e certifico, outrosim, que me achava :pre
sente aos quatorze dias de janeiro de mil novecentos e ·um 
(14 de ,janeiro de 1901) quando alli compareceram á minha pre
sença Richard Ainscough, da Mills Burscough, do Condado 
de Lancaster, moleiro ; George Frederick.~ Colman, do Con
stitutional Club, Avenida Northumberland, Londres, directo:c 
(ou empreiteiro) de estrada de ferro ; Mary \"Vilson Ainscongh, 
da alluclida 11ills Bourscough, senhora casada ; Charles Spence-r 
Richardson, de Boston, Massachusetts, Estados Unidos 
da America, engenheiro de minas ; 'Villiam Starkie 
Fletecher, da Mill Lane Lathom, Condado de Lancaster, 
gerente de fabrica. ; 'Vllliam Raxenda.le Fletcher, da. supra 
dita 1HllLane Lathom, caixeiro; VVilliam Pllling, de Avendale 
Road, numero um (n. 1}, Southport, Condado de Lancaster, pa
deiro ; Fre(lerick Charles Hill, de D<lrby Street, numero vinte 
e dous (n. 22) Orm~kirk, Condado de Lancaster, solicitador, e 
H. R. Turner, de Knowsley Road, numero trinta c cinco (35), 
Ormskirk, supracitado, escrevente addido de solicitador, e 
todos separadamente reconheceram que- as assignaturas lançadas 
âs paginas seis e onze ( pags. 6 e ll) do referido Memorandum 
e estatutos da sociedade eram do seu proprio o respectivo 
punho. 

Em fé do que assignei a presente e appuz~lhe o sello do meu 
officio, (L. S.) aos quinze dias do mez de janeiro do anuo de 
Nosso Senhor de mil novecentos e um (15 de janeiro de 190l)o 
-(Assignado) Gh. lrlather, tabellião publico, Livcl'pool. 

Achava-se apposto o sello do tabellião de Liverpool, o Sr.,· 
Charle; Leonard Mather. 

Reconheço verdadeira a assignatura retro de C. L. Mather, 
tabellião publico nesta cidade de Liverpool; e, para constar onde 
convier, passei o presente que assignei e fiz sellar com o sello 
das armas deste Consulado Geral dos Estados Unidos do Brazil 
em Liverpool, aos quinze dias do mez de janeiro de mil nove._ 
centos e um (15 de janeiro de 1901).-(Assignado) J. C. da Fon
seca Pereira Pinto, consul geral. 

Reconhecimento de assignatura numero quinze (n. 15). 
Achava-se aftixada uma estampilha consular do valor de cinco 

mil réis,-devidamente inutilizada. 
Estava apposto o. sello do Consulado Geral dos Estados Unidos 

do Brazil em Liverpool. 
Lia-se na- nota infra : - Recebi onze schillings e tres 

dinheiros esterlinos (~ 11. 3). (Assignado) Pereira Pinto. 
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Sobre um feixe de. lacre vermelho estava apposto o referido 
sello do Consulado d0 BI'<tzil em Li vérpcwl, prendendo as 
folhas do documento original uma fita vm•Je, que sob o mesmo 
era- seguPa. 

RccJ:Qhcço verdadeira a assign:.ttura do Sr. J. c. da Fon
seca Pereira Pinto, consul geral em Liverpool. 

Rio de Janeiro, em- treze de junho de mil novecentos e um 
(13 de junho de IQ01) .- Pelo director gel"ol. (assignado) 
L. P. da Silva Rosa. 

E.stavam quatrJ estampillHts, valendo- tolas qulnh.entos e 
cincoenta rêis, devidamente inutilizadas._ 
Es~a va o seUo da Secretaria das Relações Ex:terioro-'3. 
Sobre ti•es estampilhas do valor tota.l de tr·es mil I'éis, 

inutilizando~J,S, devidamente, esta v a o ca1•imbo da Recebedoria 
da -Capital Federal com a data. acima. 

Nada mais continha nem se achava declarado no documento 
supra, que litteral efielniente ''ertl do proprio original cscL'ipto 
em :tnglez. 

Em fé do que passei a pl'esent:J, que assigno, appondo-lhe o 
seHo do meu officio, nesta cidade, aos dezesete de jünho de mil 
novecentos e um. 

Rio de Jaueil'O, 17 de junho de_ 1901.- Joo,quim Jeronymo 
Fernandes. da Cúnlw Filho, tl\tductor _publico. 

DECRETO N. 4.056- DE 24 DE JUNHO DE 1901 

Approva a planta para const.rucção das obl·as do prolongamento da 
'-linha- ferrea--de sel'viço do caes de Santos) de Ottteirinhos ao Forte 

A'l}gusto. 

O·P:residente da Repuhlica dos E~tados Unidos do Bra.zil, 
attendendo· ao que requereu- a Companhia Docas de Santos, de
creta : 
:· Ai'~igo) unico. Fica approvada a planta que com t;lste baixa, 
rubricada pêlo director geral da. DirectJria de Obras e Viação 
da Sec1'etaria da Induséria, Viação e Obras Publicas, para 
construcção das obras dO prolongJ,mento da linhà fePrea do 
s~rviço· do eaes de Santos, de Outeírinhos ao- Forte Augusto. 

C•pital Federal, 24 de junho de 1901, !3' da Republica. 

1f. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Alfredo- Maia. 
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DECRETO N. 4.05i ·~DE 24 DE JCNHO DE-190L 

Fixa o capitll e dá o:J.t!'as p'L"uvidencias en;t relação á Estrada de 
Ferro do Rio Claro 

O Presidente da Rcpublic:t dos Estados Unidos do BNtzil, 
attendendo ã- proposta apresentada p3b Companhia. Paulista 
de :Vias Ferre:1s e FluViaes e para os effeitos determinados 
na clausula 9 a do contracto de 4 de outubro de 1880 para corr~ 
stencção da. Estracla de Ferro do Rio Chn·o, decret:=.t: 

Artigo uni.co. E' fixaodo em um milhão e· quinhentas mil 
libt'i:tS esterlinas ( 'B l.500.0JO) ou tfezw mil tresentos e tl'inta e 
tres contos tresentos tl·inta ·e tres mil tresentos trinta e tres 
réis ( 13.333:333$333 ), ouro, o capii<-ü da EstradJ, de Ferro do 
Rio. Claro, nos tm~mos das clausulas que com este b~ixam, as· 
signad<"'.':.' pelo ::.-Iinistro de Estado dus Negocias da Indust1·h, 
Viação e Obi'as Publicas. 

Capital Federal, 24 ele junho ·de 1901, 13° da Repul>lica. 

M, FERRAZ DE CA.UPOS SALLES. 
Al[1·edo lrfaia. 

Clausulas a ~ue se refere o oecre\o n, U~7, oes\a oata 
I 

Para, o~ effeüos de que trata a_ cbusula ga do contracto- de 
4 de outubro da 1880, fica fixado em um milllão e quinhenta,s 
mil libras es1erlinas ( :S 1.500.000) ou treze ·mil tr~sentos 
trinta e tr2s contos tresentos trintt e tres _mil tresentos 
trinb e tres t•éis ( 13,333:333$333 ), ouro, o capital di Estrada 
de Ferro do- Rio Claro, quo faz objecto do mesmo contracto, 
.comprehendcndo: 

a ) as linhas da cidade de S. João do Rio Claro â cidade de
Araraqua.ra e ela B3tação de Visconde do Rio Claro á cidade do 
Jahú, com os terrenos, eJificios, material rodante e mai':l acces~ 
sorios adquirido pela Comp:t.nhia Paulista. de Vias Ferreas e Flu· 
viaeil â The Rio Cla1·o S. Paulo Railto:;.,)J Cornpany, limited, por 
escriptura de 26 de març;J de 189?:, mediante a autorização con· 
pelo decreto n. 719, ele 29 de janeiro de 1892; 
- b) as obras consteuidas e o mat.~ria:l adquirido de l89.2.a 31 

de dezembro d_e 1900, com applicação peculiar .. ao serviço ~as. 
cedida refePid1s linha~, constantes.,da saguinte relaçã-o: 

Cinco ( 5 ) locomotivas ; 
Quatro ( 4) c1rros especiaes de pass.'1geir.)S, S3ndo dons 

dormitarias, um de luxo e um de serviço ; 
Dons ( 2 ) canos para bagagem e correio ; 
Dez ( lO ) vagõBS para gado. 
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Sessenta e-cineo {65) vagões -cobertos, para··merca.dorias; 
Cincoenta ( 50) vagões abertos, idem, idem ; 
Um-· ( I ) vagão de -s-occorro ; 
Um ( 1 ) dito guindaste; 
Acquisição e adaptação do freio 1Vestinghouse a todo o ma .. 

te-rial · de passageiros;e ·de ;mer-cadorias ; 
1Jma ( J ) r.ottmda para "iute e duas locomotins em Rio 

Claro; diversos -augmentos nos· edificios das oftlcinas em "Rio 
Claro--e açquisição de'trinta :.~novas ,machinas -diversas para as 
mesmas; 
· Cinco ( 5) postos telegraphicos .(Cachoeirinha, Ferraz, 

Bebedouro, .Estrella e -Canella) ; 
nuas ( 2) novas estações (Ouro e:Espraiado); 
Novos· armazens nas estações Visconde do.Pinhal, Fortaleza, 

Araraquara, Campo .Alegre, Torrinha., Ventania, Dnus Corregos; 
Mineiros, Banharão e Jahú ; 

Augmento das estações de Araraquara,.Dous Coreegos e.Jahi1! 
Trinta e oito ( 38 ) casas de turma; 
Postes de ferro em substitUição aos de madeira, no ramal 

do Jahú-; 
Substituição das vigas de madeira das pontes e pontilhões, 

por superstrcturas metallicas em toda a linha; 
Substituição dos trilhos de vinte _ kilogrammas por outros 

de trin.ta kilogrammas, .entre :as ·esta-,Ções -_de MoJ'l'O ;Grande e 
Visconde do Rio Claro, quarenta 1dlometros ; 

Substituição de dormentes- de madeira por ditos de aço~ 
entre as estações de S. Carlos e Araraquara, cincoenta kilo~ 
metros; 

-Installação de caixas de agua -e encanamentos de ferro em dif .. 
ferentes pontos da .linha.; 
· Construcção -de dezeseíe kílometros ·de desvios .novos em 

dh:rel'sas· estações ; 
'Construcção-de·cercas··em grande m1m81'o de kilometros _; 
Quinhentos ·e setenta ·( 570 ) kito!IlBtros de linhas tclegra

phicas. 

li 

As despezasfeitas e que fizer• a Companhia Paulista-de V;ias 
Fe_rrea~Le Fluviaes, a partir -de '31 .de ·dezembro de 1900, ·em 
novas construc.ções e augmento .de material rodante, com:a;p:pli~ 
cação especial, ás linhas ~ue fazem objecto do-contracto dá-4 .de. 
outubr.o_ de 1880, serão annualmente apxesentadas á approvação 
do Governo e a respectiva impor.taneia., ·em ouro~ incorporada. 
ao capital, :para os e1feitos -de que trata a clauSula primeira, 
fazendo~se ·a conversão da moeda pelo camtio medi o do anno a 
que ~e r~ferirem as despezas. 

IU 

De accordo com a data de approvaÇão .du primeiro regu
lamento de tarifas da Estrada de Ferro do Rio Claro, e nos termos 
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do que dispõe a clausula ga .do contracto de 4 de outubro de 
1880, os annos futuros de revisão official das tarifas serão os ele 
1904, 1909 ,ó ·seguintes, guardando -o mesmo intervallo quin~ 
·quenna1. 

IV 
A renda li(j_uida da Estrada de Ferro do Rio Claro, relativa á 

parte que faz objecto do contranto de 4 de outubro de 1880, será 
determinada_ cada anno, tomando-se ,.por base a renda liquida de 
todo o ·systema de bitola ·de um metro que -a Companhia Paulista 
-de Vias Ferreas e Fluviaes possuir, abrangendo não só as linhas 
·da .concessão geral de 4 de -outubro de 1880, como sem~ ramaes 
e prolongamentos, de ·.concessão_ do .Estado .de S. Paulo, e repar
tindo-se essa renda pelas duas partes, federal e estadual, na 
proporção do numero de tonela.das-kilometros de cafê que hou· 
ver tra-n_sitado em cada u.ina. 

v 
Para o computo de renda em ouro, por occasião da revisão 

das tarifas, :'Se tomará por 'base -o ~cambio .medio -do ultimo quin
quennio vencido. A -renda liquida .a considerar -então -será ·a 
mêdia annuat do .ultimo q:uinque-nni'o :venciâ.o, entendendo-se 
que cada quinquennio expira .sempre no .anno immedin,tamente 
.anterior ao da revisão. 

VI 

Fica entendido que a amortização do custo da Estrada de 
FQrro do Rio Claro, por conta da respectiva reeeita liquida, nos 
termos da clausula ga. do contracto de 4 . .de outubro de 1880, só 
se refere ao capita.l' ·que· tenha. sido approv-ado pelo Governo 
Federal. A fracção da renda liquida que a Companhia Paulista 
resolver cada anno destinar a tal fim será empregada antes de 
tudo no resgate da divida externa contrahida para a compra da 
estrada, atê ao limite do ~capi-tal a_pprovado, tião podendo, 
porêm, a companhia distrahir para essa applicação quantia 
excedente ao valor da ·amortizaçã-o annual-que estâ .obrigada a 
fazer. Amortizad-a que seja ·essa -divida a tê -ao -capital ora appro
vado, de f. 1.500 .. 000, não poderá a companhia empregar cada 
anno na amortiza:ção ·das novas despezas que :fizer em conta de 
capital _e houverem. -sido ap;provad.as pelo·Governo sinão até l % 
da receita liquida da estrada. 

VII 

Em qualquer tempo será considerado como fazendo parte 
integrante do capital da Estrada de Ferro do Rio Claro, que faz 
objecto do contracto· de 4 de outubro de I880, o valor do stock 
de materiaes :·existentes no res-peCtivo· a.lmo.mrifad.o., na impor
ianda de ~dusentos .e cincoen:ta contos <le réis ( 250; 000$ ) o mo. 
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Vlll 

A Com:p1!1hi't Pa.uli."St:t de Vias Ferreas e Fluvlaes,_ a partir 
de l9J2, entrarâ annualmente p~wa os cofres do Thesouro Fe
dera,! com lt' quantia de dez contos de réis ( 10:000$) papel, para 
pagament0 da despeza de fiscalização da E.st.rada de Ferro do. 
Rio ClEtrJ. 

IX 

A par til· de l de agosto de 1901 ficarão isentos da. taxa 
movei acldicional as machina~ e utcnsilios para a agricultura e 
industl'ia, o ferro em barras, chapas e tubos, o cobre, o chumbo 
e outl'os metaes, os trilhos e accessorios, locomotivas, carro::t 
e vagões p:tra estradas de ferro; 0s couros sJ.lgados e os demais 
gencros classificados na tabelta 5 do regulament0 de tarifas da 
Estrada de FerPo do Rio Claro, p;_wa os quaes reguhtrão os preços 
norm11es da 'referida tabella, qualquer que seja a taxa cambial, 
como ctcontecc nas linhas de concessão do Estado de S. Paulo. 

X 

A Companhia _PauU.sta de -Yias Ferraas .e Fluviae3 desiste do 
direito de cobrar a taxa mo'i'el addicional além de quarenta por 
cento. ( 40 % ) dos "preços c.onsiderados normiles, ficilndo assim 
estabelecido o cambio de 12 d! por 1$ como limite da varii1ção 
da taxél. movei. 

Ficil assim equiparado o r0gimen da, tarifa movel federal 
com o da tarifa movel estadual em tudo quanto diz respeito ao 
fret::~ addicional em funcção do cambio cJriD excepção unica d<:L 
isenção relativa ào sal, que continüa a prevalecer· na parte 
foderal. 

Capita,l FederaL 24_d"ejunho de 1901. -Alf1·edo J.11aia_. 

DECRETO N: 4.058 - DE 25 DE JUNHO DE 1901 

Approva o contracto para_ o .arrendamento provisorio da. Estrada de 
Feno da. Bahia ao S. Francisco e ramal-do Timb6. 

O Prasidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
atte,ndendo ú circumstancia da ter sido ul'timam;:mte rasgatada 
a Estrada, de Ferro da Bahia ao S. Fra-ncisco, bem como o ramal 
do Timbó, llJ Estado da Bahia, e á conveniencia d3 não s3r in· 
t3nompido o tra.fego das respectivas linlüu, usando da faculdade 
qu3 lhe confera o art. 2°, n. IV,d:t.lei n. 741, de 26 de dezembro 
de 1900, 

Decreta: 
Artigo unico. Fica ·ap_provado o. contracto para. o. arrenda

mento pro viso rio da Estrada de; Forro da Balü~ ao S ~ Francisco 
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e ramal do Timbj, c)labrado com os eng.:mheiros Jeronymo Tei
xeira de Alencar> Lima e Austricllano Honorio de Carvalho, me
diante as cbusul<L'3 que com est) baixam as~ignadas pelo Minis-
tro da Industria, Viação e Obras Publicas. -

Capital Fed,ral, 25 de ,junho de !90!, !3' da Republiea. 

M~ FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo 1l1~aia. 

Clausulas a ~ue se refere o aecrelo n, 4,ijoij a esta a ata 
I 

O anendamento é feito a titulo pr•eca.l'io, podendo o Governo 
rescindir o pre.sente contract:J q_uando lhe convier, ficando 
todavia assegurad::t a praferenci<1 aos contractantml, em igLlal
dade de condições, para o anendJ,mento definitivo, ca.so o Go
verno entenda fazsl-o. 

11 

O arrendamento provisorio tem por objecto : 
a) a linha actualments em trafego, com 123k,340 i 
b) a do l'am:ll do Timhó, com 8311:,000; 
c) as respectivas estaçõe3, escriptorios, armazens. depositas e 

mais ediâ.Cios e dep:mden')ias da, estrada e do ramal. 

][! 

0-"Governo Federal resel'Ya-se-o direito de tomar posse tem
porariamente das linhas e respectivo_ matel'ial l'udante parru 
operações milit<1res ou Outro fim urgente, sendo obrigado a in
demnizar o aerendattn•io. Essa indemnizaçã.J, no caso de. oc
cupação provisaria, não será superior â- média da renda liquida 
dos P.eriodos correspondentes ao quinc1uennio precedente <.t oc
cupação. Neste caso a indemnização será paga em moeda cor
rente ou- em·titulos da divida publica interna, vencentlo os 
juros de 5 % ao anno. 

IV 

O pÍ'eço- do arrendamento provi.mrio, incluido o Onus da 
ft~calização, constará de uma annuidade paga, por semestres 
vencidos, de 5 % sobre a renda bruta da. estrada e. do ramal, 
en;t moeda corrente do paiz. Esta porcentagem será liquidada, 
em vista- da 1·eceita da e.;;trada e do ramal. obrigando-se os _ar
rendatarios a· ex.hibirem, sempre_ que. lheS fOrem exigidos, os. 
livros da respectiva escl'ipturação e documentos justificativos. 
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A tomada de contas para o pagamento das porcentagens â Fa
zenda Nacional far-se·ha, segundo o regulamento respectivo, no 
-que lhe for applicavel. 

v 
Os materiaes adquiridos pela União, com o resgate da es

trada e ramal, ficam sob a guarda do fiscal do Governo, obri
gando-se o arrendatario a adquiril·os para o serviço da estrada. 

. .á medida das necessidades, mediante o pagamento ao Governo 
do custo dos me.'>mos materiaes e mais lO % para despezas da 
l'espectiva guarda e conservação. 

VI 

Os arrendatarios manterão as linhas, officinas, edificios e 
mais dependencias e o material fixo e rodante em perfeito 
-estado de conservação, sendo obrigado a augmentar o mate
rial rodante. de accordo com as necessidades do trafego ; e, findo 
o a1•rendament.o, entregar ao Governo, sem indemnização al
guma, as linhas, edificios, offi.cinas e mais dependencias e o 
·matm•ial fixo e rodante, em perfeito estado de conservação. 

A conservação deve ser feita, de modo que em qualquer mo
mento dado possa a estrada ser trafegada immediatamente e 
com maior segurança, não podendo o arrendatario .alterar as 
··Condições teclmicas da mesma estrada, salvo expressa auto
rização do Governo. 

VII 

Emquanto não forem modificadas com prévia autorização do 
· Govm•no, continuarão em vigor na estrada arrendada as suas 
tarifas e condições regulamentares, pelas quaes a mesma se 
rege. 

As modificações feitas nas tarifas sô entrarão em vigor oito 
dias depois de publicadas pela imprensa e de aflixadas por edital, 
nas estações da estrada. 

Tambem dependerão de approvaç..ão do Governo as alterações 
do horario, podendo -dal-a provisoriamente o respectivo fiscal .. 

Não haverá transporte gratuito na estrada sinão para o pes~ 
soal em serviço e objectos do mesmo serviço, material destinado 
ao seu prolongamento e ramaes ou á conservação das linhas, 
malas do Correio e pessoal do mesmo Correio em serviço. 

VIII 

Será ainda reservado ao Governo, sob . proposta ou não do 
.arrendatario, ·O direito de reduzir tempora1•iamente as tarifa~ 
para os generos de primeira necessidade, nos casos de calaroi· 
dade publica e fome, e bem assim o de submetter a adminis
tração e serviço da estrada a inqueritos e investigações, quando 
julgar que assim convem ao interesse do publico, a bem de 
.acautelar o mesmo9 
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IX 
O trafego não poderá ser interrompido, salvo- os caso& 

de força maior, comprehendidas nestes as determinações do· 
Governo. 

X 

O arrendatario :ficará constituido em mora ipso jure, e obri
gado ao juro annual de nove por cento (9 °/ o) si dentro de deZ". 
dias depois da tomada das contas de c.ada semestre não paga~ 
á Fazenda Nacional as porcentagens devidas em virtude da. 
clausula 4a. 

Paragrapho unico. As contas serão tomadas dentro do pri
meiro mez seguinte a cada semestre. 

XI 
O Governo reserva-se o direito de impor multas de um 

conto de réis a quinze contos (I :000$ a 15:000$) pelas irregu
laridades do trafego, sem motivo justificado, ou outra qualquer· 
infracção no contracto. 

XII 

Verificada a resc1sao do contracto, por motivo de infracção
commettida pelos arrendatarios, não lhes serâ devida inde
mnização alguma, antes responderão elles por prejuizos, perdas. 
e damnos, além de perder, em favor da União, a caução que 
depositarem no Thesouro Federal. 

XIII 

Os arrendatarios renunc1.arao todos- os casos fortuitos, 
ordinarios ou extraordinarios, soUtos ou insolitos, cogitados 
ou não cogitrtlios, e em todos e em cada um delles ficarão sempre· 
obrigados, sem dellos se _poder valer, nem os poder allegar eru 
tempo algum e por algum effeito. 

XIV 
Todos os socios dos arrendatarios e os que com elles tiverem 

interesse neste contracto ficarão obrigados in solidum para. 
com a Fazenda Nacional, posto. que não assignem o contracto 
ou qua.lquer acto subsequente. 

XV 
A morte, a interdicção, a fallencia do arrendatario não 

resolverá o contracto. O Governo, de accordo com .o r_epre
sentante legal dos arrendatarios,providenciarâ sobre o trafego. 

§ 1. o EU1 qua.lquer destes casos a transferencia do conteacto
dopenderá de approvação do Governo quanto â pessoa do 
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suc:cessor ou cessionario, lavrando-se termo de transforencia~ 
em virtude do quai·ficará este sutJrogado em todas as oln•iga~ 
ções -e direitos dos arrendatarios. 

§ 2. 0 Si os her'dciro:; dos arrandatarios não forem idoneos, o 
Governo promovel'á a venda judicial do arrcnclamcnto, guar- · 
dadas as formalidade') como nos dem:üs ben.3 p<1t1·imoniaes. 

XVI 

O fôro para todas e quaesquer questões indiciaes, sejam au
tores ou l'éos os arrendatarios, será o da Umão. 

XVII 

Os arrendatarios prestarão a: cc:wção de cincoen~a contos de 
rêis (50:000$), podendo eifectual-a em dinheiro ou apolices da 
.divida publica nacional, que depositarão no Tbesouro Federal 
para responder pelas presta9ões devidas e garantir a perfeita 
execução do contracto, com a obrigaç·ão de mantel~a em sua 
integridade durante o arrendamento. 

XVI!I 

Os anendatarios okig<im·se a iespeitar os cJntract0s com o 
:pessoal das estradas quanto á sua manutenção, em virtude das 
clausulas de resgate por parte dn Gov-erno. E::;t:t ohrig1ção não 
abrange a· de conservm' o supel'intenclente. 

XIX 

Os arrendatarios obrigam-se a manter trafego mutuo entre as 
-estradn.s ora arrendadas e a Estrada de S. Francisco. 

XX 

São ap_plicaveis á linha arrendada as disposiçõe.s do decreto 
n. l. 930, de 24 de abril de 1857, ·concernentes á poltciD. e segu
rançn, das eatradas de ferro, que não fJrcm contrarias ás pre
s:mtes clausulas. 

XXI 

Os casos omissos serão regidos peh legislação civil e admi· 
uistrativa do Brazil, quer nas relaç.ões do arrendatario com o 
Governo, .q_nm' com os particulares. 

Capital Federal, 25 ele .junho de 1901.-_ ... :ilfreclo j}:faia. 
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DECRETO N. 4.059- DE 25 DE JUNHO DE 1901 

Restabelece as Collectorias Federaes 

O Pre.üdente da RepubliC:a dos Est::tdos Unidos do Brazii, 
usando da, faculdade conferida no art. 29, n. 6, da lei n. 746, 
de 29 de dezembro d"e "1900, resolve restabelecer as Collectorias 
Federaes para arrecadação das rendas internas. 

O Ministro da Fazenda expedirá as Instrucções neccssarias 
para a execução deste serviço. 

Capital Federal, 25 de junho de 1901, 13' da Ropublico. 

l\-I. FERRAZ DE CADIPOS SALLES. 

Joag_tâm j}ft~rtinho. 

lnstrucções ~ara execução do decreto n, 4,0n~, de 2n de junho 
de mo1, ~ue restabeleceu as Collectorias Federaes, em cum
primento do arL 2~, n, 6, da lei n, 146, de 2~ de aezembro 
de mo 

CAPITULO I 

DAS COLLECTORIAS 

Art. 1. 0 As Collectorias Feder,aes que fm~em restabaleciJas em 
virtude do decreto n. 4.059, de·' 25 de junho do corrente anno, 
.reger-se-hão pelas presentes ,Instrucções. e ordens do Thesouro 
e de suas Delegacias Fiscaes; e, nos ca~os omissos, pelos actos 
.anteriores que ainda esteju.m' em vigor. 

Art. 2. o As Collectorias Federaes. do Estado do Rio de Janeiro 
:são immediatamente subordinadas ao Thesouro Federal e as 
-dos outroS. Estados âs respectivas Delegaciaa Fiscaes, com as 
.quaes se corresponderão sobretudo quanto interessar ao serviço 
.a seu cargo. 

Art. 3. 0 Nos municipios em que a renda da União não for suf· 
:ficiente para manutenção da Collectoria Federal poder-á o serviço 
.que lhe compete ser annexado ao da Collectoria mais proxima, 
,ou· continuar a cargo do collector estadual, de conformidade 
com o accordo que existir com o Governo do Estado ; ou, ainda, 
ser contla.do a pessoa idonea., devidamente afiançada, segundo 
parecer mais conveniente ao Ministro .da Ffl.lenda·. 



800 :ACTOS' ·DO PODER EXECUTIVO 

Art. 4. 0 A receita q_ue incumbe ás CollectoriasFederaes arre
cadar é a que devem produzir ·as seguintes· impostos, rendas e 
contrihulçõesT cujos regulamentos vão annexos; a saber: 

a) renda da Imprensa Nucional e do Diario O[ficial; 
b) dita dos proprios nacionaes ; 
c) imposto do sello proporciOnal e fixo ; 
d) dito de transporte; 
e) dito sobre vencimentos e subsidias ; 
f) dito de transmisàão de apolices federaes e· de em

barcações ; 
g) foros dos terrenos de. marinhas e laudemios; 
h) depositas de diversas origens, extra-judiciaes, inclusive 

o3 provenientes de dinheiros de orphãos, bens de defuntos e 
ausentes, vagos e do evento; 

i) imposto de 2 1
/ 2 °/o sa-bre dividendos das companhias 

e sociedades anonymas ; 
j) cartazes ; 
k) impostos de consumo: do fumo, bebidas, phosphoros, 

calçado, perfumarias, especialidades pharmaceuticas, con
servas, '!Jinag~·e, sal,. velas, carta·s de jog_at·, chapéos, bengalas,. 
tecidos ; 

l) multas por infracç"iã;o de .leis e regulamentos; 
m} divida activa proTeniente de impostos. e multas não 

pagos em exercícios anteriores ; 
n) venda de estampilhas. do sello proporcional e. fixo, e 

para. taxa judiciaria ; 
o) quaesquer outras imposições ou rendas que de futuro 

forem areadas. 
Art. 5. 0 Incumbe tambem ás·Collectorias Federaes: 
I. Lotar os officios de justiça federaes para cobrança do im-. 

posto a que estão sujeitos. 
II. Fiscalizar o fabrico e emprego dos rotulas e marcas das

mercadorias expostas â venda. 
III. Fazer os pagàmentos qUe lhes_forem ordenados pela Di

reataria da Contabilidade ou pelas Delegacias Fiscaes. 
IV. Cumprir as ordens emanadas do Tribunal de Contaa. 

sobre os aswmptos de sua competencia. 
V. Superintender o ser-viço a cargo dos agentes fiscaes do im· 

posto de consumo nas respectivas circumscripções, os quaes lhes 
são immediatamente subordinados ; verificando si os mesmos 
desempenham suas obrigações de inteira conformidade com os
regulamentos e ordens em vigor. 

VI. Requisita-r as do Estado do Rio de Janeir•), da Directoria 
das Rendas, e as dos outros Estados:, das respeCtivas Delegacias 
Fiscaes, as estampilhas do sello fixo e proporcional, da taxa. 
judiciaria e do imposto de consumo, em quantidade sufficiente 
para satisfazerem com promptidão ·aos contribuintes,- e remetter 
áquellas repartições, com a precisa antecedencía, afim de serem 
authenticados, os livros e ·caderüos de talão que lhes forem-sendO· 
necessarios para substituir os qtie se- esgotarem·. 



ACTO~ DO PODER EXECUTIVO 80! 

VII. Rcmetter, nas épocas competentes, ao Thesouro Federa_ 
ou ás Delegacias Fiscaes, de conformidade com o art. 21, o D ro 
dueto das arrecadações que realizaeem, bem como os livt"os' 
balancGtes, estatístic~ts e mais documentos que deverem ter 
esse -destino. 

VIII. Funccionar em todos os dias uteis das 9 horas da, matlhã 
ás 3 da tarde; podendo pro rogar as horas do expediente 
sempre quo o bem do serviço o exigir. 

CAPITULO I! 

DO PESSOAL 

Art. 6, 0 O pessoal de cada Collectm'ia constará do collector 
chefe da mesma, e de um escrivão, os quaes terão os auxiliareS 
que julgarem necessarios para o bom andamento do serviço .. 

Art. 7 ,o Os collectores e escrivães serão de nomeação do :M:i~ 
nistro da Fazenda e pelo mesmo demissi v eis. 

Art. 8. 0 Não podm'ão ser nomeadas para os cargos de col
lector e escrivão sinão pessoas que, além da fiança que mais 
adeante se lhes exige, tenham idoneidade para bem exm·cel,os 
e que sejam maiores de 21 annos e cidadãos brazileiros. 

Paragrapho uni co. A nomeação dos escriv?Les não poderá. 
recahir em ascendentes ou descendentes do collector, nem em seus 
oollateracs o.uparente.s por affinidade, inclusive cunhados, em
quanto durar o cunhadio. 

Art. 9. o Os agentes auxiliares. dos collectores e os ajudantes 
dos escri vã.es serão nomeados, aq uelles pelos collectoros e estes 
pelos escrivães ; submettendo os collcctores previamente á 
approvaçã.o do 1-Iinistro da Fazenda, pelo intermedio das re
partições a que estiverem immediatamente subordinados, os 
nomes claquelles prepostos. 

Art. 10. O escrivãO é o legitimo substituto interino do col
lector quando occorrer a vacancia do lagar por morte, aban~ 
dono, demissão ou suspensão deste funccionario. Em casos iden
ticos o escrivão será substituído pelo ajudante. 

Paragrapho unico. Nos impedimentos te.nporarios o collector 
e o escrivão serão substltuidos pelos seus prepostos, aos quaes 
fóra destes casos, não é Hcito assignar papel algum da Gol..: 
lectoria, excepto os que forem relativos aos actos que praticarem 
na hypothese do art. 11. 

Art. 11. O collcctor poderá. empregar o s:eu agente ou 
agentes, assim como o escrivão_ o seu ajudante, nos serviços 
externos da ColleetoriaJ ficando, porém, responsaveis pelos 
aatos que os mesmos praticarem. 

Art. 12. Os logares de coll12ctor e escrivão são incompai;.i~ 
-veis com os cargos de administração estadual e municipal ou da. 

f'oder Execu!livo if01 5l 



802 AGTOS DO PODER EXECUTIVO 

policia, bem como com quaesquer outras funcções que possam es
torvar o pontual cumprimento de seus deveres. 

Art. 13. Os collectores e escrivães não poderão entrar em ex· 
ercioio antes de haverem prestado fiança, salvo autorização em 
contrario do Ministro da Fazenda, nem antus da affirmação de 
bem servirem. O sello das suas nomeações poderá ser pago por 
meio de desconto no vencimento, na fôrma do art. 10 do regu
lamento n. 3.554, de 22 de janeiro de 1900. 

§ I . o As fianças dos collectores e escrivães do Estado do 
Rio de Janeiro sel'ão fixadas pela Directoria do Contencioso e as 
dos outros Estados pela.s respectivas Delegacias Fisca.es, com 
<'tpprovnç~i:o do 1vlinistro da, Fazenda. 

§ 2. 0 Quando as iianças dos colloctores e escrivães tiverem 
taes bens gar<Lntcm igualmente a gestão dos seus prepostos. 

§ 3. o Attenta <L demora que possa d<LP·se na. cspecialisação 
e inscripção da,s hypothecas logaes para prestação da fia.nça., 
poder<'~ esta, a requerimento das partes, ser prestada- pro~ 
visoriamente sob as condições que o Ministro da Fazenda 
cstipula.r, afim de que os exactores possam entro,r logo em 
exorcicio. 

Art. !4. Os colloctorcs remettcrão semestralmente r:ts rcpar ... 
tições a que estiverem subordinados certidões de -vida de seus 
fiadores c dos fit1dorcs dos escrivães. 

Ar·t. 15. Será responsu.vel pelo alcance do cxactor, que não 
prestou ·fiança, a autoridade suporior que deixou ou permittiu 
que o mesmo se1•visse sem prestal~a . 

..:'l.rt, 16. Logo que o collector e o escrivão tiverem prestado 
as devidas fianças, definitivas ou provisorias, a, repartição com~ 
petente remettorá os livros e cadernos de que trata o art. 43, e 
a quantidade de estampilhas quo for sufficiente para occorrer 
ao serviço de um mez, bem como autorizará o dito collector 
a instalhtr a Collectoria; acto que deverá ser communicado 
ao publico com oito dias de antecedencia, por meio de edital 
affixaôo no edificio da referida Collectoda e publicado nos jornaes 
do logar • 

.• c\.rt. 17. A~ despczas de aluguel de casa pa..r<l séde das Coi
ledol'ias, moveis, viagens em serviço externo, cditaeJ, annuncios 
e o1Jjcctos nccessari-os éto expedicn·~e, serão í'ciias â custa 
dos collectores e es.crivães, e entre os mesmos divididas na 
razão da porcentagem que perceberem, excepto quanto ao 
aluguel de casa, que, quando esta sorvir de residencia de algum 
destes funccionarios, será pago pelo que occupal-a. Nos casos 
em que o Governo disponha de passag:ens em transportes mari
timos, fiuviaes ou terrestres, os collectores poderão solicitai-as 
para dellas se utilizarem no serviço publico. 

Paragrapho unico. Tambem correrão por conta dos collectore-g 
os honorarim: dos sons agente~. e por co:ata, dos escrivães os de 
seus ajudantes, d-os quaes poderão exigir v,s fiançatJ que julgarem 
sufficicntes partt garantia da responsabilidade, que somente 
a one,s, eollector e eEcrlvão, caberá, dos actos praticados por 
esges prep_ostos. 
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Art. 18. As Col1ectorias Federaes serão divididas em cinco 
-classes; pertencendo: 

A' P classe as de rendimento de 200:000$ ou mais. 
» 2' >> as de rendimento de 100:000$ ou mais e menos 

de 200:0008000. 
>> 3' >> as de rendimellto de 50:000$ ou mais e menos 

de lOO:OOOSOOO. 
» 4' )) as de rendimellto de 20:000$ ou mais e menos 

de 50:000$000. 
>> 5' >> as de rendimento de manos de 20:000$000c 

A Directoria das Rendas, tendo em vista a arrecaclação das Coi
lectol'ias no Estado do Rio de Jrmeiro durante o anno de 1900 e no 
1 o semestre do corrente anno, proporá. ao ),Iinistro da Fazenda 
a classificação que coro1Jetir a cada uma dellas. Do mesmo modo 
_procedérão as Delegacias Fi.scaes para classificação das Collectorie.s 
que forem restabelecilias nos Estados. 

Art. lQ. O Ivhnistro da Fazenda estipulará a taxa que, cal
culada sobre a renda bruta orçada para cada Collectoria., pt'Oduza 
a qua.nt.ia que jnlga1' s:ufficfente prtra remuneração do colledol' e
do escrivão; Uando áquelle cinco partes da dita quantia. e a estes 
duas p::trtes, cujos productos serão divididos em uma quota 
fixa e outl'a proporciona,!. 

No computo da. clespeza com este serviço ter-se-ha muito em 
vista que a mesma não :poJerh exceder de lO 0 /o·da renda btuta 
que pelas Collectorhts for arrecadada em cada Estado. (1) 

Paragrapho uuico. Ate ao flm do mez do janeiro de cada, an~1o, 
a Directoria da Conta.bilidade apresentará ao Mini~tl'O d•J Fazenda 
urna demonstração da renda arreca.Uada p8lns Collectorias Fe
deraes do Estftclo do Rio de Janeiro no anno auterior, afim 
de ser m::wcatlo ao::; collectGres e escrivães o vencimento qu0 
lhes competir. 

Para fixação elos vencimentos dos collectores e escrivães nos 
outros Estados dever·á a mesma Directoria apresentar' igual 
demonstração no fim de ma.rço de cada anno, provalecendo ate 
então a tabella antel'ior Que os houver fixado. Esta demonstração 
deverá ser acompanhada Ua estatistica dos impostos e da relaçà.o 
dos que deixar<~m de ser al'l'ecar1ados, discrimínallamente. 

Art. 20. Nos lagares onde, nos -Lermos elo art. 3°, não co h vier 
rest:::t.belecer as Collectorias Fcder:J,eS, as Delegétciaf:l Fiscacs- pro
_porão a remuneraçõ..o que dever·tL ser da.da, de confornüdadê com 

(I) Lei n, 83--l: de 30 de dezemb1·o de 1901: 
Art. 33. Fica elevado a 15 % o maximo ele pOl'Centagem de que 

tra-ta o arh. 29, n. G, da lei que :fixou a despeza do Ministet•io ela. 
Fazenda para o exet·cicio de i00l. 

At·L 34. Fica l'e-.,ogada a dis]}osição do n. ô .do a1't. 20 da 
lei n. ~46, de 29 ele outubro do anno passado, que pl'BScreve a diYi,~ào 
do vencimento dos collectorcs e escrivães em quo-ta fixa e proporcional 
e. considerado o cHto vencimento sómente como porcentagem. 
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a regea est.abelecicl<t no art. 19, a'Js collectores estaduacs ou a 
quem tive1· a seu cargo a arrecadaçã'J federal. 

Art. 21. Salvos os casos de !ol'ça m~dor, a juizo da autoridade 
superior, os s:tldos vet•ificados nas Col!e•"torias no fim de carla 
mez deverão ser- r2colbülos á repartição cofn petente no rnez 
seguinte, nos dias que forem marc,>dos, para as do Estado do 
Rio de Janeiro, pela Directoria de Contabilidade, e para as dos 
outros Estados, pAlas respectivas Delegacias Fiscaes. 

§ 1. o As entre !laS dos saldos ser·ão acompanhadas de guia, 
assignada pelocolle ·tor e escrivão, dos-documentos de despeza, 
devidamente legalizados, e de uma demonstração da receita e 
despeza realizadas, organi.sada conforme o inodelo n. 1. 

§ 2. 0 No caso d·~ não serem os saldos recolhidos aos cofres com· 
petentes até ao ultimo dia do prazo marcado, o escrivão da 
thesouraria, sob pena de responsabilidade. levará o facto, uo 
Thesouro, ao coni:ecimento do director da Contabilidade, e, 
nos Estados, do ddegado fiiSBi1l, atim de serem tomadas· provi
dencias immeflmtas p=tra re .... olhJmento dos- ditos saldos. 

O mesmo direcwr e 03 delegados darão ordens_ muito pre
cisas para regularidade deste serviço; encarrt>gando da v_erifi
caç-ão das entra,Jas dos saldos nas épocas devidas a outro 
empregar1o, si virem que o escrivão da thesouraria, por 
accumnlo de trabalho, .não póde executai-o satisfactoriamente_ 

Art. 22. 03 collectol'es não team cornpetencia para substituir 
notas clilncer<tdas, mas ~vem recebei-as em pagamento dos 
impostos, quando se acharem nos termos do art. 128 do regu· 
lamento n. 9.370, 1le 14 tle fevet·eiro de 1885. (2) 

Art. 23. As not<>s em sub.3titulÇão, sem desconto, que os 
collectores remetterem ao Thesouro e as Delegacias Fiscaes, só 
poderão ser recebidas nestas repartições pelo seu valor integral 
si ·forem apresent;1das dentro do pi'iiZO marcado para o reco
lhimento das ren~la:l ; devendo a remessa das que existiam na 
Collectoria na vespera do dia em que começou o desconto ser 
precedida de uma relação especificando as suas qua.ntidades, va
lores, numr~ros e series. 

Art. 24. Os collectoros não poderão fa,zer pagamento algum 
com o producto da, renda arrocadcda sem autorização da 
repartição a QlH e:.;tiverem immediatamente subordinados, sob 
pena_ de lhes ser glozada a importanda na prestação de suas 
con.tas 1 si antes nfio a tiverem indemnizado. Nos recibos de taes 
pagamentos devm·ão ser declarados a data o o numero da ordem 
que os autorizou. 

(!) Ar~. 128. As estaGÕes de arrecadação . não poderão recusar o 
recebimento de notas dilaceradag, ou das que, estandJ em substi
tuição, lhes forem apresentadas até o dia em que terminar o prazo 
para o se-1 recolhimento sem desconto, comtanto que taes notas 
se,jam verdadeiras, achemvse completas, não. se componham de pe
daços e não tenham carimbo ou marca que dlfllculte-lhes o exame ou 
as intttili:>e. (Ordens n.-454, de 26d~ novembro de 1814 en. 416, de 29 
de setembl·o de 1875; e circular n. 114, de .8 de março de 1876.) 
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Art. 25. Os colloctores não teem competencia para fazer• resti· 
tuições de quaesquer impostos ou rendas arrecadudos, cünda 
quando sejam justos; cumprindo-lhes, com relação ás ·petições ou 
requisições judiciaes em que se pretenderem taes restituições, 
encaminhai-as, devidamente informadas, á re)_Jartiçiio superior. 

Art. 26. Os s<1ldos relatiYos <t arrecadação realizada no tl'i
mestre addicional do exercido pelas Collectorias do E::; ta do do· 
Rio de Janeiro, ~alvo cuso de força maior, devidamente provado, 
deverão see recolhidos ao Thesouro impreterivelmente até 15 
de abril de cad<1 anuo e pelas dos outros Estados no prazo que 
lhes for marcado pelas respectivas Delegacia.s Fiscaes. 

Art. 27. O collector que conservar em seu poder dinheiros pu~ 
blicos, além do -prazo -permittido, Jicarâ sujeito ao juro de 9 'r~ 
sobre toda a quantia indevidamente retida e perderá o di
reito ao vencimento que lhe competir. 

Art. 28. Não teom dil'eito ao vencimento : 
a) os collectores que, ficando alcanç<1dos, só por via cxeeutiva 

sol \rcrcm seu debito ; 
b) os que se acharem fóra do exercido por motivo de sus-

pensão ou abandono do cargo. · 
Art. 29. Os collectores_que forem demittidos. deverão passa1' 

immediatamente o exercício ao seu substituto legal, a quem CU· 
tre.garão, por meio de balanço e inventario, o archivo e valores 
até então a seu cargo; lavrando-se de tudo termo no liVl'O 
de receita e despeza geral, o qual será, com os outros livros, 
excepto os de registro do imposto de consumo, os dos foros e 
arrendamentos de proprios nacionaes e os do imposto de venci~ 
mentos e suh~idios, remettido pelo substituto ao Thesouro, os 
das Collectorias do Estado do Rio de Janeiro, e âs Delegacias 
Fiscaes, os das Collectorias dos outros Estados. A nova escri ... 
pturação será feita em cadernos provisorios, até ao recebimento 
dos livros necessarios. 

§ I.[) As estampilhas que existirem ·na Collectoria passarão 
para o poder do ·collector nomeado mediante tel'ffio especial, la~ 
vrado com especificação das respectivas taxas, quantidade c im
portancia; extrahindo-se do dito termo duas cópias, uma para o 
conectar exonerado e outra para ser remettida, no Estado do 
Rio de ,Taneiro, á Directoria das Rendas e nos outros Estados, á 
Delegacia Fiscal. 

§ 2. [) O termo será Ia vrado na fórma do modelo n. 4 e assi
gnado tanto pelo collector nomeado, como pelo exonerado; 
communicando aquelle, em acto successi v o, à repartição com~ 
petente, a posse e exercicio do lagar e este a cessação do seu 
exerci cio. 

Art. 30. No caso de verificação de alcance do collector antes 
da tomada da respectiva conta pelo Tribunal competente, ou 
de remissão e omissão da pnrte do mesmo collector em en
tregar nas devidas épocas as rendas e valores arrecadados, o 
Ministro da Fazenda, no Estado do Rio de Janeiro, e os Dele
gados Fiscaes, nos outros Estados, deprecarão a prisão daquelle 
responsavel, d!pois da qual lhe marcarão prazo p~ra recolher 
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aos cofres as referidas rendas e valores, bem como os juros 
que tenham sido contados. 

Paragrapho unico. Si,_findo o prazo alludido neste artigo, não 
tiver sido effectuado o reéolhimento das rendas, proceder~se-ha. 
á responsabilidade do detentor por crime de peculato, conti
nuando a prisão do mesmo no caso de pronuncia, e promover-se-ha 
o sequestro nos seus bens, ainda que não esteja preso, e nos dos 
seus fiadores. 

Art. 31. Incorre· na pena de suspensão o collector que, sem 
causa justificada, a juizo da. autoridade competente, deixar de 
prestar contas nos prazos marcados, os quaes poderão ser proro
gados, si assim o entender aquella autot·idade. 

Art. 32. Os collectores organisarão e registrarão em livro 
especial, <Lte ao dia lO de cada mez, o balancete da receita 
o despeza. do mez anterior e uma demonstração das estam
pilhas existentes ; remottendo estes trabalhos, os do Estado do 
Rio de Janeiro, á Directoria ela Contabilidade e á Directoria das 
Rendas, e os dos outros Estados, ás respectivas Delegacias 
Fiscaes. 

Paragrapbo unico. A falta de observancia das disposições 
deste artigo, bem como da remessa., nas devidas épocas, dos 
livros e documentos a que o mesmo se refere, será punida com 
multa até I :000$000, imposta ao infractor pelo chefe da repar .. 
tição respectiva. 

Art. 33. Os collectores federaes e os escrivães não poderão ser 
damittidos depois de afiançados si não por falta de· exacção no 
cumpr'imento de seus deveres, ou em consequencia de actos que 
moralmente os incompatibilizem p::1.ra continuar no exercicio 
de seus cargos. 

CAPITULO lll 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 34. Os llollectoreS federaes são fiscaes· e agentes da 
Fazenda Nacional para reqúerer perante. os juizes territo
riacs, pelos meios que as leis facultam, a execução das dividas 
de quaesquBr impostos da União, e ás autoridades compe
tentes o que couber contra os oxtravhdores ou devedores 
relapsos; não estando sujeitos, na sua qualidade de pro
curadores judiciaes da Fazenda, ás autoridades judiciarias; 
pelo que os juizes te1•ritoriaes não podem a elles dirigir-se 
]>Or via· de mandado. 
· Paragrapho unico. Tambem incumbe aos collectOI'eS suggerir 

aos membros do ministerio publico, aos quaes compete velar 
-pela execução das leis que tenham de ser applicadas no territorio 
da Republica, e especialmente defender os direitos da Fazenda. 
Nacional, as medidas que parecerem uteis e urgentes para 
segurança desses direitos. 

Art. 35. Nas causas em que ·a Fazenda Nacional for parte
terão os collectores em vista as disP?sições dos arts. 57, para-
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grapho unico e 58 elo Capitulo VI, Parte I; e dos arts. 35 a 51, 
Parte V, Titulo II, Capitulo I, do decreto n. 3.084, de 5 de no
vembro de 1898. (') 

( 3 ) Art. 57 
Para.grapho unico. A competencia do iuiz seccionfil, para jnlga

mentú dos crime.;t ele contrabando, comprehende sômênte os casos em 
que versar sobre direitos e impostos de importação ou outros cobrados 
pela União; e para o cdme de peculato ê o mesmo juiz compe~ente, 
~uando este versar sobre dinheiros, valores e effeitos pel'tencentes á 
11 azenda Nacional. 

Art. 58. En~re as caus::Js de natureza federal em materia civil da 
competencia dos juizes seccionaes comprehendem-se as que corriam pelo 
e:s:tincto Juizo dos Feitos da Fazenda, assim contenciosas, como admi· 
nistrativas, as que delbs forem dependentes ou constituirem medidas 
preventivas e assecuratorías dos direitos da mesma Fazenda. 

Assim, compete aos juizes seccionaes- l)rocessat· e julgar, em pri
meira instancia, todas as causas civeis ordinarias ou snmm<1rias, 
em que a F,lzenda Nacional for interessada por qualc1uer modo, e em 
que houverem de intervir os seus procuradores, como autores, 1·éos, 
assistentes e oppoentes. 

Comprehendem-Fle nos numeras das ditas causas: 
1. 0 O pt'ocesso pat•a se ve1·ifico.r a desapropriação por utilidade 

publica geral ; 
2. 0 A incorpol'l'lção de bens nos propl'ios nacionaes; 
3.0 . . . . . • • • . . . • . ' . • • . . . • 
4.o A art·ematação de objectos de ouro e pra·ta, depositados nos 

cofres publicas, passado o prazo de cinco annos, não havendo recla
mação das partes ; 

5. o As habilitações de herdf'iros e cessionarios de c1·eclores da 
Fazenda Nacional e ele herdeiros e credores de individuas falleciclos, 
cujos bens tiverem sido julgados vncantes e devolutas pal'a o Estado; 

6.o As justificações: 
a;) do direito a<) montepio; 
b) da nacionalidade dos proprietarios de embarcação brazileira, 

destinada â navegação de alto mar, no caso de duvida contra a accei
tação do registro ; 

o) de perda ou destruição de ooupo·ns· ou apo1ices da divida publica 
ao portador, para o fim de pagamento ou substituição de titulos; 

d) de sonegação de impostos; 
7.o As questões relativas á especialização da hypotheca legal, nos 

processos de fiança dos exactores da Fazenda Nacional ; 
S. o Em geral, tudo quanto. directa e principalment~ pqssa inter

essar á Fazenda Nacional e sobre que se deva- ou queira reconer â 
autoridade judiciaria. 

Art. 53. As acções propostas pela Fazenda ou contra a Fazenda 
correm perante o jnizo seccional, e nellas se observarão as regras 
geraes do processo commum, salvas as excepções consagradas por 
disposições expressas. 

Art .. 36. A Fazenda deve ser citada directamente para Ju1zo na 
pessoa do seu procurafl.or, independentemente de qualquer licenca 
pré:via. 

Art. 37. Nas causas que se move1•em contra a Fazenda ou contra 
a União os prazos e dilações concedidas ao procurador ela Republica 
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Art. 36. Os collcctores e7esci'ivães foderaes não são ofilciaes 

:para :re.sponder, at•razoar ou daL' parecer serão o triplo dos determi~ 
nados no processo cPmmum. 

Art. 3f). Nos casos de chamamento á autoria, oprosição e assis ... 
tencia, a causa pócle· ser avocada pat·a o Juizo do fõro da Fazenda. 
Ar~. 39. Quando o fallido for o devedor contra o qual se promover 

a cobrança de divida de origem fiscal, o procmador da Fazenda re
clamará adminiskat-ivamente no Juizo da fallencia o ;;eu pagamento, 
in·bentando previamente o processo executho relo Juizo Seccional, 
bem como o se·~uestro, si for necassario. Caso não produza efreito a 
reclamação, proseguirá no Juizo Seccional o execnUvo até real em
bolso da Fazenda. 

Ad. 40. Das sentenças proferidas contra a Fazenda deve o juiz 
appellar ex-officio para o Supremo Tribunal Ferleral, qualquer que 
seja a natureza clellas, e:s:cedendo o valor de 2:000,)000, comprehen
dendo-se nesh disposição as justificações e habilitações de que trata o 
art. 149, sem o que serão inexequiveis. 

Não se entendem, porem, conka a Fazenda as sentenças que se 
proferirem em causas particulares, a que Oi! procuradores da Fazenda 
sómeute tenham a8sistido; porquanto, destas só se appellarft por parte 
da Fazenda 1 si os procurado!·es della o julgarem preciso. 

Arb. 41. Sendo a Fazenda condemnacla por sentença a algum pa
gamento, estão livres de penhora os bens nacionues, o.;; quaes não 
podem ser alienados si não por acto·Iegislatiyo. 

A sentença será executada, depois ele lw.ver passado em ju!çpdo e 
de ter sido intimado 0 procurador da Fazenda, si es~e não lhe ofterecer 
embargos, expedindo o juiz precataria ao Thesouro para eifectuat·-se o 
pagamento. 

ArL 42. A Yenda ou arrematação em hasta publica na execu\'ãO 
dos particulares não t~:s:tinguirá o onus dos bens obrigados á Fazenda, 

Art. 43. O Thesouro é a unica autoridade competentll para. da.r 
mora·toria aos devedores da FazElnda e admittil-os a pagar os seus de
bitas por prestações; mas, em taes c.csos, não se suspenderão as 
execuções, e sômente a arrematação dos bens penhor<.~dos, salvo ordem 
expressa do Thesouro. 

Findo o praw concedido, ou não tendo sido pagn. a primeira pres· 
tação dentro de tres dias, será annunciada a arremata<:-âo, indepen
dente de citação do executado. 

Art. 44, A pendencia do pedido de moratoria ou da reclamação ad
ministrativa, a que se refere o at•t. 66, não suspenderá o anclamento do 
processo. 

Art. 45. A Faz.enda gosa do beneficio de restituição z"n z"ntcg1·um, 
e pôde al1egal-o- nos mesmos casos em que este beneficio cabe aos 
menores . 
. Art. 46: Os procuradores da Fazenda podem dar de suspeitos os 
Juizes e escrivães, sem serem obrigados a caucionar. 

Art. 47. Não podem set· dados de su~;peitos; mas elles mesmos se 
poderão declarar suspeitos ou inhíbidos de funccionar nus causas em 
que forem partes seus inimigos capitaes, intimas amigos, parentes por 
consanguinidade ou affins até o segundo gráo, e em que elles forem 
particularmente interessados na decisão. 

Todavia, não obstante as razões de suspeição, elles requererão as 
primeiras citações das pades e perpetuarão as causas em Juizo, quando 
d!t demora :possa -Yir prejuízo á Fazenda Nacional ; e, quancl.o assim o 
tiYerem feito, se dar.ão :por suspeitos, para o seguimento. 
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de Fazenda; e por isso, na fórma do art. 233 do Codigo Penal, ('") 
não estão inhibidos de negociar dentro dos districtos em que 
exercerem suas funcções. 

Art. 37. Os collectores não podem intervir nas arrecadações 
e inventarias a que procederem os consulos e outros agentes em 
""7irtude de convenção consular celebrada entre a Republica e as 
nações estrangeiras; mas nada obsta que representem ás re-
1Jartições superiores contra os factos que se pratiquem em taes 
processos, prejudiciaes aos interesses da Fazenda Nacional, 
para se providenciar como for de direito. E, no caso de falta 
absoluta de pessoa a quem compita a arl'ecadação,- procurarão 
acautelar o espolio pelos meios a seu alcance, levando o facto 
]mmediatamente ao conhecimento da autoridade judiciaria com
petente. 

Art. 38. Na qualidade de agentes da Fazenda Nacional, os 
collectores, em seus municipios, quando requererem em nome 
della, não pl'ecisamjuntar o titulo de sua nomeação, por serem 
geralmente conh0cidos; assim como não podem constituirpro
curaclores que figurem nas causas em que a mesma Fctzenda for 
intePessada. Quando legitimamente impadidos, devem fazer-se 
l'epresentar pelos respectivos escrivães, que são os seus sub
stitutos natos. 

Art. 39. Na fis·~aliz1ção de que trata o art. 5, n. V, os col
lectores procurarão verificar, para que não fiquem impunes 
as infracções do reguhtmento n. 3,622, de 26 de março de 1900, 

Art. 48. Não aMignarão termo algum de desis~encüt. ou confissão 
llos processos da Fazenda ;.\!aci.onal, e, si oa: assignarem, taes termos 
não terão effeito algum. 
Ou~ruslm, t1âo pvó.e:r:áo compromettet·-se por parte da Fazendr..cm 

juizes arbitras para o julgamento de suas causas, salvo quando for 
ordenado por acto legislativo ou ordem do Thesouro. 

ArL 49. Poderão exigir d~ qualquer tribunal, l'eparbição publica 
e cai·toi-io 'de esérivão ·ou tal:iellião· os· doCumenlos que julgarem prew 
cisos ou convenientes para a defesa da Fazenda, os quaes lhes serão 
subminis~r-ados sem despezas. 

At't. 50, São responsaveis ã Fazenda Nacional pelos prejuizos que 
lhes causem. 

Art. 51. Toda a materia ou correspondencia relativa aos process~s 
judiciaes será remett.ida direclamente pela Direc~oria Get•al do Conten
-cioso ao procurador da Republicr~.. 

( r.) Art. 233. COmmerciàrem os governadores e commándantes de 
armas dos EstadG~s; os magistrados; os officiaes de fazenda dent.ro 
dos districtos em que ex:erce1·em as sua<> funcções ; os offtciaes militares 
de ma-r e terra, salvo si forem reformados e os dos corpos policiaes: 

· Penas - de suspensão do emprego por um a tres annos e rnult:1 
de 200$000 a 500$000. 

Na probibição desté artigo não se comprehende a faculdade de 
dar dinheiro a juro ou a premio, comtanto que as pessoaS nelle 
mencionadas não façam do exercicio dessa faculdade profissão haw 
bitual de commercio; nem a de sel" accionista em qualquer com
panhia mercantil, uma vez que não tomem parte u~ gerencia admi
nistrativa da. mesma companhia. 
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por falta de curo primento das regras estabelecidas no regula
mento n. 3.659, de 22 de maio de 1900, si os agentes fiscaes do 
imposto de consumo, nos autos que lavrarem, observam rigoro
samente as mesmas regras; dando parte immediatamente dos 
que assim não procederem, á repartição superior, par(l. serem 
punidos, pela primeira vez, com suspensão de 15 dias, e na 
reincidencia com demissão. 

Art. 40. Os collectores requisitarão de qualquer Tribunal, re~ 
partição publica e cartorio de escrivão ou tabeUião, os documentos 
que julgarem. precisos ou convenientes para a defesa da Fazenda, 
os quaes lhes serão subministrados sem despezas. 

Art. 41. As autoridades judiciarias não teei'II: competcncia 
para tomar conhecimento de questões de peculiar interesse da 
Fa.zenda Nacional, taes como as da applicação, isenção, arre
cadação e restituição de impostos e outras rendas, nem de 
quaesqner questões entre D fisco e os contribuintes, as quaes só 
podem ser tratadcts e resolvidas pelas l'epartiçõcs da mesma 
Fazenda Nacional, n11 fôrma dos regulamentos que lhes forem 
appHc<:tvois. 

Art. 42. A' responsabilidade que resultar aos conectares üa to
mada dG stms contas pelo Tribunal competente são applica.veis as 
disposições do art. 69, §§ 2° e 4°, art. 71, §§ 1°, 21) e 3°, Iettra B, 
e§§ 4°, 5° _e go, e arts .. 20'5 e 254: do decreto n. 2.409, de 23 
de dezembro de !896. (") 

( 5 ) DECRETO N, 2,409 -DE 23 DE DEZE)IBRO DE 1896 

Art. 69. Em refet•encla á receita compete-lhe (ao Tribu~al de Cont~s )_; 

e§ 2. o 'Rc;er ~s baJ;nceies • m;ns~es ;le iod;s ~s ~sta;õc~ e ~·ep~rti~õe; p~ ... 
bltcas que arrecadarem receita, para o efi'eito de verifical' si a re·celta foi arre• 
cadada de accordo com a lei, si está. devidamente classificada c a quanta. 
monta a renda realizada e a por ar:~;ecadar. 

o a o • • • 

§ 4,0 Verificar ns fianças e cauções que devem prestar todos os que arre
cadarem, applicarem c conservarem sob sua guarda e administração dinheiros, 
valores e bens ptJrtencentes á Republica, seja qual for o Ministerio a que 
pertençam, e approvar as que julgar idoneos e sufficlentes. Exceptuam-se as 
cauções quo se tornam effectivas por meio de deducção dos vencimentos dos 
responsavels', as quaes- continuarão a ser prestadas de accordo com as leis e 
àecretos que regularem a sua formação. 

"ArÍ. 7t. 'co~lpeÍe ;o T~·ib~naÍ de' Co;ta~, c~m; Tr.ibu~al.dé 'Jus.tiça: 
§i. O Processar, julgar em ultima instancia e rever as contas 'de· todas as 

repartições, empregados e quaesquer responsaveis que, singular ou col!ectiva
mente, houverem arrecadado, administrado o dospendido dinheiros publicas .ou 
valores de qunlquer especie, inclusive o material, pertencentes~ Republict~., 
ou por que esGa sejaresponsavel e ostejnm sob sua g,uarda. 

a) Esta competencia abrange oS individuas quo houve1•em contractad'o colll 
qualquer dos· Ministerios serviços para desempenho o execução dos quaes hou"" 
Terem recebido quantias ou valores pet·tencentes á Ropublica ; 

b )' Aquelles que houverem recebido do Governo commissão para. o desem
penho da qual hajam tido, por supprimento o~ adeantamonto, dinheil•os publicas, 
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Art. 43 ~ PaPa o serviço da escri:pturação e arrecadação das 
rendas, além dos livros exigidos pelos re.specti vos regulamentos, 
terão mais as Collectorias os constantes dos modelos ns. 5 a 13 e 

são re~pousa"feis da facto, e como tMs estão sujeüos á prestação de conüts, 
perante o Tribunal, do emprego e applicação que houverem dado ás qua.ntias 
recebidas, sendo os :tlcances em taes contas cobt•ayeis pela mesma fót•ma de 
processo pelo qual o são os demais responsaveis. 

§ 2.0 Susp:.mder os respons!l.veis que não satisfizerem as prestações das 
contas ou não entreg.'ll'em os liYros e documentos de sua gestão dentro dos 
-pra.zos fixados nus leis o nos regul;'!.mcntos ou, não havendo tacs prazos fi
xados, quando forem intimados para esse fim, 

§ 3,0 Ordenar a prisão dos r-esponsaveis que, estando condcmnados ao pa
gamento do almuce fixEt.do em sentença definitiYa do TL·ibunal, ou tendo sido 
intimados para dizerem sobre_o nlcance verificado em processo corrente de tow 
mll.da de contns, procurarem ausentar-se furtivamente, ou abandon:tt•em o
emprego, a commissão ou o serviço de quG se :tcharem o:r:carrcgado;;, ou 
que hou"\'erem tomado por empreitada. 

b) A competencia conferida' ao Tribunal por esta disposição em sutt pri
meira parte niío prejn.clica a do Governo e seus agentes, na fórma da se
gunda parte do art. 14 da lei n, 221, do 20 do novembro Ue 1804., p:tl'a 
o~·denar immediatamente a detenção dos l'esponsavds por saldos não reco
lhidos, c provisoriamente a do respons:tvel com alcance fiXD.do pelo Tribunal, 
até quo este delibere sobro a dita pri.são, sempre que assim o exigir a se
guranQa dn Fazenda Nacion:d. 

§ 4, o Impôr multas aos responsaveis remissos ou omissos em fazerem a 
en~regn dos livros e documentos para o ajuste de contas nas épocns marc:tdas 
nas leis, regulamentos, instrucções e ordens relativM ao assumpto ou nos 
.p':'azos que lhes forem design:tdos. 

§ 5.0 Ordenar o sequestro dos bens dos responsa>eis ou seus findot•es em 
quantidade sufficiente parn segurança da Fazenda: 

§ 9. o Apreciar, conforme as provas offerecidas, a allegação de forçn. 
maior feitl!. pelos responsavei:;:, nos casos de extravio dos dinheiros publicos 
e valores o.. seu cargo, para ordenar o trancamento das con-tas dos respon
:saveis quando, por esse motivo, tornarem·se illiquidtwcis. 

Art. 2o:s: O Tribunal fixa~·á o p;az~, dentro ~lo qual os• chefes das re~ 
partições e mais estações subordina,.das deverão. apt•esentttr os livros e do~ 
cumentos da esc1•ipturação e lançamento das contas dos dinheiros e valores da 
Republica, pa1•a que se possa vedftcar annualmentc a tomada das contas dos 
responsa v eis. . . . . 

Art. 254. E' considorado alcance para o effaito das disposições- supra o 
~:~ttldo em podo r dos exactores da. Fazenda ( § 1 o do art. 8° do Dec. n, 4. 153 de 
6 de abril de 1868 ), dos responsaveis, de· qualquar Ministerio, que nãO 
houverem recolhido os S!tldos de caixa nas épocas fixadns nos regulamentos 
(Decs. n, 277 C~ de 22 de Narço de 1890, art. 26, § 60; n. 348, de 16 de 
abril de 1890; art. 95 do Dec. n. 4.06, de 17 de maio de 1890, combinado 
com o art. 17 do regimento- interno da thesouraria da Estrada de Ferro 
Central do Brazil; § ii do art-. 406 do Dec. n. 1.663, de 30 de janeiro de 1894.; 
at·t. 518 do Dec, n, 1.692, de 10 de abril de 18\14, Gltc.) e os- adeantn.mentos 
cuja t!.pplicação não houvel' sido devidamente- comp1•ovada· ·e conservarem-se 
~m poder dos responsavcis~, sem. ser por ordem precis1.1.· do Ministerio respe.ctivo. 
(Art. so do Dec •. n. 10.H.5 de 5 de janeiro da 18-89:) 
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os cadernos de conhecimentos p1•ecisos para a cobrança de im
postos. 

Estes livros e cadernos serão remettidos annualmente pelos 
collectores ás repartições a que estiverem subordinados até 30 de 
outubro, afim de serem authenticados, e pelas mesmas repar
tiçõeS entregues aos ditos coiiectores, o mais tardar, ate 15 ·de 
dezembro, de modo que a arrecadação das rendas possa começar 
em 1 de janeiro subsequente. 

J .. os coLectores não são precisos livros para impostos de que 
não ll0nvel' contribuintes em suas circmnscripções; c os que 
não forem utilizados em um exercicio poderão passar IJara 
o seguinte, feitas nas repartições superiores as necessarias 
annõtações. 

A1•t. 44. Nos papeis de expediente interno ou externo das 
Collectorias não são admittidas assignaturas symbolicas ou 
illegiveis; devendo os signatarios fazer· preceder vs suas assi
gnaturas do titulo ou cargo em virtude do qual funccionem no 
processo ou documento. 

Art. 45. De qualquer decisão proferida pelos coUectores, a 
f<WOr das partes, haverâ sempre recurso ex-officio, o qual deverá 
ser interposto logo depois de lavrada a decisão recorrida . 

.Art. 46. Os recuríJOs voluntarios ou ordinarios e de revista. 
que os contribuintes podem intenta.r contra as decisões dos col
lectores, na fórma da legislação vigente, deverão ser interpostos 
nos prazos e de conformidc1de com as regras estabelecidas no 
regulamento que tiver applicação no caso. 

Art. 41. O proclucto das multas, sujeitas a recurso, ficará em 
deposito na Collectoria. até solnçãQ do mesmo recurso, e figu
rar<i nos bala-ncetes com as precisas discriminações. 

Ar·t. 48. Os collectOres remetterão á repartição a que esti .. 
verem immediatamente subordinados, no fim do 1" quartel do 
anuo financeiro, uma relação das rendas que deixaram de ser co
bradas no anno anterior, com os nomea dos respactivos deve
dores e bem assim uma demonstração das despezas ordenadas, 
mas não pagas no mesmo periodo. 

Art. 49. Aos inspectores de Fazenda e a quaesqum• outros 
empregados do Thesouro Federal e das Delegacias Fiscaes, que se 
<tpl·esentarem nas Collectorias munidos de ordem superior para 
inspecciqnal-as, prestarão os collectorcs todas as informações 
que lhes forem exigidas, o franquearão os livros, papeis e cofre, 
.que os commissionados queiram examinar. 

Art. 50. Occorrendo incendio, innundação ou outro caso .de 
força maior, nas casas que servirem de séde das Collectorias e de 
que resulte perda dos livros ou do dinheiro nellas existentes, 
o collector e o escrivão deverão prova.r a sua inculpabilidade 
pora·nte o Juizo Seccional, ·assim como que empregaram todos os 
meios a seu alcance para evitar ou remediar o prejuizo. 

Art. 51. Na Directoria das Rendas e nas Delegacias Fiscaes 
far-se-ha um assentamento, naquella para as Collectorias do Estado 
do Rio de Janeiro, e nestas para as dos seus respectivos Estados; 
do qual constem: a aata do restabelecimento e instai! ação de cada 
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Collectoria, os nomes do collector e escrivão, datas de suas no
meações e posse, importancia das fianças e datas em que as 
prestaram, nomes dos agentes dos collectores e dos ajudantes 
dos escrivães, data da approvação das nome:tções destes prepostos 
e bem assim todos os factos que occorrerem, taes como : substi
tuiçQes, suspensões, demissões e alcances. 

il..i't. 52. Cada uma elas Dircctorias do Thesom'o Feder:1l, na 
parte que lhes dissm' respeito, e as Del~gacLCl.S Fiscaes, darão 
aos collectores quaesqner outras instrucç3cs que ainda sejam 
necessarias para o bom desempenho dos serviços a cargo das 
Collectorias. 

Capital Federal, 21 de outubro de 1901.- Joaqeúm Iffg;·tin.ho, 
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GUIA 

Ex ercicio de 11.90uu 

Rs •..... .. $ .... 

O Collector federal, abaixo assignaclo, recolhe ao Tbesouro 
Federal, ou ã Delegacia Fiscal de, ...............• , a quantia .. 
de ( por ext.enso )'; saldo da arrecadação das rendas fedemes 
na Collectoria. de .........••..... , no mez ele ..•...... , , 

Collector·ia Fuderal de ..•. ,., ....•. em (data). 

O collector, 

F .................. .. 

O escrivão, 

F.~······••••••••' 



Demonstnção do estado da cah:o. de estampilhas do sello adhesivo ( ou do imposto de consumo de •...• ) da 
Collectoria Federal de. . . • • • . em. , . . • de ..••. de !9 .•• exel•cicio de 19 ... 

VALORES 

10 réis 20 réis $100 $200 $400 $500 1$000 
---- ------ --- --- --- ---· 

DE:BI1'0 

Saldo do exercicio de 1Q .•... 10$000 10$000 20ii000 25)000 $ $ 50q[:OOO 

Reccbiclo da Casa da Moeda 
ou da Imprens<t Nacional, 
no 1o qnartel. •. , .. ,, ••. , .. 20$000 $ 5.$000 50SOOO 20:~000 10~000 B . 

100m em ... prox.imo findo, .. s . 20.000 10$000 20$001) ~ • 10Süüü 

30$000 30$000 35$000 95~000 20SOOO 10~00~ oo:;;ooo 

CREDITO 

Vencl.ido du:L'-.ante o 1° quartel SiOOO 12$000 18$000 55.~000 12~000, " 2Q~OOO 

Idem em •.. proximo ündo .•• 3$000 G$000 4\;000 22~000 4:;;ooo 5$000 S$000 

Saldo ... , ...•..•...•...•.•.. 1\).)000 12$000 13$000 18~000 1$000 5~000 32$000 
so;o-óo 30$000 35$000 9.3':$000 20$000 i0$0ÔÕ 60$000 

~- - -------

Collectoria Federal de, ...•..•....• em ..•.. de .........•.. de 19 ... 
O colledor 

lt' •• o 

O escl'iv[o 
li' .... 

2$000 
---

20~000 

$ 

10$000 
-30$000 

22lGOO 

4$000 

4~000 

30$000 

3$000 

---

~ .. 
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30~000 

3osooo 
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~$000 
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soo;õüõ 

TOTA-

---
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105~0( 

100>0C 
340~0C 
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Aos ... dias do mez de .•. de mil novecentos e ••. achando-se 
presentes na CoHectoria Federal de. . . Estado de ..............• ~ 
F ... , c ollector exonerctdo por af!to de ..• e seu substituto F ... , 
nomeado por titulo de .•. , foi por aquelle entregue a este, na fórma 
dos artigos ns ..• das instrucções do Thesouro -Federal, de ... 
de ... de 19 ... , não só o arcbivo das rendas federaes, constantes 
de ... , mas tambem o saldo de estampilhas do sello adhesivo e dos 
impostos de consumo, existentes em seu poder até a presente data_, 
na importaucia de ••. (por extenso), a saber : 

Estampilhas do sello adhesivo : 

De 10 I'éis ••.. ,......... •• • • . . . • • • • • $ 
>> 20» ......................... $ 
>> 100 » •. • • . • • • . • • . • . . . . • • • • . . . . $ 
» 200 )) .......... .... ... ........ $ 

Somma..................... $ 

Estampilhas do imposto do fumo : 

De .•. réis •.•.• , ....•••••.••••••..••.. $ 
» • • • » • • .. • • .. • • • .. • .. • ' .......... __ ilio...:· -

Som ma ..................... =="'$= 
(O mesmo para os demais impostos de consumo. ) 

E depois de contado e verificado por ambos, lavrou-se, para os 
devidos e1feitos 1 o presente termo, que vae assignn.do pelos dous. 
referidos collectores. 

F .... . 

F ... .. 



i 

AC:TOS DO PODER EXECUTIVO 

EXERCICIO DE 19 ..• 

Receita do sello por verba 

f o DE .MARÇO DE f~. •, 

Pago por F •... , do se li o de um contracto I 
commercial, do nlor de ti0:000$000, •• 

2 Idem por F .... , de um Dia rio de 100 
folhas, a 4! réis .................. . 

DIA 7 DE ABRIL 

817 

66$000 

4$400 70$400 

i Requerimento de F .•••. , por falta de I 
estampilha .............. ... .• • . •.••.•.• ..• $301} 

I 
DIA 8 DE ABRIL 

i Procuração de proprio ptinho, de F ..... , 
por faHa de estampilha................ 1$100 

2 Revalidação do sello de uma certidão 
pertencente a F ••••• • .... , •.•• , ... ,.. 3$300 

!-~:._, 
4}100 

I 
Poder Executivo 1901 
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Livro de eshmpilhas do sello adhesivo (ou do imposto de consumo de •.. ) da Colleotoria Federal de , •. no exercicio de !9 .•• 

ENTRADA 

DIA S DE, JANElRO DE 1_90.,., 

E-~t.ampilhas recebidas 
Moeda, conformo o 
conen~e. 

da Casa da 
pedido da 2 do 

DU 21 DE J.\';';EIIl.O DE i'JQ,,, 

1•km da Delegacia Fiscal em All\gôas, 
confonno o pedido del 20 de mat·ço 
nltimo. 

DIA i DE FEVEREIRO DE f9Q. •. 

Saldo do rue2 antedoJ·. 

Estampilhas recelJidas da Delegacia 
Fiscal em ....... . 

Leis \le i~Ol SiS 

VALORES VALORES 

TOTAL SAHIDA 

$100 I $20U 

$010 1 (000 ___________ , __ 

I ---' --'-- 1---1-, , __ , __ ___ , __ , __ , ______ _ 
$300 I $400 

I 
~500 1$ooo 1 2;ooo 1 'sooo $010 

TOTAJ 

I 
$20ol ssoo 1 $4oo 1 $5oo lt~ooo 12~oao so2o 1 $Ioo 6$<)00 

' 2~000 I 3$0001 5SOOOI i0$000 130$000 I20$000J15.$000 j50$000 j20$000j25$000 180$000 

$ 2,tooo 1 3~ooo I 5~ooo I t5.~ooo I 5.~ooo 1 s $ $ $ 30$000 

2~000 I 5$000 I 8$000 l15:j"OOO l-l5$000j25~000 I 15$000\50$000\20$000125$000 I 210$000 
-· ---1=1=1·~1=1= 1------=--1=1=,.............._1 ___ _ 

DIA iQ DE JANEIRO DE f0Q,,, 

Vendidas hoje . 

DIA 27 DE JANEIRO 

Vendidrt8 hoje . 

Saldo. 

DIA 6 DE FEVEREIRO DE i90, •• 

Ve11didas hoje . 

DIA 28 DE FEVEREIRO 

2$900 I 4$000\ 7$000 I 13$000\ ~2-~000 121~000 I H$000 l-i0$000 I 18$000 I 15$000 I 176$000 I Vendidas hoje . 

i$1001 s 3$0001 2$COOi 15 <$0001 G$0001 $ i2.~000j 5$0001 33$100 Saldo 

4$oooj -1$-Joo 1 102ooo 1 t5sooo l·l2Soool25$ooo I20$ooo l4osooojsosooo!2o@oo 1 21osooo 
o.~~~·l.------------,-1--------=-----=1= 1------o-1=1=1=1=1=1 -

$ ~ i$000 $600) 3$00:Jj 2$000 $ 1.~ooo 1 z.~oool :tosooo 25$600 

swo1 12ooo~-~ -( 1.;-wol_$ -lz.Jooo( i.Jooo( '"oo"(_$_(_s -~ S$5oo 
$i00 i. 000 1~000 2>$000 3~000 ·í:~OüO 1!5000 10$000 2::.:000 iO::tOOO 3-\..:l:.iOO 

1$900\ -l~ooo 1sooo 13,;:ooo -1.2f:;ooo 21~ooo 1-1~uoo -\o~ooo ts$ooo -msooo i75$~oo 
2~ooo 1 5$0ool 8Sooo 1 i5soooj-\5sooo j2s:;:oo:J 1 t5~ooo )5osoool2o.$ooo l25$ooo! 21o.~ooo 
-~-1-=1.--------:1=1=1=1·~1=1=1=1= 

1sooo 1 zsooo 1 s $ G8GOOI $ 2.)000\15$000\tO.JOOO\ $ 36$000 

~ ~ $500 I 3.~000 0$000 2$000 _!___ 10.)000 __!__ i5$0GO 39$500 

1$000 2.~ooo ~;soo 3.;ooo 15~ooo 2~ooo 2.:-:ooo 25~ooo w.~ono i5$000 75~500 
3.:;000 2,$000 \1;3500 12$000 27$000 23$000 iS~OOO 15$000 20:)000 5$000 i34~'500 -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4$000 ·1$000 i0$000 15$000 ·12$000 25.'$000 20:)000 -i0$00~1 30$000 20$000 210.$000 
===;;:-=== == -~-==-= 
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IMPOSTO SOBRE VENCIMENTOS E SUBSIDIOS 

Lançamento dos funccionarios de - Justiça da União 

i 
I 

IMPOSTO NU:UEROS DATA 
< POR DAS no ~ 

E SE].lEST.RE CERTIDÕES PAGAl'lrENTO m 

" " o •o 
' ,., 

~ 

" 
~ 

~ • o o o • < 
NOMES o < !l .;: .;: .;: ~ ~ .. 

" ' o w • " " o I • • • • o o 
"' s s s s s s • z o 

~ ~ • • • • o õ: 

I 
• • • • 

" o o o o o ~ ~ ~ "' ~ N 

I I 
José de An- Escrivão 3:000$ <8$ 48$1 1 2 2 ,, ~da 

drade. do Jaizo maio Nov, 
Seccio. ., de 
na!. 1901 j 1901 

.José Alfredo da Official 1:200$ f2) f2$ 3 
3 7 d• 8 do 

Silva. 
,, maio No v ... 

jus~iça de ,, 
i901 i90i 

I 
! I 
;J I ' I ' l I ' 

I I I I I I ! I ' ' 

I 

I 

Ob.~ervaç(io - E_ste lh·_ru ~ó serve p_ara o lànçmnento do imposto devid·e 
"!?-e! os .">errontuariOs de JUSllça que nao percebem vencimentos por fo,lha. 
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Lançamento dos foros de terrenos de marinha e acci'escidos 
do município de ............. . 

~ • ~ 
o o o o 

"" ·~ "" ~· ~o 
NO)!ES "" •• 8 > o. ª~ " "8 Zw o o 

o o o 
o o ~ ------ ---

An~oniodeSouza Praia 22ms 
Lima. dasFle-

1$800 

chas. 

. 

o o '"' o o 08 

"" "" ·~ • < ~ :;;lf:il 
~ó ~o ... < ~ 

~ --- ----
i 3 de Ab. 

de 1901 

. 

• 
" >O 
~ 

< > 
" li! • o -
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Lançamento dos arrendatarios de :proprios nacionaes 

o o o 

" " « o 
• o 8 

• o ;:: ~ 
o " " " • " • • o " ~ o 

o 
NO.!I-!ES 

A < OES&RVAÇÕBO A o o • 
o o< o •• ~ ~ o 
~ • ~ ;;; " " o • < 
~ ~ " A 

A 
~ 

Manoel Gastão. Praia Terreno i gdeFev. 
das Fie- de !90! 
chas. ,, 



E:lÇERCICIO DE 19 .... 

~~' 

~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

A fls... . ..do lim·o de receita fica debitado~ ~ ~ 
. ~ ~ 

o coll_ector pela quantza de Rs •................................ ~ ~ ~ 

EXERCICIO DE 19 ...... . recebu:la, do Sr. João de Oliveira, co'l'respon- ~-( ~ 
dente ao imposto de 0,5 o f o de 40; 000$, que~ t4 ~ 
em apolices da Divida Publica do valor nomin(/jl~ ~ ~ A fls............ do livro de receita fica debüado. o c_olleotor 
tJ.ç.A;QQO$, llft-.. coube em_ henmça de seu pae ~ 0 -~pela quan#a de Rs ........................ recebida do Sr. João de O/i-
Antonio de Oliveira, (allecido em 30 de agosto~ A ~ veira, correspondente ao imposto de 0,5 ° /o de 40:000.$, que 
de 1900. Guú1, do Juiz municipal de Petro-. ~ 00 ~em apolioes da Divida Publica do valo)• nominat cftJ 1:000$, 
poli~. ~ O ~lhe coube em herança de seu pa.e Antont"o de Oli<teira, fa,llecido 

--····--·· ~-S ~em 30 de a,gosto de t 900. Guia do jttiz municz"pal_.de Petro· 

....... ~ ~ ~polis. 
>'"' >. ..... ~ ~ 

. ···---·-·······-····· ~ rJ1 ~ ···- . 
Collectoria Federal de... ~ O ~ · ......... . ... . >. i) > 

em .............. de..... .. ....... de t 9... ...... ~ < ~ :· 
~8~ ... u ... , ...... ~ ~ r . . . .... .. . ...................... . 
" ~ . ~ ~ CollectMza Ilcde·tal de... ..em .......... de .... . 

~ ~ 
•····· ··················~ 

O osnrivil:o 
.de 19. 

O colleetor O os~riv!iG 

"' 

íi 

" ~ 
8 

I 
" " 

I 



Lançar;iento fis •.... 

EXEROIOIO DE 19 .... 

lls. . 5$000 

CertificO ~u~ :o St. Pedro da Silva ao-
drigues. ... 

deve a qu_af!.tià de; cinc~ mil ·nUs ... 

pro"eniente d-e foros d8 tBrrenos de marinhas 

Coltectoria z;:ederal de ... 

em ............. de .. . ..de 19 .... 

O escrivão 

F .•• 

-
-!< 

-!< 

-41:1 iançamentO.fis ....... .. 

~ 

!l 
"' .. EXEROIOIO DE 19 ... 

Rs, 

2: f Certifico que o Sr. Pedt9 da Silva Rodrigues ...... 
"'ld ·. . ·t" d • ., •. g eve a quan ~a e (anco mt" reM ......... , ........... .. 
;;; 
"' 
"' o 
o 

E 

proveniBn.te de foros de terrenos de marinhn,s .. 
' 

Collectoria Fedetal de ....................... .... em .......... de .. . 

-1< I de 19 .. 

5$000 

-!< 
O escrivão 

(assignatura por extenso) 

-!< Recebi, em ... de . de 19 

O collector - F •• ~.· 

i 
~ 
2l 
~ 

I 
~ 
"" 



Livro de entradas e sabidas de bens de defnntos e ausentes ~ 

EIN'.I.'".RADA SA:EIIDA 

. . -a " s -~ I t ~ 

.Es €. ~i:: i. .. ~ " w~ 
~-"' .. 

" "" • • ~! -~~ 
. ., :!~ •• ., 

~ ~:: ~ .. 
~ " " .. ~ .. - ~ 

·~ 
~. .:; ~ .... ~ ~ "" i ~· 

.. _.,. • ~~ e;: • o o ~ "' ~~ .. ~ .. .:; ~-~ .. ;~ 

"" "' •• •• g!;:. . • ,:; • ~ 

~ ~ 
~ ~ ~ .!: ~ 

,. 
~ 
g 

---- --- ----- ---- ---- -- -- ----- -- -------- -----
1001 igQt 

Jan. 3 Juiz 1 Th omé de Uma apo- Um ralo- 200$ 750$ Março 4 i Uma apoli- Um relogio 200$ 750$ 
do .,. Oliveira. li c e da gi o de ee da Di- de prata, 
/ehãoR Divida prata vidro. Puhli- etc, 

eCam- Publica por 10$, ca do va-
pos. do valor uma cor- lorde 500$, 

de 500$, rente de n, 5017, da 
n._ 5017, ouro poJr emis~ão de 
dli emis- 4.0$000. i86So 
sã o de 

i 
"' ~ 
~ 

1868. 

I 
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GUIA 

A Companhia, Sociedade Anonyma ou Banco F ..• vae pagar 
na Collectoria Federal de .•.•• a quantia de •.••.• correspondente 
a 2 1

/ 2 °/fJ do dividendo de •.•••• á razão de •••.•. por acção, que 
distribue aos seus accionistas como liquidação dos lucros das 
operações realizadas no (trimestre, semestre ou anno) de 19 ... , 
-conforme o annuncio junto, publicado no- Jornal._ ••.• 

Data. 

Assigna tura. 

(Não esta sujeito a sello.) 
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DECRETO N. 4.0ôJ -·DE 25 DE JUNIIO DE 1901 

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 8:.400$000, para paga ... 
mento do pr~mio devido,,a.. José Rodrigues Bastos Coelho ... 

O Presidente da Republlca dOs Estados Unidos. do Brazil, 
usando da autorização conferid·a ao Poder Executivo no art. 29, 
n. li, da lei n. 746 de 29 da dezembro de 19JO e tendo ou
vido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2'\ § 2°. 
Iettra O, elo decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896: 

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito d'e oito 
contos e quatrocentos mil rêis (8:400$000) para occorrer ao P<1· 
gamento do premio que compete a José Rodrigues Bastos 
Coelho, pela construcção; em Cctrahyvamemuan, termo de 
Trancoso, Estado da Bahia, do navio Analia, de sua propriedade 
e com a capacidade de 168 toneladas. 

Capital Federo.J1 25 de junho de 1901, 13° da Republica .. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim Murtinlto. 

DECRETO N. 4.061 - DE 25 DE JUNHO DE 1901 

Abre rto Ministerio da Fazenda o-credito de '72:751$947, supplement·at> 
á verba n. 10 do al't. 43 da lei n. 652, de 23 de novembro de 1899. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorização conferida ao Poder Executivo no decreto 
lcgislati v o n. 767, de 18 de junho corrente, resolve abrir 
ao Ministerio da Fazenda o credito de setenta e dous contos 
setecentos cincoenta e um mil novecentos quarenta e sete· 
réis (72:751$947), supplementar á verba n. 10 do art. 43 da 
lei n. 65.2, de 23 de novembro de 1899- Casa da :Moeda. 

Capital. Federal, 25 de junho de 1901, !3' da Republica. 

IV!. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim Mu't·tinho. 
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DECRETO N. 4.062-DE 29DEJUXHO DE 1901 

A!Jre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito e:draor
di.nario de 30!$166, para pagamento dos vencimentos do finado 
escrivão do Juizo Seccional no Estado do Parancí, capitão Da
ntaso Corrêa de Bittencourt. 

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorhaçã.o concedida.. pelo decreto -leg:isla.tivo n. 769, 
de 22 de junho corrente, resolve abrir ao Ministm•io Ua Justiç<l. 
e- Negocias Interiores o credHo extraordinario de :J04$â66 parn, 
pagamento dos ve.ncimentos devidos, no periodo de 10 de se
tembro a 22 de novembro de 1894, aos herdeiros do fini:1do 
escrivão do Juizo Seccional no Estado do Paranâ, capitão· 
Damu.so Corrêa de Bittencourt. 

Capital Fedm•al, 29 de junho de 1901, 13' da Rcpuhlica. 

1-1. FERRAZ DE CA11POS SALLES, 

Epiiacio Pessôa. 

DECRETO N. 4.063- DE 29 DE JUNHO DE 1901 

q~·aa os lagares de supplente ou substituto. do juiz sec.cional nas-

circumscripções ·federaes do ·Estado do Maranhão. 

_ O Presidente da Republica dos Estados Unidos do I3l'azil 
re3olve decretar: 

Art. 1.° Ficam craados no Estado do Maranhão, nos termos 
do- art. 3°, § ro, da; lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, os 
tre3 lagares de supplentos do substituto. do juiz seccional em 
cada uma das quarenta e cinco circumscripç·oes federaes em que 
se dividirá a respectiva secção, dasquaes comprehenderá a P o 
municipio de Alcantara, a 2a o de S. Bento, a 3a o de Pinheil'o, 
a 4a o ele Santa Helena, a 5a o de . Guimarães, a ()a o de Curn
rupü, a 7a o de Turyassú, a 8"' o de Caratupera, a ga o de S. Vi
ente Ferrer, a lQa o de Cajapió, a lla. o de Vianna, a 1:2a o de 
Penalva, a: 13a o de iv!onção, a 1401 o de Baixo-ME:larim, a 15a 
o de Arary, a l(3o. o de Anajatuba, a 17a o do Itapicurú-mirim, 
a 1sa o de Va1'gem G1'ande, a 19a o de Chapadinha, a 20a o de 
Curralinho, a 2ta o de Bl'e,jo, .. a..22a o de S. Bernardo, a 23a o 
de. Barreil'inhas, a. 24a. o de Tutoya, a 25a o de :.IirByba, a 2,}9. o de 
lc<.ttú, a. 27"" o de Rosm•io, a_ 23a o de S. Luiz GonzJ.ga, a 29v. o-
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de Coroabá, a 3Qa o de Codó, a 31 a o de Arayoses, a 32a o de 
Caxias, a 33a o de Passagem Franca, a, 34a o de S. João dos 
Patos, a 35a o de S. Francisco, a 36a o de Pastos Bons, a 37a 
a d;:: Mirador, a 3Sa o de Nova-York, a 39a o de Loreto, a 
4oa o de Riachão, a 41a o de Sanb Antonio de Balsas, a 42a o de 
Çarvlina, a 43a o de Imperatriz, a 44a o de Grajalni c a 45a 
o de Barra do Corda, e cujos limites serão os dos municipios 
que as compoem. 

Art. 2. a Em cada uma destas circumscl'ipções, conforme 
·03 arts. 4° e 5(1 da citada lei, ter<:L o procuraDor um ajudante e 
Jrtverâ um logar de solicitador. 

Capital Fedoml, 29 de junho de !90!, 13' da Republica. 

)I, FERRAZ DE CAUPOS SALLES, 

Epitac-io Pessôa. 

DECRETO N. 4.034- DE 29 DE JVNHO DE 190! 

·CI'ea uma briga·Ja de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca-do 
Crato, no Estado do Ceará. 

O President9 da Republica dos E:~tados Unido.;; do Brazil, 
para execuçã.o do d~creto n. 431, de 14 de dezembl'o de 1896, 
decreta.: 

Artigo unico. Fica creada, na Gua1•da Nacional da comarca 
-do era. to, no Estado -do Cearâ, uma brigada de cavallaria, 
-com a designação de 4a, a qual se constituirâ de dous regi-
mentos, ns. 7 e 8, que se organisarão com os guardas qualifi
.cados nos di 1"1,ricto~ da rafel'ida comarca ; revogadas as dis· 
;posições em contrario. 

Capital Federal, 29 de junho de 1901, 13° da Republica. 

:M. FF.iRRAZ DE CA:MPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 
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DECRETO N. 4.065- DE 29 DE.Jc,;no DE 19Jl 

Crea mais uma brigada de· infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de S. Bernardo das Rus~as, no Estádo do Cearâ. 

O Presidente da. Repuhlica dos Esbdos Unidos do Brazil, 
pa1'a ·execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: · 

Artigo unico. Fica, creada, na Guarda Nacional da comarca 
de S. Bernardo das Russas, no Estado do Cearâ, mais uma bri
gada de infanta.ria, com a designação de 44a, a qual se con· 
stituirá de tres batalhões do serviço activo, ns. 130, 131 e 132, 
e um do da reserva, sob n. 44, que se organisarão com os guar~ 
das qualificados nos districtos da refe1•ida comarca ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de junho de 1901, 13' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Epitaâo Pess6a. 

DECRETO]'(. 4.066-DE 29 DE JU,IIO DE 1901 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na co ... 
·marca de Itapipoca, no Estado do Ceará. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de !4 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada, na Guarda Nacional da comarca 
de Itapipoca, no Esiado do Ceará, mais uma. brigada de inf<1n· 
taria, com a designação de 45a, a qual se constituirá de tres. 
batalhões do serviço activo, ns. 133, 134 e 135, e um do
da reserva, sob n. 45, que se organiEarão com os guardas qua~ 
lificados nos ôistrictos da referida comarca ; 1•evogadas as. 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de junho deJ 1901, 13' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAl\lPOS SALLBS, 

Epitacio Pt;ss6a. 
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DECRETO N. 4.067- DE 29 DE Jv:<llo DE 1901 

:érea uma brigada d~ infantaria de GUardas NaCi0Íiaes na conra~réá ·dto 
1\foráda NoVa, ·no ES-tado dó CearL 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada, na Guarda Nacional da comarca 
de Morada Nova, no Estado do Ceai'á, uma brigada de inf<:tn
taria, com a designação de 46•t, a qual se constituirâ· de 
"tres ·batalhões do serviço activo, ns. 136, 137 o 138, G uin do 
da reserva, Sob n. 46, que sé o1•ganisarão com os guardas 
qualificados nos dist1•ictos da referida ·comarca i revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de junho de 1901, 13' da Republica. 

M, ·FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

ThECRETO N. 4.068- DE;<() DE JCNHO DE 1901 

<Crea mais uma brigada de oa'Vallaria de . Guardas .Nacibnaes na co ... 
marca de Quixadá, no Estado do Ceará. 

O Presid·ente- .da;. :Re.publica dos .Estados Unid.os do· BrazH, 
para execuç·ão· do decreto n. 431, de 14 do dezembro· de 1896, 
decreta: 

Artigo· unico. Fica 'Creada, na Gua·rd·a Naciona.l da comarca 
Ue Quixa.dâ, no ·Estado dü Cea-rá, mais uma brigada de cav:allaria, 
com a designação de 5~, a qual se constituii"á. .de dons regi
mentos, ns. 9 e 10, que se organbarão Com os guardas qua.Ji-
1icados nos · d-istrictos da referida comarca;. revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de junho de 19Qt, 13° dt:t Republica, 

&I .... c, FERRA.Z DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 
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DECRETO N. 4.069- DE 29 DE Jl:NHO DE 1901 

Crea mais uma ~igada.de infantaria e uma de cavallaria de Guardas 
Nacionaes na comarca. da Capital do Estado do Ceará. 

O Presidente da Republica dos Egtados Unidos do Brazii, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
dec1·eta: 

Artigo unico. _Ficam creadas, na Guarda Nacional da co
_marca da Capital ·do Estado do Ceará, mais uma brigada de 
infantaria e uma de cava_llaria, aquella com a designação de 
47a., que se constituirá de ·tres batalhões ·do-serviço activo, ns. 139, 
140 e 141, e um do da reserva, sob n .. 47, e es;ta com a .de 
6a., que se constituirá de dous l'egimentos, ns. 11 e 12, os 
quaes se organisarão com os guardas qualificados nos distr'ictos 
da referida comarca ; .revogadas .as disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de junho de 1901, 13' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Epitgc·io Pessôa. 

DECRETO N. 4.070- DE 29 DE JUNHO DE 1901 

Crea mais uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na co
;marea. da Faxina, no Estado de S .. Paulo. 

·o Presidente ·da Republiea dos Estados Unidos 'do Bl'azH, 
:pai'a execução· :do· decreto :n. 431, de 14 de dezemhro de 1896, 
decreta·: 

Artigo mico. Fica creada .ria comarca da Faxina, no Estado 
de S. Paulo, mais uma brigada de cavallaria de Guardas 
N,aeionaes, com a designação de ·2sa, compOsta de dotls regi~ 
mentos, sob ns. 55 e 56, -oS quaes se organ'isarão com os g.uardas 
qualificados nos districtolii da meama comarca; l'evogadas as 
dispmições em coJ.trario;· 

Capital Fedé:val~ 29 de Junho de 1901, 13° da Republica. 

Mo FERRAZ DE CAMPOS SALLES~ 

§pitaçio Pessôa. 
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DECRETO N. 4.071- DE 29 DE JUNHO DE 1901 

Crea urna brigada de cayallaria de Guardas Nacionaes na comarca de
Bocaina, no Estado de S. Paulo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
:Para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada, na Guarda Nacional da comarca; 
de Bocainas no Estado de S. Paulo, uma brigada de cayallaria, 
Com a designação de 29a, a qual se constituirá. de dous regi-· 
mentos, ns. 57 e 58, que se organi~arão com os guarda~ 
qualificados nos districtos da referida comarca ;. revogadas 
as di:iposiçõcs em contrario. 

Capital Federal, 29 de junho de 1901, 13' da Republica. 

M, FERRAZ DB CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa., 

DECRETO:N. 4.üi2- DE 29 DE JUNHO DE 1901 

Rectifica os ar~s. 84, § 1° e 312 do Codigo dos· Institutos Offi~iaes :d~ 
Ensino Superior e Secundaria, dePendentes do Ministedo da Justiça 
e Negocíos Iateriores, approvado pelo d~creto n. 3.890, de i,de:.ja .. 
neiro de 1901o 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos .do Brazil 
resolve decla,rar que as referencias que se loem no Codigo dos 
Institutos Officiaes de- En-sino--superior e -Secundaria, depen
dentes do Ministerio da· Justiça e Negocios Interioi•es, approvado. 
pelo decreto n. 3.8\lfii, de I de janeiro de 1901, do art. 80, § 1'. 
aos. arts.- 76 e 78.e 'ào art. 312ao art. 304, devern._entender·Se 
feitas, no·primeiro.caso, aos arts. 74, 76 e 78, e no ultimo 
ao art.,306 do mesmo Codigo. 

Capital Federal, 29 de junho de 1901, 13' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

--
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-- Cflllt~edu :tuL,r·iz:l•:íi.<l :t .\I fre lo L'uiz doi Porto 
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para organisar uma sociedade anonyma com a 
denominação de « A Economisadora »........... 1064 

N. 4. ll9 - FAZENDA - Deereto de 6 rle ngosto de 1901 
- Concede a <( The Brit.ish Bank of Sonth 
America, limited '' autiJriz~ção par<t eslalJêlecer 
uma caixa filial na cirlade de Manáos, Estado 
rlo Amazonas ..............................•.. , IOti·4 

N. 4.120- RELAI:t>ES E\TEHIORES- Decreto de 8 de 
agosto de 'i9lll Crea um Consulado em Braga 
(l'ortngal)............ .• • . . . . . . . • • •• . . • . • . ••. •• 1065 

N. 4.121 GUERRA- Decreto de !>de ago,to de JD.ll 
- Abre ao ~linisterio da Guerra o credito es-
pecial da quantia de 41:2~1()~8'18, par;t occorrer 
ao pagamento a docentes em disponiuilidarle rlos 
in:-:titut<;>s militares de enoino, de gratificações 
vencidas e a vencer rlrJ I !I de abril tle 1808 a 31 de 
dezembro do I!> >1.............................. !Oti() 

N. 4.122- .TUST!Ç,'. E NEflOClOS INTERIORES-:-Decreto 
de lil de ago~tn de 1\J:It -- Crea mrus dua.s 
brigadas de inl'antari:t !lo nunrdas Nacionaes na 
comal'C:\ rle Cataguazei!, no l•:stao!o rle l\linas 
neraeR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . I r IG'i' 

N. 4.1'!:~- INilU~TRI \, \'IAÇ.\0 E ORRAS I'Ul11.1<',\S
Decrr)to de I:! r lo ngnRto do I ()li! --- Tol'na appl icn.
vcis ao ramal rln l\1ulnngl·l a Ahtgúrt Grande n:-J 
tarifas actualmento em vigor na Estrad:t (}q 
Feero Conde d'l~u.............................. IOG7 

N. 1.1·!4- JNilliST!Ui\, VIAÇÃO E OBRAS PUIILICAS
Dor:reto rln 1:: rle agosto de 1~101-- Abre um 
cre,Jito especial pam construcção rio trecho rle 
Cacer1ny <L Inhandnhy, na I~strath de Ferro de 
Porto Alr•gre a Uruguayana.................... IOC\8 

N. 1.12:-i- .JUSTIÇA E NI·~GOCIOS !'ffl;;lUOIU:S-Decreto 
de 25 de agosto de l!IOl -Abre ao .\linisterio t!rt 
Justiça e Negocios Interiores o creriito de2S<l:IJOO:-;, 
supplcmentar :i vcrl,a Soccorros l'ulrlicos -do 
exel'eicio de WOJ........................ ... . • • . lflli\1 

N. I. 17~6- JUSTIÇA E NEGOriOS r;.'fl'!o:RIORES --De-
creto de 17 de agosto de 1!101 - Cre:t 1nais nm:t 
brigada de Guard:1s Nacionacs nas comarcas drJ 
,\ntoniua e \lorretcs, no E,;ta<lo do Paraná...... 1072 

N. 4. 127 - .l llSTIÇA E NE<JOCJOS INTEIUORJ<:S - De-
crel<l de 17 rle ago,to rio HIO l Crca uma bri-
gada de inlantn.riu <In 1 iuarda~ Nacionans na co
Ill<trc:t de Cam)'o I .ar,;o, no E~ta<lo rio Paraná.... 1072 

N. 4. UR - JUST!I'\ g NEilO< '!OS I NTEIUORES - De-
t'reto de lid!'l ;lgl)~l.o dn !!111! Croa mai:-; uma 
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brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na 
comarca de Guarapmwn, no Estado do Paraná... 1073 

·Nr • 
12~reto·'J~';{~~~~ ~:0~~0à~019~J~·~~~~~J~E~~ &t 

gada. tle cavallaria tlo Gnard:ts Nacionnes na co
marca rle Vi !lo. 11ella, no Esta•1o rle S. Pauto..... 107:3 

N. -L 130- INDUSTRIA, VIA CÃO E OBRAS PUHLICAS
flocreto de lD de agósto rio l!JOI - Approva o. 
substituição da firma social Argollo Aragão & C., 
arrendataria. da Estrada tle Fert'o S. I• rancisco, 
pela firma Ar·gollo Cardoso & Comp............. 1074 

N, 4.t:H- .lllSTll!A E NEnOCIOS INTEHIOHES- De-
creto de 24 de agosto de 1901 - Abre ao 1\linis-
trrio tht .Justiç:t o Neg-ocios Interiores o cre1lito 
ext.raordinario do 24::í5~ para pagar a Carlos Gal-
tlino Leal e outros, auxiliares e serventes nos tra
balhos de exames pr·eparatori0s do Ex1.ernato do 
Oymmsio I'\ acionai....... . . • . . . . • . • . . . • . . • . • . . 107 I 

N. •1. 1::2 - JUSTII'.\. 1•: NEGOCIOS INTEIUOHES - lle
crcto de 21 de agosto de 1901 -- Crea duas bri· 
garl:1s do infantaria o tres do ca.vallaria de 
fJuar,[as ;'\aciou:ws na cr!marca de !Jruguayana, 
no Estulo do [{io GrantlP llo Sul................. )117;) 

N. 4.1:n - .JUSTJ('A E NEGOCIOS INTERIOI:l•:S- De
~roto d1~ ·!1dn agosto de )!}OI Crea mni~ dnn>l 
hrig-~<la,; dP infantaria., nma tle ar·tiJhnria e uma. 

·de ca.vallaria de Guardas N:wionaos nn, comarca 
th l;l'llZ Alt~, no E->hlliO dn !tio Grantle tiO Sul... ]Oi;) 

N. 1.1:-11 - .Jl!STIQA E NEt :nciO;:; INTERIORES--Decreto 
de·! I de ago~to <lc 1~1:11- Crca uma. hrig-ad:t de 
infanta.ria de t:uarda:-; Nacionaes na. comarca do 
Santo An;:t:lo, no Eslado tio Rio (irandl~ do Sul. li17li 

N. 4. !Ti -- JllSTJt:o\. E NEGOC!OS INTEH!OnES --De-
creto rle :?4 'de ag-osto de IVO I -Cre<t um:t briga<la 
1l•} caval!at·irt e maig umn de infantnr·ia de 
nu:<rda:; Nacionar~ na com:~rca 1la Boa \'ista do 
Trrmerhd, no E.-:t:~<ln t1e Minas Geraes........... 107ô 

N. 1.1:-!G- .IUSTWA E ~EtWC!OS !NTER10ltES- De-
cr·eto de ·:,.de ;1gosto do 1\.JOl-Crea uma brig-ada 
de ca.vallaria e mais tinas de infant:lria 11e 
Guar•las Nacionaes n:t comarca. t1e Baturité, no 
Esta1lo do Cearit. . . . • . . . . . • . . • . . . • • . . . . • . . . . . . . . ]1177 

N. I. 1:,7 - .lUSTfl ;A E NI•;I:oc!OS JNTimlORES - De-
é reto do 21 i!e agoid.o de 1~1:)) - Crea mnii1 uma 
hrignd:t ti<) infont:ll'Ífl. •le t;n:1l'dn.i1 N:<cionael'! ua. 
cornarc~. tl:l l'apital do E~tndo tle S. l'a.nlo ..•.. , 1077 
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N, 4.138- INDU~TIUA, VIAÇ:\.0 E OBRAS PUBLICAS 
- Decr·ct.o de 2G ''e :11-[0S(O do I no! - :\h!'<) a,o 
1\lini~trrio <la In·lustria, Vitt~·iio o Obra.,; l'ublic.l~ 
o CI'<H.liloo"l'"cialile:::'.ll:i:ío~ JH\l'i\ iwlenmizat· o 
Estado do ,;car;i, 1b. sommn. que recolheu ao~ 
cofre-' da. União p:H'n 1t t·ons••t'VR<;iio das linhas to-
)flgl'<lJ1hieaf1................................... !Oifl 

N. 4.1 :'l9- FAZENDA - De1•reto de ~7 de ngo~to tle ]!10! 
- Conrn1lo autorizat;fío a .Joi[,, Benigno d:t Síl\'a. 
par·a. t'utHlar• cnt Manáos, Capital dn E:::ta<lo uo 
A maz()nas, um P~t.aheleeimenl•l do ct·cditn rPal <to
nomina<ln '· 11:weo llYf'"' :1e.:ar io l'restami:.;ta tia 
Atnii/,IIJli;l ''· .••• ' .•.•.••.. ' .• '. .•• • • • . . • . • . . • • • Jll'iil 

N. f. I fO- JliSTIÇA R m;, :• 1CIO< I'\ I ER!t)J:E~- Do
<'l'dn rlo :11 rle ngP~to dn l!l111 - 1\brc <111 Minifl
ter·io da. .Jn:;tii,~<l c t\Pgoi'Íos Jnteriol'€fl o Cl'edil.ll 
snpplnment:tt' d<' 1',·7'!7,:;7;,( :ivorha --- l'esscal <l:J. 
s,•ct·elat·Lt 1\a. Cam <!'i\!],,~ ll<q<ut:vlo3 --- no ncluctl 
CXIli'CÍGitl' ••.•.•.•..• ' •..••.•.••..•...... ' . . . . • l Oi~l 

N. 4.1-ll .l!lSTII'A 1: NE•:OCJOS INTIO:lU•liU·:S- De· 
ereto d.•l :n 'do l\g11stn do IVUI- Crra. um:t l<ri
g:tda tle c:tvn.l 1·\l'Ú <111 flu.lt'tl:ts NacinnrtP~ na co-
mat•, ·a, d" San ta!'/)m, nn Est:Hio do Parit. • • . . • • . . 111~\ I 

N. l.lH- .ttr:--:rlt'A 1-: 1'\E(J(},;IO:-:: IYITIU1ii:J•::--: Jl<)· 

et'PI:~ d<l ::1 dr•tv:·,hl.,, dn 1'.1111 --Ctf':t um:1 hr·i~:\da 
tl11 P:l v.d l:11·ia. dn 1; u li'· h~ :"J:t<'i"nar'l n" tnu nki pi11 
dtl 1'11f.t·olina, 1111 t·:~tau<~ ue l'<'l'd:tmhu·~'l.......... 1•1111 

N. 4.11: ..... li'~TII',\ 1: i\t-:<:lliiOs t:~n:tuotn:~ fi,,_ 
et·<'t() de ::t.<lo "gn~t" <ll 1!101 - Cr()a Ulln Lt·i-
gflda "'' l'il.\all:ni:l P mai~ uma •lo iuful!:ni 1 de 
lluard:t~ N:wion:ws 11'1. cnmar,~a <lu .Jardim, no 
E~h·lo ,J,, I:•J:tl'it............................... ]IIC:O 

N. t.lll- .Jl'c-:TH.'.\ E NE':tiClO'-' li'.Jn:tnot:Rs -- J•c-
erett1 drl ::1 ite "gosto de l\1<11- <:rei!. ID'\Í~ llllm 
brigada dn inl'ant-l!'i:t de tlu \!'das Nnc:•>n:lü::: 111 
comarca do lg-u:\f.,·,, no l·;~t:t lo d·1 Ce:J.r,i....... . . to.~ I 

N. l.lli -·· .I['"I'IC\ F. NI<;•lCJ~i·lS l~TI~IU )JtE..;- lio
ct·ebl de :11 ·do :t~u,to d l l\LJI - Ct•ea lll'li~ lli\11 
briga.<ltt <l~ i 'lf';~ nt u•ü d·J iln;J.r,las ~ 1 ~iiJna r:; 111 

cnmai'C,\ <le lta-'''l llhra, I! LI E-;trdn do A111 ,z m 1<1.. [()·q 

N. !.!ti ' - ltF:L\I'ir~:::.: 1·:\Ti·:lu ll~Es-n .. ,.,.,,~u,fe :, ,f,, 
~et<•inhro dp i!llil -.~,.,.,L n•il Con,u! '"n !JIIl Allt-1-
lii;..:-<ISI.:t (Chii•J ), •..........•....• , ... , . , , • , , , , • 111--::~ 

N • 4 . l I., - I 'J 111 'c; I 'I: L\ , V I \I ' \.O !•: li f W . \ :--: I 'I : I : 1.!1; ,\ S -
[IPI'l'•'l<l <f,, \I <!1~ f;"((\11\Íll'll •(<• j!ll) \\lh1l'Í'l.:l 1~ 



conces~ional'ios das obra~ rlo porto tle l\I:máos a 
construirem um armazem e um dique lluctuante 
necessarios ao m·~smo porto, o approva a~ re5pe· 

11 

ctiv,,s planta, o or'çtmento~......... .• . . . . . .. .• IOR2 
N. 4.14\J - JliSTIC: \ E NEGtH:lOS lNTI-:RIORES - Do-

crnto <!c 10' 1\ll SPtPr!lhl'O do l~l(ll Cl'O:t llllHI. 
hri!!rtlht rlP <':> vallaria ,[,1 tlu 'r' h~ Nariona0q na 
coín:wra ele \n.l'l{inha, no E~ta<lo de l\lim~ ne!':tes. lOR'? 

N. 4,1:í0- .Jil8Tlt ' .. \ E Nl\OOC!r)S lNTEIUORES-Decrl'to 
1le 111 rlrl sPh•mlrr•o dn 1~11)! --- Cro:t tluas hrigarlas 
1lo inf':llltarin. 11 nrnn. 1lfl ravallaria de Guar.las 
Nacional'~ n:1 comarca !lo Rio P:u·,Jo, uo I·:stado ,]1) 
Hio Or·nnrlo rll> f:;nl............................. JO·-:.'~ 

N. 1.1~>1 -.Tl!STWA E NIWOCiilS 1:-.lTERIOH!~;;;-np,creto 
dl' )li rl1' ~<;lr•nthrn do 19 I) Cn•a du:~s brig-;Hias 
dP inl':lntaria o dua~ de c lvali:l!'i:t ,)ol;uardas 
N:rcion:ws na com:u·,~:t do Vaccal'i:r, no E,tado do 
JtiiJ Or·anrln do Sul.,........................... 111~1 

N. Ll-·2 --.H'Sl'li~.\ 1•: NEIHl.:l,lS l'iTEIUilltf'::)--llrlereto 
do lO 11l· ~,',temur·o du 1\JOl Crea, mai~ uma IJI'i-
g<td:t dn in(',utta.ria c ma.is uma cle cavallaria de 
liuarrl:1s Nae.ionaes na curnat'c:t .ele f'rll7: Altn, no 
E~tado do Hio nr·andn do Rnl •.••......•.•.•..•• , IORI 

N. I. Ui:: - .1 [!STII:A E Nl\flOC[0.:-1 INTERIORES De· 
ct·et.o do lil.,le setflmhro de l!liJl cr,•a rnais1lll<'S 
lrri~·:rcl:ls 1lr infanbri:t dA Gnn.rd:1s Nneinnaes na 
rornal'r':l. dtl S •. Jusc·· 1111 l'n.raizo, nu I·:~t.:u[, de~ 
1\lill.ic<l;l'l':lf'<., ................................ 10'f 

N. 4.1:, I-· Jl'<l'l' '.\ 1•: :\'EGOI'I()S IN l'l•:I:IOI:I~S-flcer·nto 
dn 111 do sdnrnhr11 de 19111 - Ct•,•:t um:1 hl'i.g-ad:t 
1!11 inf;mt.aria e uma do cavallaria dn 1:ua!'ll:tS 
N:wionaes rl!l (\IJillarca do Pal'l~o FunlP, no Jo:~ia.do 
do l{io llt'.rtllle 110 ~ui. ........................ , J()~.C, 

N. t.Jr,:-,- .JU.;T[I' \E NEGO:;ros 1:'\TERIOltES- Ue· 
cr·eto 1le I O li•' ~utemLro de I!JD l - Crea uma ln·i
g:~Ja tlc in!Cmtar·Lt n uma de c1valhri:1 de 
lluardas Naeiouaes na comarca do Santo Antonio 
rla. l':ttrulhtt, no K<tado rlo l:.io Gr:tndo rlo Sul.... 10H:í 

N, (.}:',6- .11 1:-;T[('\ 1: NI·:I:Ot'IOS li'l'fi<:RIOI:t·:S- lln
ei'Ctu 1lfl !11 ;lo setr•nrlJro clrl 1~101 -· Crcrt mars 
duas br•ig:trla' ri,, ird'ant •r·ia do Guar·rlal'! N:t~:Írlll9.l':'l 
n:t roJn:tre' rio Ido P<tr·auahyba, un l•:sl.acl.o 110 
Ooya~, .•.•.....••.......•.••.•.......••....••.•. 108(\ 

N. t.trJ7- .l!l:,Tit'.\ :~ Nl•}I10CIOS INTI<:ltiORES- De
t!rdn "" li)dn :;ell'lllill'o r'o 1!1111- C!'ea nm:t lwi
g:vl:t "'' irtr.utal'i!t o uma ''" c·a\·allal'ia do 
Hrl:tt·rla~ "i:ll'io ,;w;; na curnar·<'IL rio I 'inrlamonhan-
;:nl•n, !lrl l·~'l:lrro,l.. Pnnln ................... (ll.'<(i 
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N. 1.158- .JUSTU:.\ 1·: NJ.:r:O<'IOS IN'fi.:RIOIU:S- !lo
ereto de 1:! do >'Ot•nnht·o de 1\'0) - Rectitica. o 
art. 3" d11 regulalllol!to th Escola de ;l.linas, ap
provado pelo decreto n. 1.017, de li de maio ul-
timo.......................................... IOH7 

N. l.l:í9 - RELA< 'tii<:S EXTE!UOIU:S-Deereto rle 1 ·!de 
sutemhru tf<l I 9 1! - AIJre ao Ministcrio da !I [{O· 
!ações Exteriores o crodito tia. quantia de 151:01HI:j;, 
em ouro. rnra occorrer :ls rlcspcz!tS com a repre
sentação t,razilcira na segunda conferencia inter
nacional amel'icana. quo se reunirit no l\Iexico.. 1087 

N. 1.11','1-.fUSTICA E NEClOCIOS INTERIORES- Do
cJ·eto do (I do ~etrml•ro de HIOI Crea mais 
uma bl'igada de inf;nltaria de Guartlns Naciomws 
nn, comarcn, de R . • Jo~é d:t 1\o:t \ista, no E:>tado 
11.0 l':tranil........................ . . . . • . . • . . . • 1087 

N. l.l61 -- Jl'STii. A E N'I·:GOCIOS INTERIII!{ES - De
ct·eto de I I ·t\e sct·:mbro tlc 19~11 - Crea m:tis 11ma 
hrigad:t de infani.'•ri[l. tio Guartlas Nacion[l.cs na 
c .. ma.rca de Coruml>á, no Estado tle Matto Grosso. ltlfl8 

N. t.lG2- .I!JST!t'A E Nl•:t :tWIOS INTEIUORES- De
c!'ülo de) 1 i' de setembro de 19ill - Crea. uma bri
gada tll) cavallarL\ e lllais uma tio inf,lllt[l.ria do 
nuartl:1~ Naeion:lf'~ not cnmarca. de ~Ja,ran.'~uap•~, 
nn l·:st,a>ln tlo t:•mr:'t............................ )W\~ 

N. -1.11',:1- .I!JSTICA I·~ NEOOCIQ~; INTE!UOlU<~S-lln.:rd•l 
dn 11 tln sêtomhto tio l~ll)l - Cr1~a mai:> um:t IH'i
gatla. de i 11 fanl:l ria de 1; ua r das Naci11nae~ 1 n co
marf'.a. ti<' Sant'Anna do P:\l·anallyba., no J•:sL1do ri•~ 
1\l:ttto nro~~l)........... ... . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . lll".~l 

N. l.lt'ol JliSTICA 1•: NEGOt'IOS INTEIUOHES- D··-
cruto 1lc l·i' de setembro tlo 1~101- Crea maL; 
nm:t hrigatl:t de infantaria dtl Gnardas Naoionars 
na comarca tla Capital do E,-t:ttlo ri•J Amazona•... ltli'~l 

N. ·l.lft:í -- JUSTIC'A E NI•:GOCIOS INTHIUOltES- De
creto de 14 ·do St)t.mnltro do 1\JOl - Crra m:1is 
dn(IS bri~:11I:•A de inlanta.ri:t de Gt~:~r.!a~ i\acionacg 
11[1. f'otnarea da Rilir:i1':1, no Est:ulo d:\ 1\ahia..... )ti:•() 

N. ·l.lfili -1ND!JST!U.\, \'!Af~ÃO E Olli:AS l'UB!.!CA"
Decreto til: Ji', de ;;;etembro de l\Jtll - lleohra c!~
duca a paknte rln irHPrll;i'io n. !1-L', do 17 dt) !i<'-
f.emhro do 18:1.1 ..•••••••••• , •••••• , • . . . . . . . • . • . 1•1911 

N. -LIÍl7- INDl~STI~L\, \'l.\1'\o EIII\IL\S l'l!BLIC.\S~ 
l)or>l'Ot.n rlt' )(;de ~et••mloJ'O rio )!1111 - Ap{ll'OV!l :t 
J'rcl ifil'at·iin do Lra•::lfln nnt.rfl a r>Jt.tçli.o ú~ l:.n
l•nur::t~, dn. RRI.J·ada rln F~l'I'O S. l'rtllltl- l:io 
Ot':ll!tlf' t• :l 1 illa. da. llili:l" tl:L Vi,·l•oria., ... . . ... • 111\Jl 
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N. 4.168 - .JUSTIÇA E NE<;OCIOS JNTERIOitES - De
creto do 21 de setembro rle I!JUI- Abre ao Minis
terio da Jnstiça e Neg-ocios Interiores, por cont:t 
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N. 4.16!1- JUST!<' \ E NEt;OCIOS INTI-:R!OIU:s- Do· 
ereto de 21. do setem!,ro de l!liil -Abre ao :\li
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do Scnarln e 46:000$ <'t verba -Secretaria 1l<J 
Cam n·a dus l!eputa•los................... . . . .. . . 11 1:1~ 

N. 4.170- JUSTJt.~A E NE,;OCIOS INTEIUOR1·:S --Do
ereto do 2l de set0llÜ•J'O d<' 1!1.11 - Crc~a mais 
uma bt'igMia de infant~ria d·J t;ILtr,hs N:tcionaes 
na eomare;t de Srtnt t Le,,poJ,lina, no Estado tio Es-
pírito Santo.................................. 111!1.; 

N. I. 171 - Jl!STW A E N1WOCIOS I '\TERIORES-Dccr·oto 
de 21 do setembro do I!JUI- Crrm mais uma bri-
gada d•l infantaria <lo nuar.fr,s N:teitm~\CS na co
UJat·,·;t de Jpú, 110 l•};tado du Ce:tr;·r............... Jo:,:: 

N. ·1.17~- .Jl.lSTli'.\ E NI·:GOC(IJ:> INTERIUHI-:S -De.:. 
ereto do ?l.do scfem1•ro d<) 1:101- Crca trcs ht•i
gn.rl.ls de illl'rllltaria o uma do <''IY!\llaria 1le 
lll)arda~ Nncio11arH tn ,.Uilt'.H''''· de ~anfo ,\m:u·o, 
llfl Ji:,;tadn d:t l;:tlliil............................ lti!ll 

N. I. I;:: ~- .11' >·Til'.\ E l\ !<' ;()C1(1S I NTI~IW 11tES - lle
auto do :!I. do ~otPmbru de UF!l -- Ct•,·a mai:; 
uma l,riguda dn iul':wt:Hi-1 1lo nuarcLts :\aciollaes 
na C<>muc.a d<t C1pittl do l~'ll<t<ln de S. l'aulo ... 1U~JI 

N. 4.174- JUSTif~\ E ~EUOCIOS INTEIUO!t~<:S- De
creto do ~1-du ,.cteml•ro do 1:101 -~ Crea d11as bri
gadas de cavallaria e mais 11ma de inC:1ntaria 1le 
Guarda~ N:.~cionaes na comarca de ltú, no E~tado 
de s. Paulo.................................... !111)5 

N. I. 17:-í- M:\lUNIIA-llrct'Clodo ~!!<lo S<'t<·mbt•u de 1!Jill 
.\lkm :1 I' J'ec:Ta da~ quo haix:ll':tllt Clllll u dect•eto 
11. ::.·!·::-',de '!-'i d·~ lllll!'•;o d" l~!1:1............. ... IOV3 

N. 4.177 ' -- .JI'S 1'11 ',\ 1: Nl· I ;IICIUS INTERIO!t1·:· - ])('
ereto de ::H de ~t·tcu1hro de I uu I u,·t iu:;tnt<\Ü03 
pat•a a elei•;ilo d<) l'rc::;id.< ntc e de Viec-l'n•sidnJte 
da 1\r•puloli·~.t •.•..•.••...•• , •.• , • • • . . . • . • . • . . • • 11)\iti 
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N. 4.178 - JUSTIIJA E NEGOCIOS INTERIOH.gs- De-

creto de 30 de setembro de 1901- Crea mais uma 
brigada de infantaria de Guardas Nacionaos na 
comarca de Amarante, no E,;ta1lo do Piauhy..... I 109 

N. 4.179- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERlORES - Do· 
ereto de :311 de setembro de HJill- Crca mai':i uma 
briga<la do infantaria do Guardas NacinnnPs na co
marca de Campos Novos, no Eotado do t:anta ('a-
thal'ina ......................................... 1109 

N. 4.1~1l- .JU:3TI()A E NEClOCIOS INTEIUOHES -- lle
creto de :lO'de setembro do l\101 -Crea mais uma 
briga<ln. de infatJlar·ia c uma de cavallari<t •lo 
Guardas Nal'ion·w-; na CIJ!llarc.t de L·,gos, 110 E:o~-
tadó de Santa Catl!arina ..................... _.. li !'J 

N. 4. U'i- JUSTIÇ.\ E NEGOCIOS INTERIORES-Dt)ereto 
ereto do :lO de setembro de l\JOI-Crea mais duas 
lirigadas de inlhntar·ia 1lo Guar•bs Nucionaes na 
comarca <le Leopolclina, no Estado dt) ~li nas Gcra('s, 1110 

N. 4.182- JUSTIÇA E NEGOCIOS li'<TERIOR!~S-l!L, Pdo 
de 30 de sotemlwo do l!lú! -- Crea mais uma IJti
gada de c:wallaria dn Guartlns N:~eionacs na, co
marca de Porto Akgre, no E~lD.',l·> do Hio 1\i·antle 
do Sul ........................................ 1111 

N. 4.18::- Jl:STII'A E NEOOCIOS IN'IlWltlHl•~:l -- !Jn-
crcto de :Jo de setembro de 1901- Crca m:d; nnm 
brigaria de cav.dlaria de Guardas Nacionao:-; na cu
marca de lta,gti, no Esta· lo do Rio Orand" do Sul 1111 

N. 4,lt31- JUSTir:A E NIWOCIOS 1\ n:RJOitES-DPeroto 
de :lO de setentbro do 1901 - J\land:1 ob;;cnat· 
providencias d<J prophylaxia nnt·ilitl!a modilicn. 
tiva do regulamento sauitat·io fe lera!............ 1112 

N. 4.185- .TUSTIÇA E NEGOCIOS lNTERIO!tES- De-
creto de :Jo de setembro de IVO!- ltl~<luz a dez 
dias o pr.1zo quat'enteuatio pat:t a posL;......... 1113 

N. L IS'i- INDUSTRL\, \'JA.t'.\0 1·: OBfUS PUilUCAS
Decreto de 30 de seteruiJro de !Utjl .\ppro1 a a 
·nova taLella do preços para a con~truct,<flO tia ICs
tratla de Ferro do Santo Eduardo ao C::whoeit·o 
do ltapemirlm, 0111 substitnição da qno ~e acha 
em vigor ••.......•..•.....................•..• 111.1 

N. 4.187- INDUSTIU.\, VIA<~ \q 1: OlilUS l'UHLIC.\S 
- IJecl'eto <h :111 <lc :mt<:iuht'o d<l l\1 Jt - Ct)iiCOIIO 
autol'izaçlio :i, ,, Tlte l'ari:l. 1:oJd ~liuin:: Corupany 
or J!l'a,iJ, [in!Ít<:ti •. [<:•.l':t Cll!li.ÍilllUI' ll. filll<'t'i"t!H[' 
uu. ltll[!lti.Jiica .....••....•..........••.•.... -., llltl 

fi. 1, Jf\f>- INDU~'l'Ht \, \'1.\f~,\o 1·: 01:1: \S l'l'J:t,ili \" 
- ll<)<:reto tln ::1,1 '.!<.' l)n\end.'J'•.l dn i~'''' - ,·onr·,·d•l 
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a11torizae;ilo á sociedade anonyma « C01upagnie 
d'r:clait'<~go dt: Bahia» para runccionar na lto-
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flltlcl!<:t ................................ , ...•.•• 114G 

N. l.lH~I-JNlJ!'t)TRI\, \l\('\0 EOHRA~ PIJIIUCAS
Dcerd:• de ::o de Ed<·lnltro Lle l'JIJI Dispen2a a 
,, Tlit: I.Popoltliua Hail\\'ay Company » <l<t obri
gae;ü.o do •1 cnslrnit• o trecho entre Ulycerio e 
~;,·rra do F~·<t!lc, JP E~tmda de Ferro Central de 
Maealt.) •..........•..........•...•.•...•••.•..• IJG'2 

N. I.I'.JII- 1:-.lltU:íTi;IA, VL\i'ÂO g OB!L\.S l'UilLIC.\S
lkercto tl.o ::o d: selom'ill'u de l!Jdl - Aut·c uo 1\li
ni.-terio da I1Hlt•·Jlria, Yiar;iio o Obras l'u bl i c~~ o 
crc:dito especial 1!0 :!OO:uun,$, l'ill supplumonto ao 
clo quo tto;lla o tlecreto n. 1.11 1'!, de::·! tle abril 
ull im•J, afilll de oc·~orrcc its de,;pez.as de trans
p·Jrto dos retit·:tnle~: cearem:es, sua internação 
c outra' ..................•...............•... , llií3 

N. 1.1!11- REL\.6J~S 1\'i.TE!UU!U~S- Decreto de a 
de outnl,ro> tlc HUI I':JIJ[ka a Ulllte:;iio da.lte
puulica o,)Jninhwa i CcJL\Venc;iio do \\'ac;Jiington, 
ele: 15 de junho tie 10U7, rt!:ltiva :·t troca de en
C<tlllllle!tdas po.,taes e ao acc,.rdo d:c, Jrt('Sllla data 
,.:obre o ~eniço do valos posb.Bs................ llli3 

N. 1,1\)2 - ItEL.\I,'iiES EX.TEI\JúRES - Decreto de :; 
dt• oulu1cro 1!·: l!litl - l'uulit:a :t adhr~ão do~ 
l'I'o'··dor:t !u~ 1\l'itanni ·os do L•·.,tc Africano o do 

.I ;;:cttl' :t '··<n\·,·u<;:Lu Tcli-;.:r.q•hi<'a inler'l:telltlta.l. llü~' 

N .. f. J;ll -- 1:UVIUI,\ ~ llL'ITI'to de 1 do outuiJw de 1\IIJJ 
- :\br.: ao \linbterio da liueri':t o crcditoextra
orJinat·io da quantia 1le tl:l7$1 ;:.,> pam pa;;amunto 
do ordrnado do fid ilJHhenta<·lo do exti11cto AI'· 
~l'ltal de 1:ucna 1lo I•:stado do l'c:rnatnl>ucn, João 
Leop<>ltltno do J:ngJ. ....•....•.••.••.•..•..•.• 1160 

N. 4.1U!- J1:1TIÇ\ E NI~UOCJUS INTELUORES- De
erdn tlc :, <L•: o11tubro tlu 1\JIJI- Abre ao Miuis
tel'io d.t .J ;~;,tiçu c 'iegocios IntflJ'iOt'l'S o credito 
nspcci:ddc 20:01111.~ em papel-mo,)rh o 12.0UO,clol· 
lat'> (<lllt'O) p:H',t ~~~ :urrc't' a tl<'"-rr:zt com o rel'ut•ço 
dn mat<:ri:t! da i llumiue~<;ão elcctric:t da Brigada 
l'oliehl ........................................ IIGfi 

N. ·LI~r,- III,';TII'A I; NI:IlOCIIlS INTI.;[t!OIU:S-llc-
':t'elt• ti<:~. ;1 · uutnllro do !til! .. Augrnout:t o 
nutn•·rn de pt·a•;·l~ tio t·c~imcnt" cle cavallai'Í<t da 
Hrig;~da l'••li<'i.tl.......................... .•. •• 1167 

N.-!.l~lt)-111,;11•'.\. H: Ni·:riU''[•t, INTEI:IOI{I~'-1-Dc
l'i <Jt" ,~<.; ~~ •h· •·ui.nl" o de I \Jtl I - l;roa. In ai::; uma 
lll'igada d•• iulitnt:c•·i' de• c:wn.l:t~ N:tdon:ws n:t 
roln.ct·r•• d·• l,:tl·•·(·:l, no l•:"lo.d" ,[" Àlllfl./.<lll:t~ ..... , ]]1:7 
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N. 4.1!17 - l~IIUSTRL\, VIA I 'AO I·~ OBR:\S I 'UBLW.\S 
-Decreto de i !lll outubro de 19111 - Approva 
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os planos n orçamentos das obras 1!c melhora
mentos tlo porto de \lanáos.................... IlGB 

N. L 1~18 - INDUSTRIA, VIAIJ.lO I~ OBRAS PUBLICAS 
- Decreto do 7 de outubt·o de 1\1:11 --- Approva a 
variante que moúifica o tr':lÇ[tuo d:\ Es:rflda de 
Forro S. l•'rancis,~o Xavier ao Commercio, tlJ. es-
taçii.o da Mangueira. ao Jittot·nl................. 111:8 

N •. 1,1~1~1 - .T!!STIC~A E NE1;DCIOS l:'\TERIORES- De-
creto de li 'de 011l11bro de l~Ol -- C:·oa mai~ cllws 
bt·i~ada~ ele' infiintaria de nuaJ•tlas Na<:i•JWICS n:~ 
eom:tl'eêl. do Al'<lt:aly, lltJ Esliulo do Cearú..... ... . 111\\1 

N . .J.;201)- JI'STWA E NE<:iJCios INTElUOl\.ES --De-
creto de ll 'uc outt!ln·o do 1~111- Crea mai~ uma 
brigada tlo iulanlaria de Guar·d:'8 Nad. nac~ na 
•·onmrca do Crato, no Estado do Cc•ar.i......... . ll W 

N. 4.:!01 -JUSTIÇ\. I~ NEGOC!OS DITERIORES -- lle· 
ereto de ll 1le outuLro do !901 - Crea mais uma 
brigad:t de infantaria de <lit:trdas Nacinnaes Dl~ 
comareas de l'ar·anngw·~., Guamtuha e nuaeakcs-
~a.ha, no E~l:ulo do l':u·au:·,................... li 70 

N .. J,;~o·~- J[JSTW.\ I·~ NWIOC!Il:' lNTF!UIIltE:S- llc-
"relo de I r do IIIJ[llU!'() d., 1!101 - Cr.~a tii:I.Í,; UIJl:l 
ht•iga.i:l t!n <:a\all;tri:t "'' I;U<!t'da~ (~llcÍulll\CS ll<l 
~'üBFl.rca da C:tpil<tl •lo Estado d•J S. P:ntlo...... 11 iU 

N. J.·~n;- .l!T~T!Q.\ E NEilflCIOS INTEIHOI~f<~S -- !~0-
~~~·eto d•J I! de outuhro do ]\I! I[- Crl?a uma ki·· 
::atla de iuliwlariu. urna d•J e:tvallat i:t c UttJ:~ de 
<trlllltaria do 1 •ll«J'das Nacion:~.,Jc\ ll<t collt:tl'<"<t tf., 
S. Gonc; !lu de S:~ pw;t!ty, no E~l:u!.J •le l\1 in<t~ 
I} <'racs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . l I: I 

N. ·1.21lt --JUSTIÇA l'~ NEGtiCIOS !NTEHlufmS --- !Jo-
erelo do ID de outul.ro do HJil] Cren um:t ltri-
gadtt de <t !'li llnni:t dC' I; na r das Nacionaes na co
marca de Cuneii•J, Lo ]~-<lado do Min:1s üet'al'S... I li! 

N. ·L êO:í - .JUSTIÇ.\ 1•: Nl•:í.l<>Cl•lS I :-ITElUOIU~S lll-
c!'cto tle lU tle outuiJr·u de 1~1111 Ahe ao :1-.lltli~-
tcriP da .lnc'liça c N··~oeiud Inlet·i•Jl'< s, por cunt<t 
do cx•.'I'L·icio tl·~ 1~1111, o erc<liln ~uppkmeuLur· de 
:'<·1::11(1,;, ~Dndo: ::·!:/llliS a \CI'ha -- Sccr·ebl'ia do 
s .. ,nadn - c t;lj:l)ll 1 l.~ á \'<•rha- Seeret.aria da 
Camal'a dos 11 • puLul .18.. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . 1 I 72 

N. 4.20ti- HJ':Tii~\ E NRt;l>-'1•1'; INTF.H!OJ:.r•:S- l/e
ereto do 1\l,de "nhd•t'•' de !'nd - Alwe ao Minis
t.·rio drl ,ln·.:.ti,'~ ('. (':~rri.n~ [ntcq•inl'•-'~ 1 l10r conta. 
!ot •''\I'J',·j,•j,, t\p l' .. ltt( ti •'i' ,J ill "11\'!d<'lllf'lll:íJ' ti•.' 
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618:75')$, scmrlo : 141:750.t á verba- Subsidio 
dos Sen:tdoro~- e 477:000 á verb.t - Subsidio 
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dos lJJputa,lus •.•••...•••••.•..•.•..•..•••••••• 1172 
N. 4..207- l~DUSTRIA, Vl.\.ÇÃO E )BRAS PUBL!CAS

Decreto de :t2 de outubi'U de 1901 -Abre ao 
MinistHrio d<L Inrlustri;t, Viaçiio e Obras Publicas 
o cre li to de 700:00U$ p-1ra organisação do serviço 
de pt•opag•tndJ. do caré nos Cunsrthtrlo3.......... 1173 

N. 4.208- F:\ZE~D,\- Decreto de 2:l de outubro de 
1901 - Eleva a porcentagem dos inspectores 
liscaRS e ag•>ntes ti.;caes dos impostos •lr} consumo 
da circumscripção da Capital Fc lera.! e municípios 
tio Nitheroy e S. Gonçalo .................... lli4 

N. 4.201)- JI:STIÇ.\ E NEGOCinS INTERIORES- De-
<~roto de :!G de outub['r) rle IDIJI - Aht•o ao Minis-
t"lrio da .1 uqtiça e Nr•gocios Interiores o credito 
supplernentar de 55:611$ á verb.t n. 14 do exer-
cício de 19U I, p tra pagamento d:t; drJspezas de
corrente~ rto aug-men to de praças no regimento ele 
cavalla.ri<t da Ucrga•la Policial.................. 1174 

N. 4.210 - J!JSTIÇ \. E NErlOCJOS I~TI~RIORES - De-
ereto d•J :)li de outubro de l\.1'!1 - Crea mais uma 
brigada de infantaria •le Guardas Nacionaes na co
marca da Capital do Esta• lo do Riu Grande do Norte. 117;, 

N. 4.211 - JIJSTIÇ.\ E NEGOCIOS INTERIORES -De-
creto de 21j de ou tu hr·o de 1901 - Crea mais urna 
.brigada rle inf;uitaria de Gnanlas Nacio11aes na 
conntr·ca do !tio Grande, n(} K;hrlo da B•thia ..... 117i} 

N. 4 .21·~- .JUSTWA E NEGOCIOS INTERIORES- De-
crdo de 21;' de outubro drJ 1\)1)1-Crea mais uma 
brigada rh inf;lllt:u·m e Ultl<t· de ctv.dlar·ia. de 
<imHda~ Naciouaes na comarca de T.u,uary, no 
E~t·trlo do Wu l'rawle do Sul................... 117ü 

N. 4.213 - Jl:.-;r{!' \ 1•: NEGUC!OS INTEIUORK3 -- Oe
cr·eto de ~ü-de outubro de 1901- Cre•. mais uma 
brigada de c:t vallar·ia de Grw.r.fas Nacionaes na 
CO<Ilarc L rl:t Cruz Alt;t, no l~stado do Rio Grande 
rio t>ul....... •.•.. .• ..•.• ••. . . •••.••. .• .• . •. . . 1177 

N. 4.'211 ~- .JlhTii'.\. E NEIJOCIOS INTI~IUUIU~S- Do
ereto rio c(\. de out.ubr·o de 1901- Crea rn:lis urna 
hrrg:ula ,Je cav dlill'ia e Ullt:t d•J art1lh u·ia de 
U ·l LI' Lt.; -..; '''·~LJII.I JS llt curu<tt'c:.c d;t Capt Ltl do Es-
t ""J .[,J p tr.t.................................. 1177 

N. -1.215- J IJS !'IÇA l~ NE!JO•:IOS INTERIORES - De-
et•eto de 2•i de outuiJf'o de 1901- Credo uma 
brigu, ta rle infantarm de GuarJ .. s Nacionaes na 
coatare:t de P<.tulo Affonso, no Esta,lo das Alagôas 1178 

D.-1U01-\'ul. li 2-
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N. 4.2lli - I~IIUST!U \, VIAÇ:\0 !·~OBRAS PllBLTCAS
Drer.d.•) dr1 :.>i de l)lJtuhr•' dll 19:)1 - lleclara 
(';t•lu l:t a ptt"nh do privile~io do in,·enção 
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n. :.'.1:2~>, <le2)d,JSCLJmbrode 181G ............. 117R 

N. 4.217 - l"'lli'STRIA, \'L\ÇÃ•l T~ OBitAS PURLIC\8-
Dw~rd•> •i•l :>'ldo out11b10 de 1! 101- Declara ca
d<t<',J, a p:lt•·nte de; privile~i<J du invont;ãJ n.2.G12 
d11 :!7 •!" -;P.t·,mhro dtJ t·U-l............... ... .. . !li\) 

N. 1.21''. -- I'WI::' 1·1:!.\, \'f \r~\IJ E Oim \8 PUHLTI~AS
fll'•.:H·Io dn :!-< ,,,, ,., .. ( ,:,tli:u de !Vil! - Transfere 
d" · u't'Í!!ttaç:t<, - \! >i•.Jt'ial- 4' Divisão da l':s
t:·,,,h ·I·• i· t:t'l'll í! 'll' ,. d do Bl'.lZil, d" Ol'Çalllel!IO 
ptt''· 1!1'111, a ~otutna d11 71 :7:2S:ii:2:l2, ouro, ptt'.L a 
pat'lll <'<llTi·~U•Hli<llli.C Ol!l papd ........ ,....... !17\J 

N. 1,21\J - I<.EL \1,'(1 •:,; E~TERIUH.I<:S- Decreto de :li de 
out.u •lU de 1~1 li - Ct·•· c nm u,m,.;ulat!o em Cher-
bnr..;o ..•.....••••..••••••••••.•••••••••••••••• 1180 

N. -1.'2'20- .JI'SH,~.'.. E :\'l·:t;•;CfO~ I~TERIORES-!J,lcl'eto 
d" 4 •lo li"'.'''nu:·,, de l !Jill - Crea. Ulll'' brig-;tda 
tl" JtlLtnr.:tt•i;t dn l1•nr·.l:ts Naeion:w~ na com:wea 
•I, \la.:J.''''I;'Iil'Ú. nq 1-:--t-t·lu ·lo .\m;tzonas........ 118tl 

~. 1.·!!1- .11':---l'li',\ !~ ~ ;11 ICI0-;1\'l',•RIOlU•:S-Decrdo 
de 1 d<J n:'"'~illl>r•J d<l 1!111! ~ Cre:t Utn:t l.H·i-
1.<-t•l, ·1:' i:li:ttl' tri.t c dn·1~ dl' Ctvalltria de 
~~:J.tf',!.l.~ \' •1' 1 1J\j:~~~-; n 1. c il!lll'Ca de Al~·grf"te, Ho 

J:;~r.." J.· d:1 1:1o r:t'-•11·1<· :(1) Sttl ..... ,............. 118 I 

N. -1.:.'~'.' .li·~:TJI{ \E ~r·:•lOt;lQ:-) l'iTERI•IRI~S-Ilcl~rcto 
de 4 ol11 llo\TII1hru de [!111 -- Crea ul!la l,t·tg-a la 
tln i >Ji[Jtl t;t:·ia d ,. li u;u·da,; ~a.::ion:ws na comà.t·en. 
1!:1. C.lj•it.tl :,, C-talo :lu nto ilnllde du Sul •..•. 1181 

N. 1.:!>::- .li' -;Til)\. E ~~I•: I•H)IO'-' 1:-ITI-:RIOIU~S - De
crlllo tln l .J,. ll••vemht·o de 19\ll - Cre:L uma hri
;..:·:ttl:t de i 11 !'.11d, ll'ta de Gua1·,J ~~ Naci"u:1es na co· 
mat·,·:t do:.; 111l11 Antr.mio <ltL l'atrulha, no E>tado 
do liill ilt'<dl•le t!1J Sul ........................... !!RI 

N. •1.221- .llJ.-.;Tif!\ E Nf;;11i)CJ03 IYflmiuRES- De· 
ct•cto de I ·d·: nov""'hr<J de 1\J.Il-Cr.•a mais uma 
bz·tg ~<la dP inCuH:u·ia do H11arJas NacJOnat~s na 
r.oul'•rc,t do I~ to tJr,UJde, no E:,;t:do tla Bahia.... 118'! 

N 1.2'!~>- .J(~:.;TltJA E Nlmu ~lOS IN l't<~IHUIUl:S- IJ3-
el'el·l de I de n JV(J!Uhr·u ti·~ 1\JOI -Gr<n m;1i,; um:t 
hl'ig:t·!a de ilti'ant.u·ia de (;nat'.la~ N llll•lli:VJS nct 
<"H!lar·,~,, dt~ S. U !llÇ.do Je S:tpucahy, no ISst ,do 
dt~ \Lu:t-; t:rJt'-tiH.. .... .. . .. • . .. .... • .. • .. • ..... • 1182 

N, 4.:!21;- .li H l'!Ç.\ E Nl•>iOCitl.S I'HERIOIWS- De-
en·to de -! <~•l l!<Jvcmbt·o d <l 1\]1) l - .\ bt•<J ao J\li
llist•)J'iu <lt Jn-t.iç;t e Nc·go~ius Interioref't o cre-
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dito extr:.tordinario de 250:il00s, pam auxiliar a 
Pref·~itura do !Jistricto Feclrra I nas rlcspezas re
lativas á epidernin da pcstu hnbonico... .•••.. ••• 1181 

N. 4.227- JUSTICA E NEGOCIOS INTEIUOftES- De
creto de 4 ·de novembro do 1\lll\ - Annulla o 
cm1rur·,o rrnl !z:~do na Faculdade do !Jirei to Lle 
S. Paulo para o provimento llo logar Lle sul>sti-
tuto da /" secçiío da rnesmn. Faenldarle.......... 1185 

N. 4.228- INDUSTRIA, VIAÇAO E OBIL\S I'URLICAS 
-Decreto de li de novembro de IUOI - AutorJz:t 
a org:~niza<,~ão <la rompanhia Dócas do !Uo de .Ja
neiro para ex••c.utar as o!H'<~S <Lt~ <·ouc<'s>nes 
leit:ls pnm m<'lltorarnonto do porto do !~in de .l:.t· 
rwiro, arr·azatnnnto <lo morro rio Senado c aterro 
do pantanos c de. das praia$ Formosa o dos L:.t· 
zaro.~................................... ..• . • • • 118:-í 

N. 4.22D- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTE!UOHFS- De
crdo de !I de novembro 1le !DOI - Crca urn:t 
brigaria de artilharia de Gu:tl'dns Naeiona.•)S na 
comarca <la Campanha, rw E-;tarlo de Minas 
Uer:w~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • I HJ7 

N. 1.·~30- JUSTIÇ.\ E NE80CIOS I~TERIORE<;- De
creto de a de novembro de !DOI - <~rea uma bri
gada de inl'antar·ia, uma. do e>tvallaria e UTIJ<t de 
arf,tlharia de Ouar.J,, Naciunae~ na, erlln·tJ'C,l <le 
Sek L:t,c:<'• >S, llo I•:sbi!do de :\lin,ts <let·a•·s........ I 197 

N. 4.231-JUSI'IÇA E NE!JOCIUS INH:JUOJU<:::> -I>e
cr•,to do \I de novemuro de l!.lill Cr•ea mais uma 
l•rig,do rln inf.tntaria de Guar•h-> Naei••nacs na 
eotnarea do S. Luil de C:tceres, no E-;tado d<l 
1\laltoGr-o<so .................................. Il~lK 

N. ·l.~:;·z-JUSilr,A E NEGOCJOS INTERIOI<ES- Do-
cr·Pto "" o'.tn novernl,t'<• de 1901-- Cr··m rnais nrna 
brigada de infantaria de nuardas Naciunae~ na 
coinaJ·ca da Capital do E-;tatlo do l~ear<i........... I 198 

N. 4.2:33 -· .Tl'ST!ÇA E 1\I•:CT CI<!S l:\TI·:IU<!I~I~S- D:3-
t•reto de I! tle novembro th I \!OI - Cr·~a IILtis Utua 
b: igatla dn inC.wt:tria de Ctl'll'<hs :.laciouat•s na 
cornat·ca do Flm·iauo, ex· Culunia, no g~tado do 
l'tauliy ..........................•..•.....•... IIVD 

N. 4.231 - INLIUSTIUA, \'L\Ç.lO E OBI~AS l'LlBLiC.\S -
D~'CI'<~tode 11 drlliOVtJillht•ode 1\l!ll -· ,\[iprol·a a 
rnfiJrriiR dos c,tatntns da S<'Cied::ole HIH•ll\'lliõ\ 
«Emprr'Zt do Sal e Navcgaçiio » .......... -.... 11~19 

N. 4.235- l'iDU.-;rH.I.\, V!At.'\0 E OK!US l'UHUC,\S 
- fJ<'t:reto de I L d•) novem h1·o de l \J(I! .·I I!Pra o 
art. :!·• dP d,:cr•Jt~ n • .J.tl:,.s, rle ;!·! dr1 julho tio 
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corrente nnno, para a transformação da força 
hydraulica de t·ios em luz G força electricn mo
tora na!:! otfkinas e serviços da Companhh\ Dócas 
do Santo~...................................... 1200 

N. 4.23n - JNDUSTRIA, VL\Ç,\0 E OBRAS PUBLJC,1S
Decreto de li de novembro de l91ll- .\ltera a 
::!• parte do art. }o do decr••to n. ::>.85G, dG 1:) de 
dezembro de HlOO, já modificado pelo •lecreto 
u. :{.!J!) l, de 2 de at,ril de HIOI.................. 1201 

N. 4.2:l7- FAZI•:NDA- D.lct·eto -de 12do novembro flt) 

191!1 -- Abn\ ao Ministerio da. Fazonda o cre•lito 
de I.OVO:OUO$, supt•lcm('nt:tr á verba- Exel'-
clcios findos.................................... 1201 

N. 4.238- GUI':RRA I~ MAIUNH!I.- Decreto tle 15 de 
novembro de 1 DOI - Crea uma. meLlalha. militar 
como reeon hbciment•> de bnns serviços pt·e~ta•los 
pelos otnciaes e prar:a.s do Ex•,rcito e Arma<b... 1~!0:?. 

N. 4.·!39- GUERRA - Der·t·et·~ de 15 de novemhr•> ,](] 
1901- Abt·e ao l\linisttlrio rl:t Guerr:t o credito 
extl't\ordinario de 630.$ p:tra orcorret· ao p:tga
mento de diaria a Candido da Cunha Villela, 
por ltav<!l' ~er·vido na com,uissiio encarn·gada da. 
constrncçã.o da linln tele~r·ap!tica de Cuyabá a 
COI'l!illh:"l................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 

N. 4.240 -INDUSTlUA, YL\ÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
- Decreto lle 17 de n'Jvembro de J9UI -
Abre ao Ministerio tla lndustrin, Viação e Obras 
Publicas o credito do 100:000$, com o fim tJ., ser 
eutr<,gue ao ~r. Alberto Santos !J!lrnot,t, ··omo 
pr•·mio p<•lo resnltatlo de Hua. oxperi•mei:~ tl<) um 
balii.o dirigi v<"!................................. 120·1 

N. 4.211- INVU:-,TRIA, Vl\ÇÃO E OBR.\S PUBLICAS 
- [J,\Ct'eto de 18 •!,; novembro tle 1901 - ,\bre <to 
.MinistArio do. Intlu,tria, ~ iaçiio e Obras Publicas 
o cr•·dito de 2.00 •:001)$, P•'ra occorrer ao paga
mento devido a Companhi;L No1·te Mineit·a pela 
reschã•l •lo3 respectivos contr:Lctos p:tra fund:.t.ção 
lle bur·gos ngl'icolas no Estado da. B dlia......... 1205 

N. -1.242- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICA~
- Decreto de 18 de novembro de I!Jill -
Abrn ao Mmbterio da Industri:L, Viação e Obras 
l'uhli,·;,s o credito de :100:000$. pam occot-rcr 
a.n pa;<:unl'nto devido a Companhia. Terras e 
Viaçito pPh rescis:i.o dos respectivos cuntr:~etos 
para ft~ndnçiío de burgos agrtcolas 110 Estado de 
Minas Goraes.............. .. . . • . . . . • • . . . . . . . . • !205 

N. 1.:24:1- FAZI.;NI>A-ll••rrcto tle 20 de novembro de 
! \.10 I --- A !ore ao :\!inbterio tla Fawuda o credito 
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amorLi7:aeõP~, ~~onsi;itw•1n os lucro-; li•[llido-:. PDs,r•s Ln.·ro> liqni
dr_H ~e rPtiea.: 

I. Dt•:-:dtJ a cunsiitni•;ão d:1 .;o~i-··lade at··· o di:t do p~gamento· 
in'.c•;.<I';Ll da pl'OlH'iedarlt• tlo,i~na•l•• no at·t. ;) 0 tlos presentes 
t•:;t, 1 tll tn:;: 

1", Ci111:ü po1· cento pat'<t con'3tituir o t'nnrlu rlc reserva pre
Yi·;t,o )H'h lei. 

Esq n'l.il';uln, deixa 
rlc re'l't'va atl.ing-it· a 
EO:~ia!. 

de ~m· lll.iri;rat•JI'ÍJ logo que o 1'unrlo 
nma 'lU<Ultia i'-!'U •.l ao Jcodmo do capib.l 

Ell:t rec•Hllt'<':t o sr11 Cllr . .;u :>i a 1'1'-<t'J'\':l viPr a srr afi'ectada. 
:!.'' .\ <Jn:uHi·a l!r•et'-l':tl'ia pat·a p;1~:\l' aus accionistas, a titulo 

dt• ['l'Íilli·Ít'o divid<'''''"· "''i' jl•!l' ··•mto •bs quantias de qnP :JS· 
:-<tla.-< a,.,..,:;,., !iJt'<'lll intl'grali7:ad:ts co n:t" :tlllOI'ti7::llla<, sc•m qu<', 
:<i "' ln•·ros dtJ um anno n;\u pt•t·mi~tin•m I''>S!J pagamento, o< 
a····iuni<Lit' [H''';'m l'<'l'lamal-o suht\' o lu<T•> rios annos snl.Jsc
'1 lli'Jl!t•.;, 

:o." I ,,.,_,.,,dentt• sr•1·:i app!ic;ulo a um fun•lo rir rcscn·a c rlt• 
p:·n·irl<>ll<'ill. t·~p;:~ial, att'· <'ollCitt'l't'll'~ia da tpJanti:t noce;:s:tria ao 
1''"-~:ttll"llio intr•!..'t'ai da dit:t pt'Ojli'ie•latlt:. 

li .. \ •'•JIIt•·':··lt' •Ll <·ptw:t <'lll •ptt' C"'l' pagamnnto tivPt' ;.;j,f,, 
int<:gi·;rlm·•llt" t·,•:di7::cdo, o..: lucr•H ~··t·:u, distribuídos como 
~('<,!ILL~: 

't.o C'it11'n JiOL' CPllfO [l::tl'll CJIHtiruil' 11 fnn•lo 1!0 l'•'SL'l'\'a lJt'c· 
yj,;to l'!'\:1 lt·i. 

J·:ss:t ,.,or:r:<•h dl'ixar;i •lt• Si'J' ol,ri!..'a';cri.t lo::;o i[llf' n fnn•lo t!c 
1\'.'r't'\·:, th·t·t· :dtill!..'ido a nm:1 •JU:uttia i~·u:rl ao d<'l'imn do 
npittl -""'ia!. 

Ella t'l'I'Otlleear;i ~i a t·•:"<'t'Y<t Yir·t· a ,;m· atr.~ct:ttla. 
:!." .\ '[llllllti:', tHWI'~S:1ri:r pat·:~ l>a!..';l.l' a•H :t•~Cioni~ta~, a titulo 

,1" JH'iltli'it·n •liYirl,·n•lo. n" , d:ts qu:wtia'l <Ir '[IW as s11as acç-õt·s 
,.,tiv<'l'<'lll intcgt·:tliza•hs c niio amm·tiz:ttla~. s ·m qn(l, si o.s 
lltl'I'OS <lP um atlllo niio permiHit·em C""" pag:~monto, os accio
n[sta' P"''~llll rt!clamal-o sol•t·.· '" l1tcr,J, tio.-; annos wbse
t[llüllte.;. 

::." O s.dJo ~;!';\ l'Ppartido C•)ll10 segue: 7 1 
, ". Q ao conselho 

d:• :ulministt•;tç-ão. 
u cxcL•dentu ;t,os accioni..:tas, r[ltCt' a titulo de amortização de 

Slt:i,S :tl't;l:·es de eapital, ~i a :tss.~mbl(·a geral OI'<linal'ia o julgar 
opportunu, IJIICI' a Iiütlo rle complemento rle 11ividendos, ou 
parte~ a tir.ulu t!c ;~mortizaçi"to e parte :t titnlo de dividendos . 

. \rt .. r:. O p:t;.(·amento tln: t!iYidendos s \ f<\Z annualmente 
na~ (·pllCllS e logar designados prlo conselho de adminbtra1;ão. 

O C•J11>ellto de admínistraçoão pôdL•, comtudo. no curso de carb 
anno ~~.>eial pl'üCctlet• ;\ tlistrilmiç-ão de uma qnaot.i:\ por cont:\ 
~:<Jhru " tlivitlcn•lo t!•J amw eon·cntt•, si o.'i luet·os realizados o 
permittit'Clll. 

Os diYit!en,los de rtnalqttt'l' acr:iio nomina.tiv:t ou ao portador 
~iio validamente pago~ ao portador do ti tu lo ou <lo coupon. 

AqnellPs qtw nào !orem rocl:tmados dentro dos cinco annos 
<k sua l'xigiiJili•ladc ficam prcscripto' em favo r <la sociedade. 
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1\.rt. 44. O cunselho de aLlmini~tr·açiio poderá propor ~i 
as.,embléa get·al ot•rlinal'ia alfcct:tr o cumplemento de divi
dendos pruvisto no n. 3° do § 2·• do 42 que precede na 
substituição da.; acÇ'I•es de capital por igual nuntet·o de acÇ'0cs 
de go . .;o. 

As acções serão, neste caso, recmhol,;adas a um marco por 
t'l·anco pelo quontun1 determinado peL\ assembléa gm·al. 

TITULO Yll 

D!SSOLt'ÇÃO-L!fKIDA<,'ÃO 

Art. 45. No caso du perda de metade do e 1pitctl so~ial. o.~ 
administt·arlores cão obrigados a pt·ovocar a reunião da as~embléa 
g,~r:tl de toclo,.; os acci<mistas, afim de estatuit· sobt·e a questão 
ele sabct• si s.~ dt!Vc continu:~e com a SDciecl:t<lc ou .~i profcl'il' a 
sua, dissoluç1io. A a.;sombléa geral den·, pat'a p Jdct' deliberar. 
reunir a-: condiÇ'Õr' llxadas no ar~. 37. 

"\rt. 41i •. \' expit·a~,·ão da socic<lade ou no caso de dissoluçii.o 
antecipada, a as,;embléa gcr•aJ regula,, por proposta dos admi
nistradores. o modo rle littuidação f' numeia um on dun~ li•lui
dantc.~. cnjo> podot•c•.; clla determina. 

Os liquidantes porlem, em virtude de uma dclilJeraçilo d:t 
a.;sombléa geral, entrar para ontt'a societ!adf' on crJer a uma. 
~ociodade ou a outra qualquer pessoa todos otr parte dos lwns. 
direito.-; f' ohrig-açõe~ da sociedade dis;oiYirl:t. · 

A ;~.;semlJiéa g-eral. rcgnla,·m;ntf' c•mgtitnith, •·ou ;rtTa dn· 
r:mtc a 'li<jtli•la<:ão as mc~mas at~rihuiçõe~ r1ue dm·antr I) enrs•) 
da ~tJcied<lrlc ; ella tem pl'incipalmento o porlf'r de appt'<Fat· a.; 
eontas da liquidação o de pass;~r quitação. 

A' expiraçiio <la sociedade e depois de s.:.tiM'cit.o> os ~ens com· 
pt·umis.;os, o pt·odncto liquido d·~ liquidação (· cmpt•egado pri· 
moiro em amortiwr completamente o c:tpit:tl das a<>:õe,;; si 
a, inda niio tivet· tido lugar cs :a amortização, o cxcetlent.• (• l'l'· 
partido c:1 tr·e o; aceionhta» ao pl'0·1·ata de sua.; acçõrs. 

TITULO \'III 

Art. 4i. l,.)uat,Hqucr contcstaçõc.; qnc possam soht'C\'Ít' no 
cnr.-;o da sociedade ou da sua liquitlação, rJUr>t' entre os accio
nistas c a socierhtdc. quer entre us aceionistas mc .. ;rno~ rclati
Yamcntc aos nogocio~ ~ociacs, são julg,tdas de conform õdatle 
com a lei o subnu.•ttidas <i jurisdicção do Tribunal do Commer
eio do Sena. 

Para este fim todo accionis~a deve fazer clciçã•> de domicili.} 
em Pariz, c quae,;quer intimaçõe~ c notificações sií.o valida· 

57 
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nwnt<J ,];,,1;,-; nnS-H' domicilio. N:~ J"alt:t de eleição <l<~ <lomicilio, 
as i•ttimal;l·r_·~ <Hl JWtifica<.'Õl'' si o Yali.!amcnte !'Pita< n:t s:da. de 
an.lienci:~~ •I" Sr. PJ'oCI!t':<dor d:< Rl~pttblic:~. no Tril•unal Civil 
;lo Sf'll:l. . 

.\t't. !-"· .\s l',)ntl!,;b•:õas relativa<> ao interesse gcl'al c col
lcetivo da -;oci•·dadc nilo pOllcm ~cr 1lirigi•Jas conira os seus l'l'

rn·c~t·ntal1 ~!\,; JlUl' lll11 ;~C<~ionÍ.-~t.a ~ÍllâO IICpuiS lJilC O pedido tiVCl' 
.'i'l" prn,·i:I!Jwnt," ~•thmnt.tidu :í a-;s:~Jllhl;'a gorai 1l'IS acci.mistas, 
elt.i•J a vis' •l,.,·,w:i s <1' ,,t!••nnt ti<lu aus tt-i IHtn:tc' e•>mpotent,es 
a" lll<'~Jil'l i,t\1111'" •tne o p.•dido . 

. \rt •. 1'. 1. I'.IJ':t f:•rm· pnldi•·:~1· "s [ll'<''nntcs <·staC,tf.o;-; n qnacs
qn••:· ilt,t.t·nrn.·ttr,"'" ;wtas rulath·o.< :í~ eonstit.uiçã•J ,[;~ S<JCÍ••d:ulc 
são e-•ril'.-ri•lo . ..; tH.Io..; o..; ]l<>dnrns au p.Jd:td'lr dn llltt:L I'Ú}li:t on 
,[o tllll ,.,~ t·t.i tkailo d;:'t''' docttlllt:l1 tus. 

Fllito em l'al'iz em dons f•xempl:tr<'s, em quatro.J dn t'evcrcit'o 
do mil 11<1\<~<'Plltos e um. 

Lirlu" :t]lpl'<JY:t•lo.- (Assign.vloi F. DonJ. 

Ettl <~'_llid:r .'O :u;lta e.,r;ripto: 

HP~i,;i;L·ul" Plll P:tl'iz, lJUinto cartol'io notarial, em primeit•o 
d1; m:rt'ÇIJ •Jp mil 1111\.0CC!JI,uol e lllll, fuliu "!:..', casa 2, volume 
:J 10 B. 

R••c•·!·i T.t'f'' l'r.tn·o-; o ~ct<·nh o cinco cDntinw'- IA~,;ignado) 
JrJUIIílild. 

II 

!·.ST.\llil I>.\ Sl.'BSCRIPÇ':\0 E DAS E:'\TR.\IJ.\S 

Soci,·do.le adOt<!i"~'~ denominr1da « Soci<'IJ cl' E.•·ploitatirm J1gl·icole 
d"Itaf'l'l'll, nm o ,·apita/ de 400.000 fi'<mcos, dit•úlidu em vinte 
acçr1es de 20.000 fnmcos cada uma, a subscrere;· <'ii! dinheiro. 

Li.,la dos sr•IJSci"ÍJiiore~ dessns vú~le acçDes e cstur{o das ent1·arlas 
i'Cali~adus JlfJi' carla mn dellcs 

"' :r. 

::\n1ne~. pt·enOnH"'S, qnalid:-tdes e dotni
cillos Llc>S srtbsçriptot"PS 

1 Dut·,~. Ft·t·tlill:ln,J, ill<lU.<1rial, 48, ru:t 
l'lt:rl'l<'.' lll'!annav r·m Tt•ovc-; 
(:\ !tl;:•) ••••.••••• : ••••••••• : • •• 

·> !JnJ'<II:It<'t', ll<·l1t'y, engr11!tr•iru om 
art.es <' ttJ:tllllf:wtnl'aS, 'iil, rn~t 
d., To•·q:wvilll', elll l'al'iz ..... . 

:3 Str>inlt;•il, l·:dmlltHl, oltgl'nhcit·o em 
a!'le;; P ma11uf:cctnra,;, 51), rua 
de la T"ur•L\nYcrgnc, cni Pal'iz. 

3 60.00.) 60.000 

40.000 "40.1)(11) 

.?0.0110 :.?0.000 



Bloch, EdttlUil•l, negociante. L'. rua 
de Y<tlcnciennes, P::uiz .•...... 

5 :\iautin, Albut·t. corrr.tor jlll'amen
tado 1le ~e;:uros, 6:?, rn<t :\Ion-
coau. l'al'iz .................. . 

(j Hrr.ugnoí;, P:wl. Jlt~g<ll'iant•. ~~I. I ;;t
lt'·rk :O.Ion tpenc;ier. em Pariz ... 

7 1\Iorti<'l', .\mnx.:tt•, capitalbta, G, 
ru:t, dr. \'i: lPgu~t., Pal'iz ....... . 

~ Longa J't't', .ll'an, nPc:<~ei:tntr., 1:), t'tla 
rle L"nrll'P~. I'ariz ............ . 

9 IIit·sck, l!t•tll'Y· pt•opl'iel:at·io, D\l, 
BouleY:tl'• I de la Lil>ert•' em Li li\! 

(NOI'd)........................ 2 
lO "\llain. :\Ianl'ice, negociante, 25, 

Honi<~Yard Pui~s .nni(\L'P, Pariz 
ll ~Ia~:-;on, l~u-;t,·I.Y(~, nngociant,•. 52, 

ll"ttkYa t·rl (;;w!lJeCt:t, etll Tl'Oj'l'~ 
(Auht•) ...•.•..........•.•....• 

U De Valtg"l'Í.!!llr:n.;t•, .Jnlil'll, 'iocirJ <li\ 
cot'l'l'l.rrt' rle fnndo,.., G:l, rna des 
(;;wloi '·em .J 11 vis)· ( ~'"nr• t't O i se) 

13 1\Iaggi:u·, OetctYI', negrJciaut:·. 2,-.;, 
rua sr.. Lazat'P, eut Pariz ...... 

14 Mcllier. Lncil'n, ncgociauk, 2.-<, 
r na r!:· I ;r,unmont, .P:triz ...... . 

li.> Baron l{oger, advog::Hlo na Cúrte 
de Ap}Je!Lt~:lo, :!4, rtm de Cone. 
I'Cil•:.;, l':triz .................. . 

lG TÔIII<Ju ir:. l·:t'tll'->t, nc;:ocianLe, :). rua 
da la Trinir.é. em.Tt·••ye'i (.\tthc) 

Total das aeçiln~ subscrita-: (Yinto).... .:!4.' 

Total do t~:.lpir.al des~a~ ac•;õ:·s (qua-

:?1J.0()() 

211.0()(1 

:?I I. (JI)(l 

'!11,11()(1 

211,()1)0 

40.000 

:?u.ooo 

:2!1 .(11)0 

2:1.111!0 

211.000 

Ü'•JCI'IJt,u.; tuil fl'ancus)......... 4rJ:J.IIIIO 

Total das Pntl'adas realizarias (rjlmtro-

899 

20.000 

20.0011 

:?0.000 

:.:'11 .01111 

40.000 

20.000 

20.000 

20.000 

:?0.1!00 

20.01!(1 

211.000 

21).000 

ceiitrJS mil frcutco.;) ... ,........ 400.000 

.\. pre.;t'IILe li-;t 1, inrlic:\nrlo a ~ulJ;ct'Í!Jç·fw pt>l' <lezesei,; pessoas 
1hts vi11tu :t<'<~iil's 1h sociulladrJ anonyma r.L·numinada Societr' 
d'ExJ>loitafiun .t~;,·icnle d'Itap''"'t e a eutl'atbt de corlo o capital 
Hub~ct'ipto pur e.tda uma ddbs, t'· eet·tifil'arJa exacta e ver· 
<ladcit'a pelrJ l'nndad•Jt' ab<Lixo a~signado. 

Pariz, ,.ittl.n n s:)tc de fevm·eieo de mil novr.)centos e um. 
Lido e appt·uy:vlu.-F. lJon'. 
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Em >:ogni<la se aclt::t OS<'t'iptu: 

ltc:.dstt·ado em Pariz, qttitJto eat·torio notarhl, em primcit•o 
de mat'I,'O 1le mil noYCeiJnt ~~ c um, folio 4~, cas:t C12, \'O

lume :)411. 

l{ecebi tr·cs ft·a•tco; e ~ctPn ~a c cinco ccntimos. -Jouannct. 
Pata cúpia.- 1;. lJa:;in, tabclliio. 

E aos onze rlc março uc mil novecentos c um. 
l'e!'.tntc :\[c:;;tr • Gasto o .Jo~eplt B:tzin, c seu collPg:t, t:tbol

li:iu~ l'lll Pariz. abaixo a-<sigwulu·l: 

( \)lllp:ti'CCOU: 

( 1 :-;r·. Ft•t•n:trtrl ll.Jt't\ indn>f,t•ial, mora: I• H' em TJ•oyc.o.; (.\nbc), 
rtr~ Clial'!c.;; !J.•l:wrny. n. 48. 

A~·intlo cu mo uni co ftm,Ja.tlor 1l:t S<J,~in,Lvlc a.non \'lll't, con,ti
tui,[:t. '"h a rlnntltllitt:tç:·to dD SociJt,: rl'KJJ,Iloilalion AgÍ·icn/e ll'lt•r
l'''t'!l, l.Ct!l!o por fim, pt'ineip:tlmcnio : 

l", a compl'a de nm:t pt·opt•icllatlc sita em Capiv:tl'y, Est:ul'l 
d<· -.;. l'an'o ( llt'.Ldl) ; 

:.:", ,. matPI'i.·t.l agt·ieoh qnc >:.•rvo :t srr<t cxplnraç-:io c :i~ co
l!rl'ita~ actnalm.~nt;c :t t'<tZ<'t'·SL~; 

::", :t cxplul'açii,o •lo;st pt·opl'i::.hdo, <jULll' pcb cnltuea <ia> 
tr·tT<t~. qnt!t' pd:t vewla <h-; nndtÜl'.t'>, ou pJla. t'c\·,·n·l:t <la.; 
tcr'L'<~-:. intmo\·ci-;, matel'i d c rn:tcltina-; nt~i-; <í 1lit·t ~~xplol'a.
ç:to. ],Cill CU!ll > '[11<\ll.'il[lllll' UlJl'l':tÇ(Í<JS 111'1\rei~ llll Íl!llllO\'CÍ< COlll 
J't•la•:'ro dir·rwt:L utt indi:·<·.~r.a a 1 fim colonial. 

\ t•et'<~r·i•h Sq::inl:~,[(~ l'ot•ma•l:t pur um pt\tzo de trinta :tlltJO', 
<t <'llttl:tt' do 1li:t d:t ~n:t cottst.it.uir;:'w rlc:initiva, <·om ~8do l'lll 
P.tl'iz, ll.nt[.w:u\l Poi ;.;qnnii•J'C n. :.!5, eom o eapit:.1l Je qu:lt•·o- • 
<'.•nlu: mil l'nn<·us, •livblitlo utn vinte act;iic~ de ,·intt~ mil lhtn
eos c·:t•l:t tlttn. 'ttlli<:l'ipt:ts ••:n tllttnr:t'.tt•io P intt•gT.di;-:·tths no 
:t••to da sttl>s--t·ipt:;'iu. 

,\,..;im •:r>tll<~ t·.·..;ttlta: 

i·•, rlus t:.;·;:ttntus •L:st.a S·I('Ü; l:ttll' e.;tahc·lcdclus po1' <''t.:!'ipttll'Ct 
<lc :t~-'igrt:tt,nt·a ]I!' i \-a,Lt, <ht't,Lt <In Pat•iz, qnatt·o de ftlH't'L'it'o 
riP 111il n:>v.•et:tli.•JS e nm, da <tn:tl um::t da.~ dnplica,ias !'ui <lcpo
~itarl:t cnl.t·e ''' n ll:ts <lP \k.-;ir,• r;a-;ton lhzin, nm dos t<~hclli;'te..; 
alr:rixn a..;,ignado.'.Pili \Íill,r~e s:~t·· <lo f<:Yer·oil'o tlP mil IIIIYl'CCI!
tu-: ,. lllll ; 

:!", ri t <lcr;l:rl'a<;fio Jc snL;;t·ripç·ii,o e pct'.('lnumto Ceilo no~ 
trt•mos d::t mr~ma tN_:t•iptnt'<t, ú qual ficou tambt'.ltl <tnnr;x:t a li,.;t;t 
d,>.< ..;ttiJwt•iptut·•~' e <!as nnt.l':t<la~ t•paliza<h~ p >t' eada um dclle..;; 

::·. <'da <lclil.J3raçilo J. t a<s.•tllbh;a. eon,.;titut.iLt a<lr•a.nt • an
nund,lla. 

U qual. nas dita' •pr:tlid;trk~, pnla presente. depositou no 
nrt.ol'io tlú ;\[i•,.;t t•e Ga~tun Bazin, um rl"" t:tlwlli.ic.> abaixo a,;
si:lnado,, n llt,J p:>,liu <!lW Jize,,c em snas nota:-;, n:r. data rlc h•>jo, 
J><rt·a <[ttu s:•,i:t d \'1:~ <[n:dqnPt' t:l>pi:t ou eel'lifieadn dl>lla a qncm 
in t.~·l'( ~""';_u· : 
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1.0 Uma cópia em uma folha de papel sellado, de um franco 
c vinto centim,>s, da tlelihet·ação da assom!Jléa constitutiva da 
sociedade anonyma denominada Soei é/e d' Exploitation Agricole 
d'Itapeva roalizada mt sêde sucial em Pat·iz, Boulevard Pois
sonnii>t•c n. :!:>, em sois do março do mil novecentos e um. 

Aos termos da qual ueliheração a assombléa, compo.>ta de 
todos os accion i~t.as presentes ou ropl'os~mtad<>s, princi pai
mente, por unanilllidado : 

I.o Atloptun os Pstatutns da sociedade taes quaes se ach:m1 
t·erligid<JS por Pscriptllt'a de assi.!!n<ttllt'a priY<vla, •iatctd:~ do 
P;u·iz, ,Ic r1 u:ttt·o do l'cvoreit·o do mil novecentos c um, da 
qual um dus originans t' ,j depositado entre as notas do Mestre 
llaston Bazin, ta!Jcllião om Pat·iz. ('lll vinte e sete dn 1\w~
reiro de mil novccon tos c 11m. 

2. 0 Reconltec•m a sineeridallo •h suhscripçii.o <lo capital 
soci:tlP <L~s cntr;vbs c.Ht~tantes da declaração do fundaclol' '' 
a li-;ta. <[ne <~ cll:~ est;~ junta (C·>lllo rosulta dêt e-:criptnra la
vrada. pm· "\Ic~tro Gaston Bazin, em vinte e sete de fcvm·cir•) de 
mil non·t~0ntos c nm). 

3. 0 ::-;rolltcon m.•mbros do con~clho de adrninistr:tçiio por sui>: 
~nnos : 

O Sr. "\Iaul'ic() Allain, negociante, mora1lor em Pariz, Jlonle
Y:ml Poissonnii't'e n. 25; 

O Sr. Etlmond Hlock, negociante, morador em Pariz, l'Lta dn 
Yalcnei••ncs n. 12; 

O Sr. Fernand llot·é, indu,tt-ial, mor:1dor em Troyos (Anl_u•), 
rua Ch:ll'lrs Delannay n. -V:l; 

O Sr; (kLtvc "\Ia.~·giar, neguci:•Itt<•, mot·:vlor nm I':LJ'ÍZ, rn:t 
Saint L:tzat·e n. :!,'<; 

E o St·. L1winn "\Iellior, JH'.gocian to, motwlot· em Pat·iz. rn:t 
·rlc Or:un mon t n. 28. 

YPritlcolt o accl'ito das funcçlíes a l'lles assim conferidas p:~los 
:a.dminisr.ra.!ot'<)~ acima Jlll'neiona•lo-:, todos pt·c~entc-: :í a~
~emiJJ,··a. 

E tixon :~ ímpol't:tncL~ •In~ tento~ tle presenÇ'a em mil •• 
(\Hinht•tlto~ J'l·anc":l pot• anuo. 

4. o :'\omcou conuni~~ario p:~ra o primeh·o annJ: 
O. St·. Fnr<lin:~n,[o Gt'Pycnlir· kcl, empregado, morador <)lll 

Partz. !'li<~ Luuis Blanc n. GO, ou n'~ ~na !'alta. em caso de 
imprdínwnto. o Sr. t1u;;t;n'o TonRs~tiut, cmpregallo, morador 

{'111 En.!!ltien-les Hains, AYc1me Saint Barbe n. ::4. 
Ycrificon o acccitc tlo~;as funcções pelos aeima menciotw•lo~ 

}1l'f'Sentn~ á aSSl•JUl>h'a. 
E tix Jlll~tn <ptinlwntos francos a in<lemnização !lo <'ommissaL·io. 
5. 0 E verificou <]•HJ a -locíe,latle estan1. definitivamente con-;ti

tnida, a partir ll.' dito dia seis de março de mil novecentos t) nm. 
2." .\ lista de pro<cnça do,;t:>. as-;ombléa fui;;a em uma folha 

de p:tpel st•ILLdo, 1le nm fral\l~o n vinte centimos, assignada por 
tollos os mouJ!Jt·os tla mc·m. 
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3. o E seis procurações de proprio punho, passadas, cada uma 
em umét folha de papel s•1llado, de :;essenta centimos e outor
gadas, a Sctbor : 

A pl'imei.ra, datada de Pariz, cinco de março de mil nove
contos e um pelo Sr. Paul Bresignoh, ncgociaute, mora!lor em 
Pariz, galérie :\lontpensior n. 31. ao Sr. Maurice Al!ain, ne
gocüwto, morarlor em Pariz. bonlevard Poissonniero n. 2~,. 

A segnmht, data•la de Pariz. mrsnw dia, pelo Sr. l!em·y 
Hcrsdt, neg.,ciante, mot·auur em Lille (:'\orte1, B,)I[Jovai''l de Lt 
Libnrtê o. 9:). ao Sr. Eil1110n<l Bloclt, 1u•g-ociant 1, mot'aLlor em 
Pal'iz, rua de Valencienno~ n. l '!. -

.\ tereeit·a. <latada ,J,~ Pariz. L:unh<'m <lo mesmo rlia, pelo 
SI'. Jean Long:uTe. nPgu,~iante. mot·ad"t' em l'al'iZ, rua de 
Londt'tlo> n. l:l. :\1) Sr. r.:. Bluclt. :ICtlln cit:vlo. 

A qnarta, datatl:t de Troycs 1.\nb ~). Yinte e sei-< tle_ fe,-m·.!iro 
de milnovecrntus e nm, pelil St·- t;ust:tvc :\I:t~son. pl'uprietwio, 
mora•lot• em TJ'Oves. Boulcvar•l namhetta n. 52, ao St'. For
nawl Voró, inuusft·ial. mol'adol' Plll Troyes, l'tta Charlt>s llclau
nay n. -18. 

A quinta, dat;tt!a 1ic I':tl'iz. cin•~o 1le 111<11'\0 de mil novecentos 
e um, pelo S!'. Edmond Steinheil, !'ngenheit'o, mora,1lor em 
Pariz, rua do Lt Cour tL\unJrgiW n. 511, ao Sr·. :\[anrice .\llain, 
acima menciona•lo. 

A sexbt, rlat;vla 'I" Pariz. mr>~mo •li:1.. IWlo St· . .Tulien 1le Yau
gri;Inenso, ~oci" f!,• eot·t·r;t .• n •l<' fnn·ln<, mor:tdor em Jnvisy, 
rua dP~ 1;auloi~ n. s:;. an dir" St·. Mauricc .\l!ain. 

Afim de repr·Psentat·,•m o~ ''"ll'ti;;uinte-: na assemhl(•a consti
tutiva da sociedade •le quo se tl'ar.a. 

Os qn;ws doeumentos aintl;J n:'io l'egistl'aflos, ma-; que o serão 
com o-; present•">. tie.u·a.m aqni junto-; e all!11'XOS rlnpois de 
terem sido C<'t'tiliea,lns vcl'rla•leii'o~ pelo Sr. Fernand Dnl'é, 
cnmpal'oconie" t'P\-,'.<tido pel"' ral•t>!li:l ·s al,aixo a-;!'ignados ria 
me0•7<to usua I d.P anlti'XO. 

P;~blicrr(.·Des 

Para fazer puhlicnt' os o-:tatut"s. a deelaração de mbscl'ipção 
P de enteadas na ,[r,JibC'I'a':'l'' •la a~-:,.mbl ··;t con-:titutiva da so
ciorlado do 'I UI' :<L' trat;t. ,ii,.) eollfl·t·idos l"Hi<'t'es ao pol't:vlut' de 
uma cópia. 

São consentidas mcnçiít'S tlu.~ pl'c~entPs ,;ode qner •tne seja 
p~ciso. 

Do que SD bvr:t termo. 

Feito e pa~s:vlo em Pat'iz, no •'arturio <le mestre Gnston Ra
zin, mn dos talwllii\!'~ nbai"o a"signa•lo,, sito :i. rua d1' Cliclty 
n. 52. nos dia. nwz c anuo wpratlitus. 

E aptiS leitura Ü'ita o comparecente a~sig-non com os tabel
liiies. 

(A•signados) F. T!rm:. n. Brr.~•n e ne,·/J·(I;If/, ns dou' ultimos 
tt br·lliies. · 
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Em seguida. se acha w;eripto : 
Registrado em Pariz, quinto cartorio, em doze de março de 

mil novecentos c um, folio 55, casa 13, volume 540 B. 
Recebi tre< fmncos c ~atenta e cinco centimo>.- (As~ignado) 

Colinet. 

Annexos 

Acta da dnlihomção da assembléa geral constitutiva dos 
subscriptm·es das ac~·lie~ da. sociedade anonyma denominada 
SociétJ d' Exploitation Agricole d'ltapeva, cbtada de seis de 
março d1) mil novoci3nt.os e um, na futura sédc soeial, Boulovard 
Poissonniet·c· n. ~:;.em Pêu•iz. 

Ordem do dia 

l.• Vcrifica.ção c reconhecimento da. sinccrid::vle da decla
ração notarial do subscripção e de entradas. 

2.• ~omcaçã'J dos administradores. 
3.• Nom,~:.u;õ.o de um ou mai~ commissarios encarregados dP 

fazerem um relatol'io sobre as contas do pl'imeiro exercício. 
4. • Approvação dos estatutos e constituição definitiva da 

SOCi0,dade. . 
No ;~uno de mil novecentos c um, aos seh do mn.rço, :í.~ tres e 

meia huras da tar·dc, na futura sêde social, em Pariz, 25 Bou
lev;u·d Puissonnii•t•e, os subscriptores das acçõos de numera.rio 
da 80cicdade anunyma denominada Societé d' Exploitation Afll'i
cole d'Itapew, se reuniram em assembléa geral conscimtiva. 

A assr•mblr~a clegcn para pt·esidcnte o Sr. Fernan1l Do ré e 
designou para auxiliai-o na. qualidade de c>scru ta( I ores o~ 
Srs. ~1aurice Allain c Edmon1 Bluch. 

A mesa escolhcn o Sr·. A. DuMry para pl'ccmclwr as 
funcções rln secretario. 

O Sr. prc-<idente colloca. sobt·e a mesa um exemplar do 
j,>rnal Les Affiches Pm·isiennes, datado de vint,c c oito rlc feve
reiro ele mil novecentos c um, contendo conYoc.1ção para a 
presente :i~sembléa. 

Depols declat•a quP a lista de prPsença, devendo sei' annoxa á 
presente ach. depois rle ter sülo certificadn. ~inccra c verda
deira pd;t m ·s;\, verifica a presença de dezes()ÍS mPmbros, 
tanto presentes como represo1ttario~ e representando juntos 
vinte acções, isto r~, o capital social, de sorte q nc a a.-;sembléa 
está devidamente c1lnstitnida. 

Por conseguinte, o Sr. presidente declara aberta a sessão. 
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O Sr. pre3identc colloca depJis sobre a mesa 
A cópia entregue pelo Sr. Gaston Bazin, tabellião em 

Pariz, de uma cal'tiuão pot' c!le passada em vinte e sJtc de fe
vereiro lle mil novecentos c um, contendo : 

1°, o depo~ito dos estatutos da presente sociedad_~, fun
daria plllo Sr. Fernand Dor6, tendo por fim a compra 
de uma propl'iedarle sita em Capi\'at•y, E~tado de S. Paulo 
(Brazil), com o material agricula que set·ve para a sua 
exploração e as colh<'itas a fazer-se actualmente. hem como ;t 
exploração de~sa propriedade, com o capital de quatrocentos 
mil ft·ancos, •lividido em vinte acções de vinte mil francos cada 
uma, a emittit· em especirs c Pm cnjos termos não se fez en
tr:tda alg-!im:t ao nattu·al nem se esti1•ulo11 vantagem :tlgnm:t 
pa t•tü·ulat· ; 

~o, a decl<~.t'açoào feib pelo Sr, Fernan I Dot·é, f,mdadot•, de 
rJ1W as vinte acções foram integra.lmen te suhsC"l'ipta.; e que a. 
t•nt.t•:uln, i11tegt•:tl, 011 vinte mil fmnco;, fui realiztda sobre cada 
uma da.~ ac•:•-Jes, isto (•. rpta,troccntos mil fmncos, ao qual 
krmo e~t:í. ann'-~xo o e~ ta do do~ snhscripcot·c>, com a ind icaçfto 
d::~ ent.l':ula-:, ->eu~ fiiiJllC'-:. prPnomc.-:, qu:didatle o domicilio; 

;{·•, os rccil•·•~ do Compt.oir 'l<ttional tl'Escomptll de Paris, em 
Pariz, indicando que os quatro centos mil f'tanC'os foram om 
sua totalidade tlcp.o~itatlns em S()US coft•es, para esta societ!atle 
em formação. 

Dcp.ois, <Lpús leitur;t tios e_.;catnt•H c do tetmo de tl()clal'a<;iío 
dt~ ~nb-:cdpt,'ito e •le cnt.rad:t.-:, por propo_;;ta teir.a pJlo ~r. presi
dc-ntn, foram 1•oshs a voto-: :ts scgllintm rcsoluçõe-:: 

I', a as;cmlJlé:t adopt·t Ol esta.tnt•)S da socielade tae~ 
qna.es foram t'l~rtigitlo:-: pol' escriptul'a do assignatnrn, provada, 
data.da tlt> Pariz, 4 de f<n·ereil'o tle HIOI. da lllml um rios ori
ginn.·~~ foi deposiT.a·lo no carl.ol'i,) de nwstt·n Gastou Bazin, ta.
loellião f'lll P:tJ'ÍZ- t'lll 27 de fen~rniro rlP J(JIIi. 

E,:t:~ t't>solw,-iio ~~ appt'll\-ada pur un-wimidade. 
2", ella reeJnlw.·e :t sincel'idade d:t sub.,ct·ipção do C"a.pital 

social c da-, entra. las veritlcatlas pela drl'laração do fundadur 
acima lllPncionado e a list~t que a ella ,;() a.cha junta. 

E~ta rPsulu,::to é <lppruv<tda llll:tniuwmt•ntP ; 

::·•. n mwia Jtteml•t•o,; tio c mselh" de ::ttlminiStt•:tç·:i.o por seis 
anno~ : Os Sr,-:. )faul'ieJ Allain, Erlmond Bluch, Fernand Dot•é, 
Ocr,avf' :\Iagg1ar e Lucien :\Iellior. e lixa a, importancia dos 
1,f'ntos do pt·esrtwa em mil e qninlten tos fmncos pu r <um o. 

Est<t rc;olu~:ão é app1·oyada por unanimidade, 
E~tcs admiuistl'aflot'<:~ e~tão p1·esentcs n acccitam as funcções 

rJIIe lhes :,;;10 C'unliadas; 

4a, nomei<t commissario par<t o primei!'o anno o Sr. Ferdinanrl 
GrC'yenlickd, cmprogctdo, morador em Pariz, 60 rua Louis 
Hlanc, ou na sua. falta, JW l':t"u de impedimPnlo, o Sr. Gnstav0 
Touss:lint, empregado, mor::ulot' em En.cchiC'n-les-Bains, 34 
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A venue Saiote Barbe, e fixa a indemniza<;ão na. quantia de qni
nhen tos francos. 

Esta. resolução é approvada unanimemente. 
Este~ commissa.rios se acham presentes á reunião e acceitam 

as funcções que lhes são confiadas. 
Em seguida a assembléa verifica que a sociedade esU defini

tivamente con~titui<ia a partir de hoje. 
Nada mais contendo a ordem do dia, se levanta a :;essào ás 

quatro e meia horas. 
E após leitura. as~if{nar<tm os membros d;~ mesa, os adminis-

tradores e os commissarios. 
O presidente do con~olho do administração. 
Lido e approv;~do o cortific:1do sincero verdadeiro. 
Em seguida. se acha e.,;cripto : 
Registt"ado em P<ti'iz, <Jtlinb cart11rio, em doze de março de 

mil riovecento3 c um, fr.dio 55, c;Lsa 10, v o lu me 540 B. 
Recebi mil fl·:mcJs, decim<t~ romprchcn<lida~.- (As,ignadn) 

Cabinct. 

li 

A.ssemblJa gcml constit11tiva do.;; subscriptore3 das acções da 
sociedade anonyma denominada Socicte d' Exploitation Agricole 
d'Itaper:a, á~ tres e meia horas da ta.rtle de seis de março tle mil 
novecentos e um, na futura série social 25, Boulevard Pois
sonnii•re, em Pariz. 

Lista de )JI'C.<ença 

~omes, prenomes, I]Ualitlarle~, rlomicilios e a~signalura 
dos subscriplores 

Senhorc~ : 
Allain, ManricP, negociante, ~'i Houlevard Pois>onniet·e 

- Pariz, 1\fam·ice Allain ........................• 
Baron Roger, advogado na Côl'te de Appellaç:'to, 24 rua 

de Courcelles, Pariz, Roger, Baron ..• · .......... . 
Brcugnot, Paul, 3l galel'ia Montpcnsicr, em Pariz, ne · 

Numero 
de 

acçües 

gocian te, por peocut·ação Allaen..... . . . . • . . . . . . . 1 
Etl. Hloch-Bluclt, Edmond, negociante, 12 rua de V;t-

lcncicnnes, Pariz .........•....•.........•...•... 
F. Do ré - Dorr\ Fernantl, industrial, 48 rua Charlcs 

Delaunay. Tt·oyes................................ 3 
H. Durocher - Dtu•ochcr & Comp., engenheiros em 

artes e manufacturas, 70 rua de TocqueYille, 
}:l[triz ...........•......•••...•••••••••.•••.• ,... 2 

Por p_rocuração Edm. Hit·sclt - Hi1·sch, IIenry, nego-
ciante, 99 rua Boulevard de la Lilmrté, Lille...... 2 
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Por pt•ocru·ação Ej!. Hloj~h - Lougaere, Jean, nego-
dant.n, t:lrna de LrJndec~. l'al'i7, ................. . 

A. :\fanr.in - Mantin, Albert. corretor juramentado 
do s~\gut•os, G-2 nu de Monccau. Pariz ............• 

Pot· pru·uJ·aç:Io. F. Dnré- Masson. Gustave, npgo
ciant.e, 5·~ Houl vard Gambetta, Troyes •..•..•... 

l\!aggia1' - :\b!!gi;u·, Octu,ve, nr·gociante, 28 rua Saint 
L:rzarj•, Pariz ..................................• 

L. :\Inlli<>J' - :\lellit~l'. Lncien. n('!!Ociante, 28 l'U<\ de 
liJ'iLIHlll•Jilt. l':ll'ÍZ ..•......... · ................. .. 

A. :\I.•.di·n·- :\f:LI'I.Lll'. Angu.-<te. propt•ict:trio. G ru:t 
t(,, \'illc .lu-< r. Pariz ............................ · 

Pur pt·n 'lli'<lt;:Tu, i\!. .\!lain -SGcinlwil. Etlmond, o lf,W
nltciro em :~nr·~ I' m:wnfactar.JS . ."íiJ rua de la Tour 
d'.\n H)l'gn:•, Pariz .............................. . 

Toulou·m. l·:,·ncst - Et·nest Toulou'lc, lll'gociante. 3 rua 
rio l<L Tl'init••. Tl·oyes .......................... . 

Por pt·ocnt·aç:l<J, :\L .\llain de Yaugrigneuse- Julion, 
agonte d(' i'un,l•)S, :"iJ rn:t D'"'!tmlois. Juvisy ...... . 

Tu tal................ 20 
~\ pro~onto li'h. dcmonstrantlo qnc ilczcsr)ÍS ac:~ionista.s se 

a~ham p,.,,s,:nt,os ou rcpeesentados. suhscripture; cunjunctos 1ln 
VIr1tn ac•:iíes rPpre.;onUtndo a t.otali'l.~tle rlo c~1püal ~ocial, foi 
cot·titic:uh sjJJCI't'a c H)t·.Iadeiea pdo-: membro.; da mesa. 

Pariz, ·'oi,; ,Ie março do mil n·n·cceJHos o um.-0 prosi· 
dottte. 

Ccrtilic:Hlo \·,.r,ladeit'o.- (.\ssi!!narlo) F. Dare:. 

Oc> e,;cmt:t~lorr-;. Cortitica,do YOrda•leird.- ( .\ssigna.do) ;lfrw-
,.i,·e All"id. 

CeJ'I;if1cadu Vl'l'•bdciro.- (.\ssi.!,m~vlo) Ed111. fllocT,. 

O -:cccetal'io. Cel'tificado VOt'dadciro.-(.\ssignado) ~t. D~<b(:J'!I· 

A' m:u·gem se acha escripto : 
RI','!Ístt·:vl:i. rm P:wiz, 5° c:tl'torio. em I'? de m:trço de !GOl, 

YUlilllt,l ;)J() B. ti•l!J:~ 5:-í, C'lS<:l. J:·:. 
J~"<'ebi tt'I'S frarwos e ,;ctrnta e cinco c~ntinns.- (.\ssigna.do) 

Colinct. 

III 

D:ts seis lll'OCIII'açüo.s acima d<:l.o;a,las c citadas, contendo c:ul:t 
uma a ~oguintc monçKo : 

Reg-istJ·ada em Pariz, 5° ca.etorio, em 12 de março de I 90 I, 
folio :>5, casa li'l, Yülmnc 540 ll. 

Recebi tros francos c ~>Ctenta c cinr~o centimos.- (Assignado) 
Co/inct. 
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Consta est:wem todas passadas nos termos ab,.ixo. litteral
mentc transcripta~. 

Eu ab:tixo as•ügn:Lrlo ...... snlHcriptor do ... acçõc~ rle vinte 
mil feanctJ"l t•ada nnM. da ~ocic,ladc anonynM rm foemaçiio, 
denominada Sociéte ,rg,·ploitation .4_qricole d'Jtapeea, cnja 
fntnm St'>rle o;o.:ial ,.;ct·:í em Pal'iz, 25 Bonlevard Pnissonnii•t•e, 
dou Jl<Hlt:ens ao H'nhot• .....• :dim de mo rcpeesontat• n:t a"
~emhlt'·a gct·:üeon~titntiva. qne terá logat· na quarta-ll'il·a, fi rltl 
março 1le l !lO l. 

Por const•;.mlntt', tllmar parte em quae~r1ncr deliberações. 
aprc~cnt.:Lr qnaP,;•lliCt' ohsetTaçr•cs, emittir qttac''luor aYi-;os e 
voto-:. assignat· e annvtar quaPsquer lista-; dr. pl'cscnça, bPm 
como r[u::teS'[Iler tlocnmentos e actas. sub-;tabclPl'"l' e em :n•t•al 
fuzet· o que 1'••1' ncct>~~-H·io. 

Pariz. março ,[c mil novecen t.os e nm. 
Bom par:t pt·o··m·aç'ítJ (as~ignatm·;t). 

Para c,·,pia.-(.\~signado). r.. B11:;iil, t:d11Jllião pnhliC\n. (:;;rllo 
do tahollüo U. Hazin.) 

Visto por mim Dttcllan fl'our, juiz, para legalização da as:>ign:t
tura tll) Sr. Hazin. no impctlimr•nto du Sr. presitlf'IJte do Tt·ibn
nal de l'rimeil·a lnstancia do Sena. 

Parlz, trinta. de març••) de mil noveccnto~ e mn.- (As~i
::matlo) n,,chonff/>~'1'. (Sello rlo Tt·ilmnal de Priuwira In
~tancia .) 

Visto pai-a a lt•g;Lljz;~r:ilo dt a<~ignatura do St·. liu·ll:tnff•JIII', 
exa.rat!a no uutru Lt tio. 

l'at•iz, Yint.f' e um dt• março de mil novecentos e um. 

Pül' drlega'.'il•J do g-tHU'lh rios ,;cllos, l\Iini~tro •la Jnstiç:t. 

O ~nh-dwfe r!P secção. 1 Assignadoi Q. LopOI'!JIUJttc. 

(Se \lo do :\Ilubtt•t'io tlt Ju"<tiça.) 

O :\Iinistro •lo-.: Xcgol'io~ Estrangeit•os certifica verrladeirct a 
as-dgnatura do St'. Laporynotte.-Pariz, Yintr e um do março 
tlP !!lO!. 

Pelo :\Iinistt·o. 

Pf'!o cltel'e d·~ -.:e•·•)'' tlelrgatlo. 

(.\ssi;.m"tlu) E. t'oi·pâ. 

[Sello do :\!ini-.:teriu.l 

RcconliPt:•J verdadeira 1t assignatU!'a dr t'o!lta.-; 30 v. tlo St·. 
M. CtJI'pcl, tlo :\linisterio llos 1'\eg-ocios b-.:trangciro< desta Rcpn· 
blie:t. 
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Consnla·lo •los E~~ad•H Unido; do Bt·azil em Pariz, vinte c um 
de mat'Ç'O de ElO I . 

I) consnl, (ac'signado) Joao Belmiro Lconi. 

(Sello dn con.-mlado.) 
Rcc"nheç>o vet'ihdcira ;~ as~ignatm·a do Sr. João Bel miro 

Leoni, COIISII! <lo Hrazil em Pariz. 
Rio dn .Janeiro. ~O <L e j1tnho de I 001. 

PC'lo dircrr.or g.~ral, (a;signado sob~·c cpntro estampilhas no 
valoJ' 1ln 550 rt•is), L. P. drr Silra Rosa. 

(Sello do :\liiJi-;tf'I'io das Relações Exteriores c rpmtro f'Stam
pilhas no v;Llot· de ();o-;liOO, inutilizadas peLl Itcccbcdoria.) 

Xa•l:\ mais rontinliam os ditos cshltntos qne fielmente Ycrti 
do pl'opriu <ll'i~inal ao rpmlmc l'PpJeto. Em r.· .. do que pas,ei a 
[H'OSL~nt,f' '!li C a >:,;igrwi c se !lei eom o sello do meu oficio, nesta 
eida.dP du !Un •le .Janeiro. 

Rio <L<' .lancil'o, 20 1le jnnlio de !001.-Atfo;1SO II. C. Garcia, 
t;mdnetor pnblicu. 

fiECl{ETn :\1'. I. OU:? -!>E 22 DE Jt:LI!Il DE 1001 

Concdc :tn!orização {t sociedade anonyma denominaria « Sucrerie de 
L(lrena » para funccionnr na Republica, 

O Presi,lente tia Repn hlica do.; E,; ta• los Unidos do Dra.zil, 
att-·n(l!md 1 ao que rrquereu a soeicdade anonyma denominad<~ 
.\'ucrcrie r/c Lo,·c,;o, !le\·idamente !'epre;entada., tloet'et:t : 

.'cnig-u nni<'o. ~-:· ··onre•lida :wr.nJ·iz:t~·ão á socíPtla<lc anonyma 
Llcnomin tda. -"'''Tc,·ic de Lm·ena p:u·.t J'uncdonar 1m Republica, 
com o-; o-:t.ttntJs q ne apresen~on, sob as clausulaq que a este 
acdmp:tJiliam. assign:11las pelo ;,tinist!'o da Industria., Vial,'lo e 
()iJI"<L::! ]'llf>[il':l~ (l ficanrlo OUl'Ígallit ao L'lll11pl'iniOI1tO das fOJ"!llél

!i.[adOS e.\igidas pela lcgislaç>ãJ em vigor. 
Capir.:tl Ft•det'<tl, 22 de jullw Llu I CIO I, 13" da Rcpnblica . 

.\I. FEHIL\Z lJE CAMPOS SALLES. 

Alfredo "1Iaia. 

Clausulas a ~ue se refere o oecreto n, U92 oesta data 
l' 

A sociPdadc ano~tyma denomin;-ula S1tcrc1·ic de Lorena é obri
!..\"arla a t.cr um rept'PS(•nt:mte no Brazil com plenos o illimitados 
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podel'es par',l re~olver as rtncs~õe: que se sus~ibt·em IJUO!' com 
o Govorno, qner· com pal'ticular'<3l, podentlo s·~t· rlem Lndado o 
receber citaçii:J inicial pel<~ ~ociedadc. 

Totlos os act.og r11tc pl'aticar no Brazil fi·.~ar:ío :-mjeitos nnica
mentc ;ts respectivas leis e regulamentos e ;i jurisdkç:lo rle seus 
tr•ibunaes judiciat·ios ou arlministr·ativos, sem que, Pm tcmJlO 
algum, possa a rrl'cl'irl<t sociedade rccl:tmar •llt:.tlquet• Pxcepçilo 
fuwlévla em ~cus estatutos. 

Fica dcpcndontc de autorizaç·ão do Gon•t•no rtnalqucr al
tcra•:ão qtu• <t sociPdade tenha de fazm· llll'< t·,·.;;p:•ctivos es
t:ttutos. 

SPr-llte-lla ras.;ada a anturizétr;~w pwa runccilln~l.l' no Rt•.,,zil. si 
infringir c.;t.<t clausula. 

4' 

A inft•<tcç·ãu de qual,tncr das clausnh'. p:tra a '[llal nilo <>+ 
tP.ia comminada pen<t Pspccial. ~rr;i punida com a multa rio um 
conto de réis (1:000:!;000) a cinco contos de réi.,: 13:1)00:)01)), e no 
ca~o de reineirleneia, pcl<t c<ts,.;a,:ão da :mtorizetção concn:lida pelo 
doercto em virtude rio qual lx~ixam as pr·csente~ clausulas. 

Capital Federal, 22 de julho dCJ 1901.-rllf~·edo Maia. 

En <thai ;o; o a-;signado. ,\ ll'onso IIenriq nc.; C:ulo< I ;;u·cia, tra.· 
ductot· publico jut'<tnwnta,lo c intet'lll'0tc commPrcial nome:Hio 
pela .Junta Commorcial desta praça, escriptorio rua de S. Pe
dro n. 3ô, :;obr<tdo. 

f'Prtifico pcl<t pl'escnte om como mo furam apl'c>cnt<tdos unR 
c:-:htutos e:,·riptos n:t língua í'r<tnc:•za, <tfim ,[,. os traduzit· 
litteralmflntc par<t a lingu:t vcrna.cula., o 'll"' a'sim ,•umpt•i em 
razão do meu olllcio n littcralmr·ntc vertido:-: diz'~'In o iil'gnint.c : 

TIU.DL.;CI:Ão 

EST.\TllTOii DA « SCCREIUP. !JE !.ORE:'>.\ >> 

Pt•t·ante mestl'e Gastou Jo-;cph Bazin c .-;en collcga.. t:thelliãe.; 
c•m Pariz, abaixo as.-;igmulo,, compareceram : 

O Sr·. Fcrnanrl Doré, indnstrial, c morador em Trores (Aube), 
rua Cllarles Dclaun<tY n. 4R. 

Agindo como unico fnndador da sociedade anonyma, em 
vias do fornHtQão, soh <t denominação de« Sncl'ct·ie de Loren:t », 
tendo por objecto. princip<tlmente : 

lo, a comitra da t'abr•ica de a;;oo;uc<tl' de Lo!'cna. ~itnada em 
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Lorcna, Estarlo rle S. Paulo ( Bt•aJ.il ), das propric laJes c plan
taçõc~ rttW rlcll:t rlependcm ; 

:!", :t oxplomçiio d:t cultura Ja c:uwa e a da industria a,.;su
c;u·cir:t ,. untt·a~ <[Wtcs,pwr inrlustria< ou Negocio;; que a clla se 
rct1 r:tm, ;r, .~um Jll'a. eon,;trucç:·IO, l'CYCt1da dos tl'rrenu~, immo
vcis. ma t ct·i:rl o machinas utei~ á dita exploração, quao,.;quer 
operac;lícs movei,; ou immovei~ rtne se refiram dirccta ou indi
rect:mwnto ao fim social. 

A t'f'ft•rida ,;ociedarle a constitnit·-se por uma rlm·a,~ão .de 
trinta atmo,; :t contar rlo di:t de sua constituiç,'io dcfinitiv:t com 
s(•dP e111 l'ariz. Honh•val'd l'oi<Sillltliiot·e numero vinte c einco, 
c 1>~n o (':rpi·,al de tllll tllilli:io c qninlientos mil frallctl~. rlivi•lidos 
r•m <JiiÍllZr\ lllil :JC•·Õr•s rk cem ft•.rnCrJS cada uma a ,;uh,cr.•vm• 
Plll num•·t'<1t'iu t• :r, pag:tt' ;r, rpt:tt'Ca parte no aetu 1l:L in
scripç-iw. 

t 1 rtnal, pr.h pt·e,;r•.nte c-;ct·iptm·a, depositou no ca1·torio de 
mesr.re 1;a~r.on B:tzin, um do,; t;tlmlliães abaixo a,;signados, e 
p:>din-llw <JUO a puzes,;o em ~ua,; nota:-: na data do !tojo parét 
q1tn ,;·'.i:tm t.ira1las toda:o; as cópias quo convierem. 

Cma ,[a,, r! .. pJicatas rlo nm:t o:-:el'iptura do proprio punho, 
dat:,,,J:J. do f\t1·iz, primniro do lltar•:o de mil novoconr.•,,; (\um, 
l'ontr'n,Jo os (l,;tatnto.-< da socir.rlaJe anonyma a fundar-,.;c sob 
a illm••mina•:i'io do - Suc1·e1·ie de LrJi'eíla- acima mencio
nada. 

A llll;tl p,;,~riptnra, os.~ript::t por mão do torcoiro, mn qn;r,tro 
Jl!lhas do p:tp:>l, com o s0,llo do um fl'anco c oitenta c;1ntimos, 
c a',;i~n·r,J;r, p.do punho do Sr. Doré, comparcccnto que 
pt•cc;•rl<'ll :t sua a<signatul'a ria,; palavra":- Lida c approva
da -as<im quanto ao mais como o Sr. Do ré o Jcdara o o 
l'i\conhn:·c, fi~ou aqui anncxa e ,junta depois de certificada 
conformo e vcrdadoira. pelo comparecente o l'[lYe;;tida 
pi'!os tal.dliãn.< ahail[O assignaJos da monção de annexo do uso. 

Ikclarw;iío rle ~uúsc1·iprrTo e de e;1frC1Jlas 

Pm· ~~stPs mcsnHH pre~entes o comparecente, n•~ ;;tm dita 
ip!alid;i,rle de funrl:ttlor dn. socimlotde de que !'C trata, dcelarn. 
IJIH' 11 l'<lpital de ewet'io.; deSt.a Sociedade : l:tn miJltii.o C qni
n!Jil!l[,•tS ll!Íl t't'.\llt:os, representado por quinze mil acçõt•< dp cem 
ft'él!lco.: cada um,~. aclt:~--;e hoje totalmeu&e suJ,sct·iptu e que l'ada 
snlH·riptor já cnb·oll com a qnarüt parte 1!a impoetanci:t do 
cada nnn rhts :lc<;lí()S por ellc ,;ubs~l'Ípta9, i~to 1\ um total rlc 
teez·~ntos .;pt.r.nta e cinco mil franc<~s. 

E1n apoio 1le•t:t declaração, o compaeecento apresentou :'l.os 
tabolliàe~ al1:tixo a.;signa1lo~ nma lhta do subsct•ipção e de cntre~
d l.S ]Mgas ]JOr clle foica 11a data d1) ltoje. em uma folha do papel 
s~lladn dn <dllo d" se.<-;enta contimos c eontendo os no1.nes, pre
numPS, 'l"alid:Hll's, c rlomidlios dos snuscriptores, o numero 
d;lS a•:r,:i.Íl).; ~idJ•L'l'ipta~ e ;r, imp•Jrtanda 1las cntt·adas realizadas 
pn· c:.ul;t um dclle . .;. 
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O qual documento, e:;cripto intoitmnente pcl<t mio de tor
{)eiro, datado pelo c•>mparocente. o l'CYostido da as-;ignatura do 
Sr. Doré pl'ocodida das palauas: Lido e app1·ovado. escripta-> 
pelo punho deste ultimo. assim como o comparecente o declara 
e o reconhece, ficou aflui junto e annexado depois de tm· sido 
certificado vel'rladeil••J pelo Sr. Dol'é o revestido pelos tabel
lião~ alnixo a-;,ignad•JS da monçi•J do annexo <lo uso. 

Pttvlicações 

Para f<tZOl' publicar o~ pro-;onto-; e os documentos a elle.'l an
ncxos onde qum· quo pt•ucisu seja são conferidos todos os 
poderes ao pot•ütdor do umo. C•Jpia ou traslado. 

Do •rue se litVt'<t t.Ol'm" feito o p<t':<ado em Pal'iz, no cartorio 
do mostre Ga't"n Rtzin, Lllll do~s tabelliãos abaixo as,ignados, 
sito <'t ru<t de Clil'hy u. ~. aos uuzo tlo março tlo mil novt~centos 
e um. 

E feita a leitut·;t u SI'. D lr,··. comparecente, a:::.,ignou com os 
tabolliãos.- (.\.-;~ignauu-;J F. JJore.- G. Ba~in.- Bertral1d, os 
dous ultimus tabolli<io::;. 

Em seguida está. escl'ipt:J: 
Registrado em Pariz, quinto cartu1·io notat·ial, aos onze de 

março de mil Hovucontus e um, f o li o 52, ca~a 14, vulnmo 
540 B. 

Recebi tJ·e::; ft•ancos e setenta e cinco centosimos.-(Assignado) 
Jouannet. 

ANNEXOS 

Socieda .o Anonym<1 denominada « Sucrerie de Lo1 e na. »,e um 
o capit~\l tle l.~.ll<l.llfll) flaneo111. 

O abaixo assignado Sr. Fe.t·nand Dorê, industrial, moradot• 
em Troye::; (Aube), rua C!Larlcs Deldaunay n. 4R. 

Estabelece como segue os e$tatuto::; de uma sociedade ano
nyma quo ello propõ3 fundar. 

TITULO 

T>E~OMI:\.\(\0 - OD.JECTO - SJ~DE - DURAç:.\o 

Art. l. o Fica formalht uma sociedade anonyma que existirá 
entre os propl'ietarios dus H tulos aqui abaixo croados e será re
gida pola.s lei::; dP <4 do julho de 1867 o 1 do agosto tle !8\J3 
e pelos pres:lnte~ e:-:talutos. 
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Art. 2. o Esta sociedade toma a denominação de « Sucrorie do 
Lorona ». 

Art. :L o E !la tom por objccto : 
J.o A cJmpra do engenho de assucar de Lorena, cito em

Lorenn., Estado de S. Paulo (Brazil), das propriedades e plan
t1çõos que delle de pendem. 

2. o A exploração da cultura da canna e a da industria assu
careit·a e de outras quae,;quer industrias ou negocios a ella re
ferentes, a compra, a construcção, a revenda das terras, im
movei~. material c machinas uteis á dita exploração, quaesquer 
opcraçiíes moveis ou immoveis quo digam respeito dirccta ou 
indirectamente ao fim social. 

Ella poder<í, sJb qualquer fót•ma qne seja, comprar, tomal' 
parte em quaesqner ~ocicdades semelhantes existentes ou por 
creae. 

Art. 4. o A séde social é em Pariz, 25 Bouleva.rd Poissonniere. 
Ella. poderá ser transferida para qualquer outro local da 

me~ma cidade por simples decisão do conselho de adminis
tração. 

Art. :J." A durn.ção da socie1lade é fixada em trinta annos a 
contar do dia 1la sua constituição definitiva, salvo os caso.;; de 
dis3olução antedpada on de prorogação previstos pelos pre
sentes est:\tutos. 

TITULO H 

CAPITAL SOCIAL 

Acrões 

Art. ().o O capital social é fixado em um milhão c qainhen
to> mil J"t·aw•,)s c dividido em quinze wil acçücs de cem francos 
c;~1la ltma. p:tgaveis em numeraria. 

Art. 7." O capibl social pôde ser augmentado uma ou di
Yct·sas vezes pela creação de acções novas, em virtude de uma 
decisão ria as,;cmbléa geml convoca da extraordinariamente de 
conformiuada com o art. 37 abaixo. 

A assembléa geral. por pt·oposta do conselho de adminis
i.t'aç>ão, fixa as condiç>ões das emi~sões novas. 

A a~~embléa geeal tambcm pôde, em virtude de uma delihe
ra.ção tomada como aeaha de se dizer, decidir, nas condições 
que ella determinar, 11. reducção do capital ~ocial. 

Art. fl.o A importancüt das quinze mil acções a subscrever é 
p:1.gavel :i vontade do~ subscriptores: 

a) i[uer toLalmcnto ou cem feancos na occasião da subscripçio; 
l1) •111er uma quarta parte ou vinte e cinco francos no acto

da ;-;uuscripção e o resto ;t medida das ueces-;idades da sociedade, 
nas •'poca;;; e nas propot·çiíes que forem determinadas pelo. 
eonsellw de administi'a.(,·ão. 
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A~ chamaua~ de capital sJrlo ll~;-ada.s ao cJnhcciment3 do> 
accionistas por um avLso insel'to, um mez pe!J menos antes da 
época fixadn, p:tea cada entrc1da, em um j;rnaJ do annuncios 
legaes do Pariz. 

Os titulares, o> ce>siona.rios intr-rmeliarios e o3 Rub3criptóre3 
são so:id;triamcnte respons<tveis pela importa.ncia da acção~ 

Todo suiHcriplor ou a.ccionista que tivor ceditlo o seu titulo 
deixa., uous annos depois da cessão, de se1' respons:tvel pelas 
entradas ainda não chamadas. 

Art. 9. 0 Na f.dta de pagamento sobre as acções nas épocas 
determinadas, de conformidade com o artigo precedente, o 
juro é devido por cada dia da demora á razão de 6 o f o ao anno, 
sem que seja preci~o reclamar por ju~tiça. 

A socicr.lade pôde mantlat• venller as acç·õe3 cuJas entradas 
estivel'om em atrazo. Para esse fim os numeros das acções ~ão 
llUblicado> em um rio.;; jornaes de annuncio.; legaes de Pal'iz. 

Quinze di:ts dep,;i~ dc,;sa puhlicaçãn. a sodedade, sem demora 
e sem mais formalid~tde, tem o direito de mandar proceder á 
venda das acç<íes. Plll massa ou em detalhe, mesmo successiva
mente, por conta e ri$CO dos rctardatarios, na Bolsa de Pariz. 
por intermcdio de um corl'etor de fundo~ f"i as acções forem 
cotada~ c. no castJ contrario. em hastas publicas por intermedio 
de um tabollião. 

Os ti tu los das acçõc., a.~-;im vcnditl:t~ tornam-~e nu !los de pleno 
direito e se entt·egarão a.o~ compradores novos t.itnlos tendo os 
mesmo., numcros de acçõcs. Por conseguinte, toda acção que 
não cc~mivcr a menção regular das entl'adas cxigi\·eis deixa de 
ser neg"ciavcl. 1'\ilo lhe <~ pago dividenilo algum; o producto 
lit[Uido da venda da~ dit:ts acções é imputado, no.'> termos de 
direito. sobt·c o f[IIC (; devido á societlade pelo aecionista lles
apropriallo, o t[ll:tl fica devedor da rlill'crcnça p<tra menos em 
pt·oveito do excedente. 

A socied:t!lo púde igualmente exercer a ac~·:-io pessoal e de 
d.ieeito c:Jmmttm contra o accionista c seu~ garantes, quct· 
antes, q uel' i1L1pois da venda das ac~·õe~. IJUCr em concurrencia 
com es~a venda. 

Art. 10. A primeira entl'aua constará de um recibo nominativo, 
que ser<l no mez da con>tituição da sociedade tl'ocado por um 
titulo provisJt·io de acção, igualmente nominativo. 

Os paganwnttJ.-l ult~I·iores, sal 1·o o ultimo, são mencionados 
ncs3e tiLulo prodsorio. 

A ultima. ctür<~da i'· feih contr:t a entreg.1, <lo tiJnlo definitivo. 
Igual titulo <lctinidvo sel':l cntr•<.Jgue tle~dt• o come,·o :iquellcs 

que tiverem itnmodiatament_\ pago o capit:tl integral de cad:\ 
aeção. 

Os titnltH .le <tt•çõcs integralizadas silo nominativos ou ao por
tador, :l csc;olha d•J a.ccionbta. 

Art. ll. Os titul.•s provisol'ios on dJfinitivos de acções silo 
extrahidos de um livro de coupons reveilidos do um numer·o de. 
urdem e tia a~;ignatnra. tlc dtms a•lminist.ra.lnl'CS. 
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.\rt. 1:?. A C•'·S;lO dos tit,nlus nominativos se opcrn, tle con
t'nJ·mi<btdt• ,. •lll " <~ri.. ::m do Codi;:o do <'umnwrcio. P<H' uma 
d!\cl:u·a.•::·tu df' f.J'<Lnsfc•rencia as~ig-riat1;t pu!-• cedcnt•• e pPlo 
t'O~:<ÍUII:l I'ÍU 1111 JlOl' SPll pl'OCUl':J.Ú<>l' l' Íll~Cript:t Clll lllll l'C• 
;:istru ,J:t s ,.j,.,J:Ldn. 

:\ sociPtl:tdP 1•úd1~ Pxi;:ir r11w a assignatnra e a capacidatln das 
pari.ns -:pjam e1~difi(':ul:ts 1101' H !li t:urretor de J'nnd(l~ ou v •I' um 
t.:tl•r.llF"'· 

.\ c:·s,;:'~<• da~ ae•J•es "'' p •l't:ul"r ~o l;tz pnla simpli·~ l'!ltrcga. 
A!'l,. ~~~- .\s ac•···,.,, s:'to indivü:ivt~is J•<H'<L com a "'L'iCiladc, 

qHt) ,,-, t't~c Hl!H·•·P 11111 pmpriC'tat·in p •.1·a ca1l:t acçiio. 
()' [J!'OPI'ÍI'I.:I!'ÍU-i Ílltlt\·isus ~:-to Oiii'Íg":tdus a 1-\(1 f:tZC'l'l\lll l'llpl'C• 

sen1:tt' ,innt.•J :'t ,,J('iPtl:ul•· pnr 11111 sú tl<'IIG!'O l'lle~. consi<lera•lo 
pot· ella eon1n 1111i•·u prop1·id:u·iu. 

Al't. 11. <':d:t :te•::'w ML tlii'Pito n:1 peopt·imlade do activo 
~od:d :1 uma pat·w prupnrcional ao numero das act;ões 
<'li ti t~i•las. 

Ell<t 1H a i n<l:t tlil'ei 1.0 :t uma parte nos lucros, assim ('O mo e~
i;ipul;tdo mai.~ a•le:tnl.e. 

Al't. 1:-•. 1 '' direit11~ 11 uhl'i;.;nç·ões Íllhorentl's ;í. ae·~·ilo se
guem u l,itnlu t'lll '[ll:ti'Sqner m:i"s pat·a que elle pas._,e, .\ 
pus:;rl d:• uma :tl•,·:'lo ÍIIIJ'OL'I<t tle pleno l!it•eito adlte~ão aos 
pstahtr,.,;; da ~u~ieda<le e :'ts n~'oln•;Õe~ toJtta•la;; pel:t a"'"'ClllLlétt 
fr('l"tl 

n ,(J~. h<'l'oit•Íl'<J' <l!l Cl't\1\fll'CS de um :tccionist;t ni'í:o j)>Jdem, sob 
pt'Pinx~o ·,J~n:n, rr•JtWl'Cl' a appu,.;i•;ilo de sellus nus bens e pa
pei~ dit ·'")··i<··l:td··· 

TITULO III 

.\: .;,f!:\'!ST!t.\(\n D.\ snCIEDSDE 

.\ri. J<i .. \ ·"''•·it>dadP ~~ :ulministt':tda pot· mn t·onselho •·om
l'"'r.o ·l•· dll<'ll JtW!itl•t'"·"' pBlu 1mm"s ~~ dt~ sete no maximo. tira
tios dunl;t'P o-; ll•llll<':vlos [!Pia. ;c,btl!llb:'·a get·al tl••S ae<'ioni->tas. 

Ae1:. 17. u,; admini:;tl'allut•os dt•som sm· pl'upriet:11·ios 1'a1l;t 
nm tln cem :te•:"-~~ intn.gealiJ,a<las dnl':tnle o exercício de su:ts 
f11 lll'"t"ll's. 

Jo:s.;a-; a<.:,.;,,., <'L•• :t.ll'<'tll,a~ na totalidade ;t garantia t!os actc>s 
da acllllinis .l'ii~·:'iu, llli'Slllo do,; 1]111~ !'ot't~ll1 t)Xcln·livanwnte pes
so:t ·s a um dos a•lmini:>teadoi'I!S ; e !las .~ii ' nomi1mti ntll, inalie
n:tl·eis. e:u·imha1las. indiean1lo a inalienabilidade e depositadas 
na caix:1 ...:, H,: ia.l . 

. \rt. L-< .. \ dlll':t<.·:'Lo das ftlll''\''-''" ,J,, primniro.; aclministrado
re' ~~ <le SI~ i~ :t 1111""'· ~:dvu o ('it'uiLo ,h l'·'fi>JV:t<;ão p,trcial ele 111Ie 
,,, vai' l':dli! t'. 

O <:<J!Holll•> ''·' l'P:1uva :'t r:1z-l0 de um ou d•m' memht·os cada 
:tnn" on d<~ ""'" tllll <luns :wn""· :d~.,wnanclo, Si'lldo precbo, de 
llliliWit'<t 'J't•· :t l'<'lli>Vi!l;:'t" '".i:t cump[e1,a nm c:ula pel'io•lo de seiS 
a unos, 
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Par<t as lH'imoiJ·as applicaçõr~ dcst:t dispo~ição a sorte in•lica. 
a ot•dem dt~ s:t!Jida, logo que. estabelecida a renoYação. esta 
i.cr;t logat• pot• antigui!iade.da nomcaçii.o. 

Todo membro que sahe é reclegrvel. 
Art. UI. Si o t~onselho for composto de menos de >'ete mem

bros os aduli 11htradores teem a l'aculd;vle •lt\ ,;('. compldar si o 
julgarem uti I para as ncct•ssidadps tio smvit,'<J c o iur.eresse •la 
~ucicdade. 

Neste cas·J as nomPaçõr~s feita~ a titulo p1·oyi~orio pelo conse
lho são snbnwtti•las logo ;\ su;~ printl'ira rC'uniii.o, á eunfinna
ç.ão da <t'l'emb[,··a gm·al •l'te dctr>l'Jilill<t a dura<;-ão do nmndato. 

Da IIWS!ll:~ l'únna. ~i Yagat· um lug-ar de adlllinistrador no in
tervallo de du;~s as,;emhléas ge!'acs o,; administr<t•lori'S que 
tlcam p·Jdnm pt·ovidencial' sobre a substitui~·ao e a assemhléa. 
geral n;t c>u t Jll'ÍIHPir:t reunião procede ;í. eleir;ão detinitiv<t. 

O ;ulntinisr.radol' nomear!' em suJ,.;titni<;-ão de outl'o só fiea. em 
ftmc•:Õr~~ <lUI'<lllte o t<)llll'" <[ltt' J'altat· ao exercieio de ~r'll prede
cessor. 

/1.rt. 20. C:Lrh ;wno o consellw nonH'ia cntt·" os seus membros 
um pre»i•lentr•, qun prirlr~ sr•t' ~L'lllpro rel'll'itu. 

No ca'io dr\ ausencia do pt'P~iclt'llW. o conselho dc.<:igna pat·a 
cada sPs.;ão Ullt tl<lS membros pt·csr•ntcs. que deYe excrcet· ·~~ 
funcçi'ie . .; de presidt•nte. 

O consdlto d ~sign;~ tamhem a pnssoa f.JIIO rlcve exm·cel' as 
func<;-ões de Siwt·et:trio e qne póde ,;r~r tirada Hwsmo du fúra do 
conselho . 

. \l't. '.'!.O •·on~ollto rlc arlllli11istraçãn se l'.lllJIC <t convoca•;ão 
do pro .. li•l<'rtto ou LI<) dons dos "<'li' muJHhr·os .;emprrl que o in
teresc;n da ,;o,~i.,da.de o e:di<t. 

,\ JH't'·"·'"': L d:~ md:t•ln. Ji:·lu mono . .;. <lu~ Jncrnlrro-; tlo euthe:iw i• 
neces,;n,t•i;t p.H'<L a Yalidade rias <lelil>ul'a<;-ões. 

_\.,; delil)l\t'açiJes são tuma•la.-: p<Jt' maiul'ia d<JS membt•os pro
sentes; no ea:.:t> do empato. o voto •lo presidente (• prnpondc
rantu . 

. \s l'Clllti<-it·.s ~o c,\lnhr:u·ãu nm P:u·iz, n:~ s••dn social 011 em 
ontl'<l qu:d'l"'''' log;u· ,Jc>,igna,lo !•dos llllilltlll·os du euJt,ulltu . 

.l\cnhilltl :t.•lministrador p<Uu Yutar pot· pt·oem·aç:to. 
Al'L. 22 .. \.; •hliht'J';~çilos rl<l c•Jnsellw constar.-,o dr• acto;; in

I'CripLos om lllll regi,tr·u <>S}H'Cial e as~ignarlas pelo prn,,idente e 
pelo see!'ntll i•J. 

c\S c<'Jpin,, 1111 extJ·actus d'"'a" act.a-; p:tra ~.pt·es:mtcn· em J•li:w 
ou um olltl'a p·tt'tt' ~ã.u a.;;;igna<l:ts pl'!u pt·e,j lu11tc do cunsdhu 
on p"r dou' arlmiriÍ>'Lt'adot•Ps. 

Art. '.':J. I) COIIS"Ihu d(' admini.;tr·;u,.ito tt•Jll OS In<ti;; ;r,Jil]JJO~ 
poderes p<Lra agit· no nome <ia SuL·ie•.lade c ra.zct• ou :wtorizar· 
to•lus os ... ·to:; ••u OJH'I'a•:Õo:' rl'lat,ivos ao seu ohjccto. Ellc tem 
principalmenr.r' •·s Sl'guintos Jl<Hicrc.;, o;; qnao.; 'fio enunciativos 
o n:io litnitali\'o,,: 

Ellc rept·csenta a ;;oeit'rladn t'lll litt't• de terceiro.<. 
Faz os J'C;.!II anH'JJtos rla S<>ektlad.· . 
.l\IIJlli;i<~ e rcvo;::t to• lo~ ns ag<'ll l,cs e t•mprega'l"s da snl'iedadt•, 
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fi ·n os seu~ :i:d:wios. Y<•ncimentos. <1 hunos c g"l'atílica•·lít>.S, Item 
<'PiliO a~ out.1·as eonrJi,:iío.; de Stl:l :~rlmí:;sii.o c do sua rotíra•L1, n•J 
1)11<' ,,, I\•f't•l'n pt'Íiii'Íp tlmont\' •, um dírcctor ru H:'<Jzil. 

Fix:1 as dt~~pPz '' g<'l'<to,; ,1;~ admini,;tr:v,-ii:J, regula us J'orneei
El,'tlb:i do toda a ~ol'tl'. 

ltecc)he a~ 'lllanti:l~ tll'Vi·las <'1 sociod:.t•lP o pwa as que 
1ll' v e. 

Snh.1cr·ove, entlo..:~·t. :wcni i.a e prt;.i:t •pr::tOSillll'l' oll't•ito' do 
(',ITlllllPri.'ill. 

l·~.;tat,ut• ~·>l>l'n to,[os os ::tj11~tos c cuntr:\cto.; rc•la',i'·us ao 
ol•i''''liJ 1!.1 :<.winrlarlt•, 

.\lltnr•iz' 'I"~''"•Jili'I' acqlli~i··l'•:•-:. Vf'll;las. tr·.H~::t . ..:, l<J''tÇ<Ho' do 
ltt'll..: Illtl\·pj .. r~ i:llllliiVPi-:. f,P!ll ('l!!llO f]_lltt• . ...:•tiiPl• l'(~Ji:•,J,Il:l:..:, tt•:lflS-
1'1'1'1\lll~i:t:.;, a!iella~:i,P- f~ ou1t·u...: \·;tllll't'.~ }lPJ't,•ne:\nh~~ ~l ~ 'cil•(ladt~. 

llolPI'lliÍn:t ''· c·•lloc:t<::'to ,[o, ru:Hlos di'l'"11i1·ei~ P r•·.:;ul:t o 
1'11\[ll'l''iO tL\ !'t!Odo . ..: ;l;> l'I'"Cl'Y:t. 

F'ica atd,ot·iza<],, <lt·s·lc ,i:i :t contt•ahit• pne nviJ ,Je Pmi,; ão tl·~ 
ol,t·ig.U,~lit\0.: l'lll li 11:1 011 di\'Cl'·;:t~ YOZc'.{ Ulll I'IL!'l'o'~tilllO d:~ 
qtt;t.llti.:t de cpnt,o f' cint·rwnla 111Íl !'i'a!lC·.J~ p••lo temp•·, :i ta-,;:t •k 
,itll'"' ~~ n tC: c·>lt•lir::"'·' q111' tJII•· ju!g.t.l' m:tb l'a1·or.lYel au< iu
t<T<'>.,,,.; d:t ~····i··dadc. 

('oni,J':tll>' ljll:ll'-4'!111'!' OIIL!'O·! l~lllJ>l'P.'tÍII10ô I' !111 Oll "l'll1 liyp·!

i!lt•t•:t 011 Ottl,l'.~" ,!:,· •• t'.J.nti:t:-', <oli1·.•. os i>l'lh ."'J•'Í:J.t'' p•':' mr1" <LJ 
:tl>t\l'ltlJ·:t t[<' <'1'0 [ijq OU J>Ol' Of!l,['!l [',·>1'111'0. 

1,111;\t'SIJIIIIl' Pll1jl!'(·:;tjllllh lJI>l' lllOÍO 1lt• P!llÍ.-<-;~o de ,)>J'Í)l':lÇ'liJS 

fJII" n:'ru "' a•·i111:t, pt'l'Yi.-.:•.,,, dt'H'I':'to s ·r· :tl!lorizad•>s pr·l<t a~
>t•ttlll!(·':l. gt~l',t,[ ~lu;-.: ;ICl'it)nisr.·ts. 

''rtot'i!.a qnat'S'[lll'I' a•·çlíes ju.Iici:w~, Clllllu antol' 1111 com::. 
l't ·,I). 

,\11 torí;a q nan:; 1 tH'I' c' >ntea.etns, t.1·am,acçííe :. e um p1•om i'''JS, 
acq u Í•'"''''ll<:ia' ur1 ,tp,isi.nneias. lrc11t com'J quat'''l"l!t' l<'Yant:.t-
11\l'llt,o-; dr· ÍII"''I'ÍP<:iin,, Ji''llltqt·.~·:. t•ml1:r.rgo~ e outl'"~ r!iroito~. 
:til t,• :' 11 dt'jHJi.O.: d11 p:l,;.!:I.JII('!l t'l. 

1 :l':::lld .... ;l o;-; IJ i!aJJ(,'IH, !h ill\':'!J,;tt'ill~ (~ :1: 1'111lt:t>, 1!11·~ d• 1 \'('fll 

~rt· :nl•mHtidos ,; :t"lllllld(·:~ g-;T:tl dos :H~t'Íu:1is .a;:. 
I•:-.L:\1.111' . ..:•ti>L'P l{lliH'~I[lll'l' l>I'Ui'OS~:>S 11110 ~C lhe f:t>,"l (' rlCSÍf!ll:l 

:•, ·•rdl'lll <1o dia .. 
\1'1.. :!1. ll ,.,m,.::•llio pr'tdl' olPI>';!tl' os purl<•I'P' <Jil(' jnlgar •·•m· 

Y<'ltÍ<'Il i,,., a 11111 ou rnais admil:i,tr·:t.lol'll<, ilL"lll" I'<' :iditltln no 
l::·:tz:l. para a :Hlnli::i.;tr:\•Jto ''oiTi'llil' da S>~r.i<'dad,• ,. :t 1':\:~ew;:\o 

1\:L-; del'i~t)us d•l eunsl'll:o <l11 a ltnini.,tr•;:ç:-ro. E~:ha t!cl:~if'l';:"to l''' I e 
t:r.miJem Ri'!' f'Pii:t ;•m pr·o,·.·ito do pn~soas oxt.r:tnhas ú snciL•.rlar!P, 

!·:lia. puder;l p:·ill,•ipalnwnt" int"l'\·ir um pr·u1eit.o tiL' um <li
l'('O'i.<ll' .:w·al da J'llllll'<'Z:t no Hr:vil. 

.\, :d.l l'ihtti<;r> ·~ ,. po>lut'<'S dos :ulminisLI':ulul\'S dPit•;.Hl<J'> c a~ 
b·Jnilic:t<·ií.•< "'Pl"'i;w~ :r. lhr•' ·' 'I'Uill at~ribuit!:t...; ;::·w tl<'tlll'lltin:~'Lls 
p:•lo e:~rH ·lh·J dtl :loln:ini:;trar::'t•J . 

. \['(. ·::J. Tod11s ''' :telu3 <:t>llCl'l'll!'lltrs :i. Sth'il'lhtle, llt•ci:lirlo-; 
pdo •·un~ell:", b 'lll e"mo a.; l'•.>li:·:ttlas de l'nndos o y:tlur•o;, o~ 
llt:t.:Hlid.o.; .-:oh!':• c" h::n,llwir·o..:, den~dot'<:s n d:•posit:u·io~ e as 
~irlhl'l'ipr;lí<~;-;. endiJsc:·•~. a~C'r~i t'~ ou qnitaçiío' dP etl'•·it11s tiO 
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commcrcicJ, ~ão assignadns por dou . .; adminidratlorcs, a menos 
de uma r\Qlcg<tç-it·J nspccial d•> conselho a um só arlministrad<Jr 
ou a ou tl'o q ualq uct• proc·ur·ador. 

Art. 26. Os admini,;trador.)s não contralwm pela sna gr.;tfi,, 
nenhuma ol>l'igaç?il} pr1,;soal nem solidaria rclativn,mente :w>~ 
compeomis;os <l:t ~u<.:ip.l;trlc. Sti siio respon~avei~ pela exoeu(to 
do ma nrlato •1 ne r·ece!Pram. 

Art. 27. Os :tdministt'êtdorr• . .; tcem dit•eito a uma par L\' <l<H 
lucros da soc:•:tlar!e, conl"ormc traL~ o art. 42. 

TITL'LO IY 

CO~DllSSSIWJS 

Art. 28 . . \ ;t'S 'llthl<~a geral nomeia, ca•Lt :lllll<>. um uu !ll.tis 
c"Jnmis,;at'll):', "odo,; nu rún. t>llCai'l'egados •In t":~zct· um relato
rio {t a~,;cntblt"·.t g<•r·al do anno seg-uint.e sobr·u a situaç-ií.•> <Lt 
~uciedade, SCJb:·c o bal:.tnçn e sJbt•e as cout:l-< apre,pnt:.Hlas p.·l11 
conselho <lP admin istt·arJt o. 

Ellcs ,;:lu reoll'gi Ycis. 
!Jnr::tntc o tr·imo;;tre quo pt·0redc :t epora t1xa,L:t para a, 

rcnni:'ío da a-;.->•~ml>lt"·a geral, o . .; c<>mmiss:trios t.<•mn o dit'PiTo, 
sempt·e qne jul~:trPm conn•nienk ao illtPr'e:.:se .;oei:d, dl) l.om<cr 
conlteeinwnto dos lin·us c e\:aminar as opcraçuo.; 1lêt societlatle. 

Potl.Pm. em cas1J •lo nrgenci::r., convocar a a-;sembJ,~.a geral. 
Toem direito a. uma remunr·r·açiiu, cnj[t impol'tancia (• fix:c,l:l. 

peJ[t as':olll 1>1\•:t g<·r·:tl. 

TITCLO V 

Al't. 2!1. 0; aed ni-<tas renncm- . .;c cada anno em [t~s<•mld,~;t 
g-eral, anl ,., •lo fltn ,],> mez de maio, no dia. ltut':t e lugat• tlec:i
guado.-< 110 ::ni-n ,;c I"LlllV•>caç-.io. A primcit•:t a:<d !tuhk'a ~e;·.cl 
ter:i logat· em ::1 de m:tio do !DII:! o mais tardar. -

Podem Sc'l' convoc:Mla~ extt·aordin:tl'Í<\ment.n. assombléas, ::.·e
raes, quer pelos atlministl'adorcs, quer pelos l';lllllni~sarios, em 
ca~o tle nrgencia. 

_\..; eonY•>c·:t,·i)e., p:ua a.; a:"Somblt':as gcracs nrtlin::tl'ia~ on cx
haurd inarü~ <'lu foi tas quinze dias pl'lo menus antr.s. po~' 
um aviso in-<cno em nm do-i jOl'n;w.~ de.-;i,:.:n:tdu~ p:tr<t oi :tn
nnncio:> Jpg;u•.; Plll P:n·iz. 

Es~e pr:t!.u ]l<lllüt':i. ser reduzido a oito dias p:tra :t'i ;ts::lJmbl•~:t'l 
extraol'tlin:u·i::t<: utt convo,•a,Jas cxtraordinari••mcnte. 

Elle St'l';i rne,;mo l'l)<luzi•lu ;t tt·cs dias paea ;t pl'imcit•a ass,•m
blé:t geral con>tittttiY::t. 

,\s convoca<;uc<:> devem in,Jical' summaeianwnto o objcclo d;t 
reunião. 



918 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Art. :lO. :\ a-:-emh!,Ja geral ~n compfío 1!os accioni,;tas peo
pridarios de vint•• a•·•~ões rwlo lllPIIO'. 

TudaYia os prnprif'Larios de mP:tns t!e vinte acções p:Hlceão 
,;c rcnnit· para forma t' f'."'~' IIHitlü!'<J c se fazol' rept'CS<'nta.r 
por nm dc\les. 

To•los os prupt•iei;ari<>S de :u·•;õP .. \ ao port:ulor P os titnlaros 
de :tL'ÇÕf's !lOIIlina.tiYa"f!lll'. n:\o 11'1Hlo o llll!llcro no.~ossario, qui
zcrelll nsat' do dit•cito de reuni:i:<J, :teima. cit:ulo, d!'vom. p:tr:t te
rem o dirf'it,o •lc :I'Sist.ir ;i a'" •tnld<~a '-!'<'t•al, ,Jnp:JSii,:tt' <'inco •lia~~ 
antes da t·•~uniiin "·' ~~~~~~ t,jruliJ.' ,. o-; podnr<>s na ;;(•tle sorbl uunas 
eaix:" •l••si!!nada- rwlo Cilll~i~lil" dr\ adllli !I hiração. Ent.rega-sc <1. 
e:1rJa rl<'prJ·Üt.;~ntr• illlt:l c:l.t'l.:l ri;• ;1d11th~:l,o iio>lllill:tti\·a. 

()-; titul:ll'<'s de t,ir.td"' rt•ltliin:ttiYo' 011 cL· r·<'dilic:lll<>· d,• de· 
po,it<l tle \'ÍIIt.L' :t<'t,'Õ)(>-; UllllliÍ-., dt• l'ill<'O dia-; [l •lo liWI\O.'i :tlltC.'l 
da l'CiliiÍ;IO, tCI'IIl O t!it'l'ÍitJ d1' :r;;~i,tit· :i ;r,-;f'lllii[l>;~ lft'I'UI Oll tle 
se fazct· eept·espnt n· nelta prn' pt'llc'tn•.tdOI'ü'i. 

Ning-nem pt'J<l<' t•npt•c.-;ent.at· 11m acf'ionista na assemht(•a, Ri 
não 1ot· 1\llu pt•op!'io tlWilll•t•u dr's,;t a,-; .emhlr>:t utt l'Cpl'O't:llt.:tntc 
legal <IH um lll<'lltht•n d:t a~S<'tlti•J(\a. 

A I(JI'lllULt d:~-; tJt'•Jt'.tll':t<:<-"'' ,·. ddt\:'minada pBlo con~ollw de 
:trl111 in i~ l.l':ll;ii•J. 

An. :~1 .. \ :t"~'lllbl···a ;;·r•r·:tl re'-!'ttla.t•m,mtt' C'lllV<~Ca<l:t e con
:;t!tnirl:t t't'PI'I'.'I'rtt:L a nrJÍ\~t~l·.-<:tli·l:td•• dus ae••i,nista->. 

Al't. :12 .. \ ""''tttlli(,;t, t'· pt·e,itlida ]><•I•> tH'c~itkntc do cun~nllw 
t}p adti'ÍIJÍ·d.r:tr-:l•l Ull, ll:t '111 l':tli;t, [lllt' 11111 :ldttlÍIIÍStt·:ultll' t!C[f'· 
g:ulo 1\t\lrJ ('Uil..,I·Iitu. 

A' i'tr:tct;'i<·' ,J,, , •.. ,cnila•l•'l'f'< <ío n~nt'ei•l:ts pt:!tiS <l<~ll' :tccio
ni~ta-; lllilÍ.-> !li'f,p-; ]ll'OSOIII,O-.;, f'. l'flt'll'i:t,nd<~ f'llo~. pl'!·l'i <[llll ><0 
.-;oguom ai(: '"'cr>it:r.t·ortl. 

A 1nn:-::.a, dn:-;i:!na o sucenta.t·i~~. 
I-la'>'Pr·:i 11111;1 li.,r:t. 1ln pt·r:-;onv·,. Ell:t c llthw:i us notrlt:' o tl•mti

t;ilil)-.: d11< a~·r'iriiJ[-:ta...; pl·n.~u!lL{·..: t\ !'('PI't~"l'iii-:Hlll~ o n JIIII!lnl'o da.-i 
:tt\'''·'' l"'''tií.J.I, Jl"i' l':ul:r. 11111 dt:!l•"· I>:si.:t list.,. ,,,;·;i. :t<tl.lton
lie:r•h Jlnl:t. ttw-;:t. dnpu;.;jr.:td:t na ~~··do ll<~ci:tl n eontmlltlicaüa ét 
IJi!:llt[llill' l'f!ljlll'l'UlltO. 

An.. ~~ .. \ •11·,[:•111 •ln dia •' 111".1\':t•la p;;I" crm,nlltu .In admi
ni~tt',H:fill. 

~,·, p «lPm -;er· pil.,t:l,,.; em •lnliltrl!'.t(';\,J ;1' pl'<~pu-;t.:t' qtlf' nnt:tna
rctn .{,, r~on~nlh" 0 a::: qun Ihn rin:r'uJn ~iÜ•J sttlJIIIOtt,i:Ia,, duto 
dia.;.; pnlu mtmu;.; antn-; d;t. a.-;.;nmbl<'·a. com a a":-:ignat.ut•a do ac
cir~nhta., t•npt•nsntHantlo pt:I<J ntcn"' :r. r[ll<tri,:t. paei.o rln c:tpital 
"'JCÍ:tl. 

Art. :l-L .\s :l''ornht,>:t' 'I"'' t [q•e.·m do ddibet•at· ~obre 
outro-; <'11~0' l[ll•' não o' [11\'l·i,rn.-J pelos at• :-:. 37 e r;, aqui 
abaixo. <hi\·ct'ii" :-:er· cump•!'l.'t' do :1~donistas L'<'Pl'i''ent.anclo 
pPiotl!I'IIO' a <]tl:lt't:l, par·to <lo ··apitai social. 

N:l•J :-;,•nrl•• r'ltllllll'itl:t o~.;a con•li•;:'to :r :t-;s,~mbll'a gt•ral (• con
Yo~:~da tlc ll<i\'!1, .'iO)<IIll<l<J as !'<:ll'llt:t-; pt•n;lTl!Jti~S pt'lo éiJ'l. '!\J. 
No~ta SI'!.( rn<h rnn11i:lo a~ •lt>lil~<•t•açlí<'S <to yalidas, •tnall{tter 

qr11· ~~·:r o ntttl!t'I'O dn ac<;lít•.; r•'Jll'•''f'lltad:r,;.;, tn:J.s esL;~,' s<• podmn 
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v:det· pal'a os assumptl)s pustos na ordem tl<J dia 1l:L primeira 
reunião. 

A t'L. 35. ,\~ dehberaçoões são tomad<tS ;t m:lioria dos votos dos 
membro~ pl't)<ente3; no ca-:u tlt• empate, o voto do pt·esidento é 
prepon<lL•t·:tnte. 

Cad:t mcmbt·o <l:t <IS:'\t1mbl(•a tem tantos voto~ '!'tantos olle 
pos~n i t' ou t'< •tn·c~erlt:u· tlc vew' \'in te acçoõe~. ~em rtnn <'om tudo 
elle po;: .:t l'Ollllit•, tctnto n•J sen nome como na •tnali,latl•· d0 
pt•ocnt•a,lot•, mai~ 1ln 20 l votoR. 

At·t. :a;, .\. a':-;emhléa g<>r:d ouve o rclatol'in rio~ administra
dore,; SJbt·n os lll:,:!I)Ciu~ ~oei:ws, ouve ign:t!nl\'nte o rehtol'io 
do~ eommi-:,;al'io~ S<Jbl'u a sitnal,'ftO da soci<•tbule, ~nl<t'e o lnlançoo 
e sobt'l' a-: cont:1s apt·e.-;ent.ad:t' p8los :.vlministt·ado!·es. Ella di:,;
Cllt,J, :1ppt'o\·a 011 emnnd:t as cont:ts, tix:t o-: <livid••n,lo,; a dis
üibnit·. \omt>.i:t • s :Himinist.t•:ttlorcs o os eomltlÍ~>:u·io". 

lh>l,·.'t'tllÍII:i, o abono <los •·ommi..;,;:trios. 
AntoPiz:t. qu:~<)'•lll<'t' cmprP . .;;timos hypo1,\tec tri"' on out,t·o, 

pnr mPi<J de emi~,;,)es tl· oltrirraçõo..;. 
Deliltel'a snl!l'e outl':ts rll1:wsquor propostas contid:t' na Ol'<lcm 

do düt. 
FinaliiH'Il t.e. resol n> soltcranamonto sobre t.o•lo~ o.> intf't•e;;s•·s 

d:t ~oeir•lad(•. 1' eunt'ern ao conselho as autot·iz:"·,-·e,; llf'':""" l'i:ts 
p:u·a tudo.-: os easo~ (>llt qtw ns po1lure-; que a l'."Lt• -:'tu '~'"lt!'••t'itlo-: 
sPjam in--ntlieil'llLl''· 

A dl'libol'aç:-,o ·~ol\t,m•lo a appruvaçiío <lu b:d:tnço e d:t~ contas 
dev<' SLJt' p1·ocedi<b do t'daWrio dos commi-;sat·ius, ·"''" pt~n:t 11<' 
nulli<hvlo. 

Art. ::; .. \ as.-:t'lltl<it",-,, ~·'t'al <'011\"o(•:td:~ C\tra<>l·,linari:~Jtwnt .. 
pl)tle, pu r illici:l: i vu, do eonselho de atlminhkaçii ... lazt'l' 1111~ e-:
t<.ttuGu,; a.s tll<HiiliL'<t<:ill'B en.i:t ntili<lade fot· l"il' !•I lu t'<;eulllu••·ith. 

Ell.t }"i'lt> tlncidit· pt•ineipalnwnte ~obre : 
O angmPnt.o ou :t l'"dltL'I,';-to do capit!.\1 ..;ocia.l: 
A am<n·tiz:wilu 1.utal uu p:trc,ial •lesse Cil.Jii T,a\, por mPio ,]o um 

lev;tnc:tnwnlo S<Jltt·:: o' ltwt·,,s; 
.\ ]'i'Ul'<Jg·:H:il •- <1 l'udttl'<.'ã" dn <lnr.tçãn ou tli'i-:•l!llç:\n :tntn<'i

p;ul.t d••sra, :<:it·da.dt·; 
A f1h:\u t'•t:Ll ou p:tl'cialnn a particip:ti;:l" <l:t d<,cic la<ln com 

outr·,,..; so:~io l:~des col!stituiths ou por constituit• : 
A trandcl'Cnda oll <t ven<l:t :t q ll:tl'Sll ner tl'rcPi ro~ ou a on tr:ula 

paea. qnai<Jllt.'l' ~'':i •(l:i<le com torlu~ ou p:wt0 <lu-: bPll~. dit'L:itu..; 1: 
obt·i!.;·a.•·'"': da ,;oei<)dadll. 
A~ n;",Jitk:tt,'Õ<'~ podem llll'."ll1il recalti1· ''JlJJ·n n o 1 <jt~do tl:t 

·''Jciedadl'. lll:t.' ~<'lllpo<lut· mmhl-u Cl!lllplt~tanwnt•' ou altorar 
em sua t'S':•nt·ia. 

Ptll'<·· 111. !l<H ca,o,; pt·evisto,; no pr<',ontn artigo. a ;J.S . .:;r.mbli~a, 
w•ral '" p,jde <h•lih:mtt' Y<Lii•LttJH'l1le 'l'Ietntlo l't'lll1indu u.ceio
ni..;t;t~ '1'11' rupros,•nt(llll a mor,ade, p:•lo llli'IW.'. tltl capital 
social. 

A assembléa (• e<mtpu.,ta o delibera c lllln prccnit.u:LJn os 
art~ 311 e :r;. 

Toda ,·ia. ;::i a um:t primeir<t conyoc:t<;iio a :t'>Cmblé<L não 
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tnnll:l poditln sr~r t'C,é!lll<ll'lll:Jntc: con~tüuida, conf<~rme :t alinea. 
•111e prdccdc rmcr.ado pelo nteno::; do enpit:tl), }ll'rde set• eonvu
calla Ulll:t ~oglln<la as,;emblé:t g.:r:il, :i qn:LI. por det•og:t<;>ãu ao 
que ~e aell<t expresso no art. :·o, são chamado.> tudos o~ 
aceionistcts. 

A segunda assemhlé:t geral mesmo só t' regularmente collsti-
1uid:t, si o~ accionistas pt·cs:mw~ roproscnt.a.rem a metade pr.lo 
:nonos dn capi t.:d social. 

Xcsso c;t>o "~lwcial, ca1h accionista tem pelo menos nm voto 
o tanto,; Yot0s qnantos Pile pu;;:.<uit· ou rcprcs:mtar de regra. 
:! 1 ac<;>õr•s, sr•rrl purl!•t· PJJl caso algu!ll reunir maio: 1lP '!011 
,-otos . 

. \rt.. 38. As <lelibcra(·<íes <Lt a>scmldéa geral sel'ão lavradas 
r•m acta,.: inscl'iptas em um regi~tt·o especial e as~ignad:Ls pelos 
l!II'Jnhro' qn() Colllp<H'Jll a nu•s:t. 

As c<'lpias ou extt·act"s dessa,; ad:ts }mra. set·em apr~~enta<bs 
f'lll .Juizo ou oul.ra IJ rrai<JlWL' part0 sã.o assignada,.: pl'lrl pL·c-;idPnt<' 
riu cons•·lltn ''li, 11<1 t'll:t J';rln. JWL' tlou> :ulministt·adorus. 

\rt. :~') . . \.~ •l<'lil•r:rar:irc:> tomarias rl() confiJI'Jilichrlf1 c~m a 
lt•i n COJll O> ,•,i.Jt.uto~ ulrrígam i,~rtlq-; os accionist,:ts, mesmo ~~~ 
ausmltc" ou dh,i•lentr.-'. · 

TLTCI.O YI 

.\rt . .JO. O anno social come<;> a em 1.. <lo jandro c tt•t·mi na. 
f'\11 31 .~e tluzumlrrn Sl~guintc. PuL' exeupção, o primcii'O OXPI'

eicio colllJH'eiJendn n tempo decorrido d:í cottstitni<;fw da so
<'Íf'<Lulu aL•' 31 de dez:·mht•o <lo 1901. 

Art. li. l·:st.ahd<'<'l'l'-'f'-]J:t •·adu, anno, dl' l'rJnlirrmirla~le rom 
:trG. \J·· do Corlie!O dtr Colllli!Ol'<'Ío, um inn'ntal'io \'Olltcn,[o o 
:t in•.lieaç·ã.o do :tdivu e do pa~sil·o da soeic<lade. 

11 invcnt:tt•io. o ktlanç-o e a conta do,; lut~t·os c pm•tla~ si'tu 
P'•stos :i lli'Jlo.:it:Jo dos ··ontmis<arios lptaJ·cuta dia"·lwlo monos, 
:r.nr.es da as>·,'JlllrJ,··:t ioWI'al. 

Elles se1·:w apt·c,;~n:arlus nes.::t assmnblC•a. fJilinw di:t>. pelo 
nwuo,.:. ante!'; d:t a~smnhl1':t gci·al; todo accionista púuc tomar n;t 
s<'·do soeial <'rJIJJJJ!1lllicação <lo invPntario e d;t lht:t tlus aceio
uist<l.~ e red:tntar. :i sua ensta. cópia do balanço restllllindo o 
mn•nt:trio ~~do n:i<tt,urio <los Clilllllli~,;arios. 

Art. -12. Os pru<lneou~ li<plidos d:t sodeilatlc, eonsta.ntcs do in
vnntario anrlllai, t'nit:t :t <ictlnt'<:ão <L.Ls tle~pezas gorae~ c dos 
,•.umpt·omi:-:~o:< "',,.ia·''· <·umprnit(•Jidnndo ]ll'ine ipah11mHc q unes
quer amut•ti;::u;õt''· •·r•ns,it,tlülll os lnct·os li•rnido<. !lessc~s l11cros 
li•IIIidos s:> t•etil'allt: 

J.o Cinco JlOI' cento pat·a formar o fnn<lo de rcserv;t pt·cvhtu 
pela lei. 
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Essa retiraua deixa de sm' obriga.toria logo que o fu!ldo de 
re~c;·va a&tingit' a uma importancia igual ao decimo do capital 
~ocial. Ella rccomcçat•â si a reserva vier a sct' afi'cctada. 

2. 0 A quantia. nec<·ssaria pat·a p<tgar aos accionistas, a titulo 
•lc primeiro dividendo, seis por cento das quantias de quo es· 
tiverem integt·a!izad:ts as su:ts ac~·õcs c nfto :unortizadas sem 
que, si os lncros de um anno niio pcrmit~it·cm rss3 p:tgamnnto, 
os accioni~ta~ po,,s:tm reclam:tl-o ~Jbre os lucro~ dog annos 
~ubscquentcs. 

O S<thlo é t•npadi•lo ~ucccssivamcnte como segue: 
Dez por cento ao con~elho de a•.lministração. 
Dons c meio por cento para a dirccção tio Rrazil. 
A quantia, necessaria para, pagar aos accionistas a titnlo de 

segundo divi•lenrlo seis por cento das quantias de que as sna"l 
ctcçõcs c;ti,·er.~m pag:ts, mas não arnortizad:ts. 

Dez por cento do rc.<tante para um fundo de amortiza(,'~O. 
Vinte por cento do novo restante para um l'undo de pt·evi· 

denci:t, que sm·á facul~ativo c do qua,l o conselho de adminis
tra~'ão fixará a dotação <mnual nestes limite$. 

O excedente aos accionistas. 
Art. 'n. O p<tgamonto dos dividendos se faz annualmt•ntc 

nas épocas e logar$ do~ignauos pelo con,;cllt'J do atlwi
nistração. 

O con~elho dr, ~vlminbtraçiio púde, todavia, no correr de cada 
anno social proceder á partilh<t de uma quantia por conüt 
,.:obre o dividendo do anno coerente, si os lucros realizados o 
'11crmit tirem. 

Os <lividondos cln qualquer acção nominativa ou ao l)l)rtadot' 
~iio vali•lamente pagos ao portadur do titulo on do conpon. 

Os que não forem reclamado.> rlcntro dos cinco annos do sua 
'~xigibilidatlc ficam pt·escriptos em proveito da sociedade. 

Art. 44. O ctmsPllw de :ulmini->trar;iío poderá, em tempo 
''pp:n·tnnu, afl'cctar as rcscl'vas dn amortização c ele previ
•lonci<t n:t Sltbstituic;:-to da-> acçiícs de c;wit:d po1· igual num<•J'O 
de acçõea de go,;o . 

. \s act;ões :t t'cJmbuls:u sct·ão detcrmin<tdas p:Jr um s•Jrtcio. 

TITULO VII 

IliSSOLl:Ç'ÃO - LIQUDA~'ÃO 

Art. ·15. ~o caso t!e pnrda d:t metade do capital soda!, os 
admini~tl'auorrs siu obrigado~ a pt•ovoca1· ;t reuniãu da as
semblé<t geral tle todos os accioni$Gas com o fim de e~~atuir 
~obt'c a questão de saber si deve continww a sociedade ou de 
res~Jl vet' a su:t tlissulnç:w. A asscmbléa geral deve, para puder 
deliberar, reunir as condiçõ~s dcsignalhts no a.l't. :l7. 
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AJ't. ·!G. :\' cxpit•ar;i"ir! ;J;t ~0cin,Ja·ln ou no c tSO de <li~SrJ!nção 
ant"r•ip:Hl:t, a as~PmiJ[r'•;t g<'L'al l'P!.;IIht sob pl'oposta rio-; arlmi
ni-.:t.r;I;[•H"<'~ o rno<lu de lirtiti.Ja~·ilr) P nonu•i:t nm uu duns lillni
dant.t·~. citjo>l pudeL·e-: ell:t dPtcrmina. 

0-: liqnidantcs plld,~rn, em virtude de uma rlelihcração da as
Sl•mhh'~a. )!el'<tl. 0'1tt•at• pal'<t nm:t ou!,t•:t ~oci·~dadn com toi!o~ on 
p~rtu r lo.-: hon-:. direito~ c obrigr~<;ÕJ!.'i <Lt srJcierla•le di ;,;olvida, on 
cndr•l-os :t ontr.t sut:iPrLtdu uurHLtt•:t r[ualrl'!CL' po .. ~c:o:t • 

• \ :1-.:s ~nLbl;•:t g.·ral. n•glll:it'IIH'Iltt) constituída. consct·va. du
t':tllt<) "· ll't•Iid:tt:~q ''' li1P.SIIL1 ~ :1nl'ilmiç·<ic~ como no cur~o d:t 
~"''it•d:t•l•:: dia tr•Jn pt•ineip:tllll<'llf.<) o p ,ddt' tle appro\·;n• a'> 
<'OJJia·: r h li•!'Iid 1.1,'.-I•J o r[r) p:h'i 11' <[llil:it,•:lr! . 

.\' t)\jlÍt':tr·:·w d:1 -:ocic l:t<ll' c dc•p ,j..; dtJ sathfnito-; o-.: 'C!If' cum
pt•onti-;so~ o prodlldo liqui.JrJ d:t li<[uid t•:ilo é ompt't•gatlo pl'i
meil':tiii''Uto em amortiz:Lt' erJmplotanwnte o c.1pittl 1h:> acçõll<; 
si t•S·<~ amot·r.ir.at;:lrJ n:'io t.iYm' ain1la ti1io Jogar, o excedeu I P é 
dlvidi•lo <~lltl'O <JS ar:cioni~t:ts au p1·o-nll•~ do nnnwt'<J t!e Sit:t" 
ae~:õ~·s. 

TIITLIJ \'lll 

C O:" T t: " T .\ •.' íJ 1: S 

.\1'1.. -17. Qllill'S<JIH~l' C<Jili,<•SI,'it''.'l'' <!111' JIO'>:tlll \'ÍI' :t SO )ll'U· 
dlllll' 1111 1'111'-; )rLi, 'll'ÍI' l:~rll' 1111 ,[,• '-'11.1 i jllid:~•;:'lu, ljlli'l' entl'l' os 
:t1't'i()11[ ;!,:1~. l!l •..::no :1 l'P~pt!jl,n i] !I~ IH'.~._t(I,~ÍI)" S_lCiaP...:. sr1u jUJ;!:tll:tS 
d<' t'llllit>t· rrid:tdll<'"lll ;1. ld ,. <rtl<~tWI.r.i:l:t, ;i ind-.:•lie•·;'w du Tl'Í· 
lrllriill "" t:•llltlll<~l·cio do S•~11:t. . · . ' 

l':tt'il, 0'"" lim l:·"lo~ os at~<Oi<mi·d.as ,],.,.,.rll elogm· clomkilio em 
Pariz. e l[l!;tt).,'[lll'l' iltl.im:t•:íl.·s 11 nulitic:~t;li.·~ s:,,J Yalidall!C!ll,c 
tl:~das llt'.'Sl' dr!IJIÍr'ilio. 

:\a l':rlr,:l dr~ ;oJ,•i,·:'•o 1ln t!IIIIlir·ilio, :t> irltimv·õns un notificac:õr< 
,:,, 1 ;;!id.l.lill"ll<' !'t•it:;-: llil ."'.lil ,],. :llr·IÍt'III'Íil'-' .do St·. Jll'•"'lli'allot• 
rl:t U··;·:Jidi,·:~. ''" Ti·illllll;tJ l'il il do s '''"· 

.\t·;, . . ~ .. \:--: et,nr,~ . ...:l.:ti:(-HI,-.: l't•Ltl.i\·as ai) Í!ltel'P~~r. gl~t·al e eolle
.. tiv" th -;r,eit••l:t·IP n:ln putlülll sut· rlit·ic:·irla..; cont!'a ''" S!'IIS l'C
)Jl' St>til,anto.-< ]liJl' llllt a•·cionisl.t 'inf1n tleptJiS <JUC o pcrlttlo th·or 
)olj.]l) pt':JYi.tllll'lli" ·.uiJIIH'tr,i J,. :i :t-.:,cml•lc'•a lft'l':tl tios aecionbta.;, 
Clljll ;;y'-:q rJ,•\·t·t·:i "''!' -.:nlrll!llll j,jq ;trh II'Íilllllil\'9 COI!l!JCI.l'lll.i•~ :tO 
Illt''llliJ 11'1111"' 'I"'' o pr•didu. 

,\i'L .. 1!1. l'.ll'il l':t'l.f'l'l!lli>lieal'o' ['l'•~'·'"ll'·"' ··.-'t:tt.•ttos o 'l'"t"s•pt~'l' 
tlOI'IIII\1'11 Lo·• t• a da.; l'PI;ttiYr •S :i l'tiiJS 1 i tnicãr• tl:t ~l!Cil'dadl' são 
da,],,.; ""•lo·; Os prJd!•J't'' ;trl ]'IIT't,:ttl<JI' c[,• !lliÍ:t cr.>pia 011 rle !llll 
flxl~l'<l,~·lu lle-;-;(\.., du\~lllllPnto:-:. 

Fl'ir,·• tlllt Pa1·iz. cm,[oll-; •·x.•mpl.tt'r)<, Plll pt•inwiL'o de maJ'Ç'tJ 
de• 111il ""'·'~ ~''"'''" e 11111. Li•l•• c appt•.,,·ado.- (.\<,Íe!llarlui 
F. llrJJ'r'. 

E111 sug-ltit!a ,.,,r,: i c.,cript,<J: 
l{egi.;tra.tl;t ''"\ Pariz. •tnint,, c:u·:.ot·iu. aos onze dt• IIVU'•:o <1<' 

milnrJYn!~PtJI.os l' ltlll. fnlio ~>'!,r' I a li. rolnnw :J 111 1\. 
i:<'l'f•bi Ir"" l't':•,JH'US o S!'klll.:l. ,. cin .. n <!<'lltÍlllO<.- (.\s.-:igna•lo) 

JoH ,,t;ld, 
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II. Li~t.a da sul•scripç-fí•J e das entrada-;. Socierlatle anonvm11. 
denomin:ul:t Suc1·eric de L01·ena, com o c11.pi tal de 1.50tl.OOO 
ft'ancos. tlivirlirlo em lG.OiJO aeÇ'õe.-; 1le }1)0 fratwo-; catl:t uma, :t 
subscrcn•t• em numcml'io. 

List:L drH suh-;el'iptorcs tln,t:ts Fi.OOn ael:l•r:-: c rla'l cn f.t•:trlas 
re:diz:ttla,: p1H" c:uh um tlnlles: 

8 
"' õl 
o 

"' ';;:j 

o ... s 
::::! z 

1-:om··~. ~ppellidos, CJU:t!idades c 
dc,mi··i]i0s dos suhscriptores 

l Sr. lim·~··. Fr,t·nand. ittlln,;-
tt•hl, -J:l rua Ch:trlfl-; Ut~-
latuny. r•.m Tt·o~·o,: ...... . 

~!, ~1·. ~\llain, :\I:t11ricn, nng-o
ciantH. "!3 Bouluvarrl Poi.--
s·>nni(•t'P. r•ttl l'<n·iz ....... . 

3 Sr. B·.,t•t.iPt' tlu Sanvig·n.1·. 
L(lut!, 1 '111\tlt•. propl'ie ::Lt'Í•J, 
Fanltmu·.!! ~t. IlonOl'l··, Pat·iz. 

4 :-; t'. Ln 11 :.t:lt't'e, .Jt •a11, anti;.ro 
atlmini,tt·:uloe jutlicial, :;~ 
rua .Jonl!'rnv. f'llt Pariz ..... 

r; ~1'. l!ll"'llt'!1t;l. l!l'tll'\", ll<'"l)-

t'l:t.n1,.,~ ''"'" .I:·:Jnll!' ,r.\t·~· 
11. , ~ Tt·oyr~:-: . ............ . 

(i St•. .\ ,-j,,p, EdtttorHI, 1'111-(0-

nh<'it·u rlt• :tl'tt•,: o IU<lllll

f';wl,lll':t', l'lt:t. C:mmat•tin 
n. lll. l'.tt'iz .............. . 

i Si' .. \II:IÍII, .\li'l'<'d, lle!!ll'~i:tn
tu. (J1t:1i \"t>lt.:tirn' n. \1. 

l'al'iz .................. .. 
8 Sr. Dttt'nL:Itr·.t·. Hnnt·y, en.!.re

nltt·it·u de a, to.-; o manutit
cr.Ht'a,:. t'll:t de Toc•Inedlln, 
l':ll'. z .......•....•.•..•... 

ti Sl'. l;t't•Yt'llllir•!tl. Ft'l'llinan~I. 
tlltiJII'I;!.!:tl[ll, J'lta Luni,: Hh11e 

n. <11. P•triz .............. . 

Total rl~" '"'I,'Õf•, ~lltbcJ·ipLa--: 
IJUÍIIZU IIIÍI. .............. . 

u 

3.1)1)() 501l.Oilll 

.'2.000 200.00'1 50.0tll) 

::.rJOIJ :l1JIJ.01)!1 i3.0íJI) 

1.0110 11111.000 2.).(Jt)i) 

1.31111 15•).111111 

;)1)11 iífl.l1:10 

500 ~lli,I)IIO 

] JJt IIJ ]111),111_)11 2:-í.OOO 

GttiJ 511,1)1111 !?.01}1) 

JS.UOIJ 1 _;,on.Outl 375.1)110 

To r, !oi do c:tpibl I[P>~:I!' :~e•:õr•s um milltão o qnittlwnlo~ mil 
frarwo; ~ l.SOO.IIOil. 

'[',.t.:d d:1s Pll~l':t<l:t'i rPalizarla': tt'f'ZI'!1tl);: ,:clnnl:l e einc•J 
mil l'l'an,~u"- :li;).OOtJ. 
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.\ l're>cntc list·•, accnsando a subsct·ipç·iio por non~ pessoas das 
q uinw mil :tf'ÇÕOR 'la sucimladc anonyma S11cruie de Lo1·ena c 
:L ·~ntt·atl~. da IJUart:t parte rralizada por cada uma deltas, é 
cm·tific:td<t cx:v~t:t r· Ycrdadcira 11elo fundador abaixo assignado. 

I'ariz, onze de mat'Ç·o 1lc mil novecentos e um. 
Lido c ;tpprovatlu c cel'titica.do vcrdadcil'o. - (.\.ssign:~do) 

P. Doré. 

Em seguida SD :tcha C'•~t·il'to : 
Hegistn.!o Pm I'al'iz. <Jninto carinrio, Pm onze de março de 

mil novec:~n t,u~ u um. folio 5:2. c as L !4, volume 540 n. 
n,,c,.hi :;·,•-: J'ran.·us e setPnt:t e ei1wo ecntimns. -(Assignado) 

}rJl{({}líl !'(. 

!';ua cupi:L.- L\sSÍ!!IliLllu) G. Ba~Íd, 
E aos Yinle •le 111:1r('o do mil noH'ccntos c Hm, perante 

liW-<tl'e (;a,.;t,•>ll .Jusnplt l:nin c sou culleg:t, tabclliiies em l'ariz, 
iLlJ'I i X fi a-<Si!!ll<lil(ls : 

C'<Jitl]l:ll't'C<'Il : 

O S1·. Fcrtl:tll•llioJ·,-., intlu.'tJ·ial, mut·a,Jnr em Troycs (.\.ubc), 
ru~t Cllal'l•·~ IJI'i:mn:ty, n. 4~ . 

. \~indo C<.Jmo nnicn t'nndador tia socir•da•le anonvm:L con,.;ti
iuitla 'OIJ :t 1lt·n"minar;ão de Sucrcrie de Lorcnu; tendo por 
fim lJl'ill<'iJJ:Illll•'ld" : 

I." .\ c,lllllJI':t d:~ f:d>t·ic:L de assw'al' ,k Lot'lln:t, siiU:Ltl:L f'lll 
Lm·en.o., Estado de ~. Paulo, BraziL ,[,,, propl'iedade;; e phm
tar:líc:'l que dt>lla •lepcn.!n!ll ; 

:!. 0 .\ r•xplot·aç-iw d:t cultura da l'ann:t c a rla intlnstria a~su
··rtreira ,, o11t.r:1s quac>rJHrr indnstria-.; uu negocio~ a ella rc
!'cl'ellt<'.'· :t c"mtn':l, a con~tl·nc(·iw, a revenda das tcreas, 
illllli""''Í', l!lar,,·l·i:•.l ,, nlai'IIini·Jlllns utcis á dit:L expl11I'a•:~o; 
•Jna•·~·J''"~' "1','1':1•:··,,., III•Jit'ÍS 011 illllllll\'l'ÍS 1111" l;enlwru rrl:~ção 
d i1·eda on ind i l't'da com u Jim ::;ocial. 

.\ t•cl'm•i,Ja sucif'<ladc, fornt:Ld:t por um prazo rle I!Ul'aç·ão de 
wintil. :tnno,, :t Clltlt<n· do di:L da ma eonstituiçiio rlefinitiva. 
com ;:(•de l'tll l'<lt'iz, Houlc•vaJ'd l'ui~sunnii•l'e 11. ::.-,, eon1 o capital 
dn llllt .nilhito ,, •Jninltentos mil fraiH'O". tllvidido rm quinze mil 
:H·r:ií•'' "" •·em J't·:tnt·u.' t':td:t uma, .'ulJ,t'l'iptas em numeral'io e1 
p:tgas n:t ,;ua •Jnal'l;t pal't•~ no acto d;t sub.;cripçiio. 

Tal como rr:;ult:L : 
I." ll•H e'\t:duto~ desta ~oci(•Jatlc, cstahclceida por c<c1·ipt.ura 

de propt·iu punho em data de Pal'iz, pt·imeil'o de março tle mil 
no\ eccntos e um, nnn duplie;tta, a qual foi depositada nas 
11otas ,~<; nw,tt·e c;r•urgc' Bazin, um 1lo~ tabelli:les alJaixo as
:-;ign:tdus, <'111 unw dt• mal'I,'O de mil uoYccontos c um. 

:!."Da dud:q·a~·iu de subsc,·ip,·iio c de entradas feitas nos 
Iermo~ tia IIIC-ltlla esct•iptnl'a, á IJ.Ual Jieon tambem annexa. a 
list:L du~ subscripture.~ c tia$ entt·aJas realizadas pot· cada um 
dulle~. 
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3. o E da deliberação da a~mmblé:1 constit11th·a aktix J enun
ciada. 

O qual, nas snpratlitas qnali•la lc~. 'pela pl'esente dcp:Jsi ~on no 
cartorlo de mcst!'e Ga~t·Jn nazin, um dos ta hel!iiies abaixo as
signatlos, c rettnurcu qne fosso posta em snas notas na data de 
lwjP, [l.ll'a qne s~ passem as eúph~ ou rxtr.tctos t[I!O forem 
peecisus. 

1.° Cma cüpia cmum:t folha tio pap:·! sd!ad•l do sr>llo do um 
feanco e 2 1 centimos, tl<t dl'libtlt'açãn ;h a-:<enthl•\~ con~~itnth·a 
da ~ociedadc anonyma, dono minada Suuc;·i,• rl.' D:!1·e11a, rnali
zatla na ,,érlo snci:t.·! rm Pariz, BonleYar•l l'ois,rnmii•t·r n. 2fí. em 
12 de m:m;o de I!JOl. 

Nu,; termos t!:t qual tle!ilnt·aç?ío a a,.;.;;~mblt>a. compost:t do 
t()(lo; os accioni~ta~ pt·csontes ou n•prcsentado.;. pl'indpa!tnPntr. 
por nnanimidatlc: 

l. o ApproYon os cshtubs ;h socil'tl:lr.le. b.r-s <',.JW•f fomm rc
tlig-i•lo-: pot· e-:eript.nr::t tlc propdo punho. da.tada rle Pat•iz, l do 
m:n·~·o de UJOI, <h •Jn:1.l um do~ origin<tl'S t<•i •lep•"it:t~lo cntr.• 
·~~ minubs do lltC.Jtl'l' C~aston Bazi11. t:tl•clli:to ru: l':triz, aos ll 
do m:\1\'0 de IDO!. 

2. o !{econhocPn :~ sitwerit!adc da sniJ-;cl'ipção do capibl ~o
ci:d e tias cntl'arlas rcalizrubs pelo qnc CJJhta da declaração do 
fundadot• c a lht<t que a dl:t St~ acha .innta. assim N•mo t'PSulh 
do tet·mu la\Ta•lo pm· mcstl'c Ciaston Bazin. Plll l; dr~ m:nço 
de 1901. 

3. 0 Nomcott nwmb!'OS do conselho dP at!minist!\t~:ío, por SJi> 
annos: 

O St•. Alfl'crl Al!ain, twgoeiantc, mut':t•l>~l' <·Jr: P.tl'iz, <Juaí 
Volt.ail'c 11. D. 

O SI'. ;'.Iauri<'r A!lain, nPgol'iantc, m•n·:..J,l· f'm P:u iz, llnu
lcYal'd l'ois<onnii•l'C n. ?S. 

O Sr. Et!tl\OJHI ,\v í:::~c. cnp;enhcit·o em <tl'tc~ f' n::t tllli'acl ura~. 
llwt·a•lor em l'al'iz, t·ua C:illmar&in n. ti L 

n St•. Conc!t~ L<)rlll tlc BnrtiPl' dn Sau\-[!.!'11.\. pt·npt·td:triu, lllü· 
ratlm· em J>ariz. l'll:t tlu Fanbuurg S;dnt ll•mut·.: 11. l!J':.'. 

O S1·. FernamliJot•t-., industrial, rnurarlol' em Tt·o,-c, (Auhe), 
l'!H1 Chal'lc~ llelaunay n. 48. · · 

E o St·. Jc<~.n Loniarre, antigo adminhr,rador jnd icial, mo
rador em l'ariz, rua Jo11lfroy n. 38. 

Ycl'illcou o aec,•itc das fnncçõcs a ('][p.;; :t'sim ··onfet·irla3 pcl•H 
arlmin[,f.t·adort'.' acitn:t mcndon<~•lo~ ou ~l'll' pl'(,c.ltl i\dot·cs pn:
;;eutcs á ass.•mlJ!t'·a. 

E lixou a imp:~l·lant•ia dos tentos tlc pl·P~''IJ<·:t em cineoenta 
fmneos . 

. J." ~·mwon commi~sario~ para o pl'imrirn annl) eom !'acul· 
tlark p:tra e!!es t!e agirem con,iuncta ou <t•parad::uncnt.~ : 

u Sr. :\la rins Cron ,·t•s, industrial, m•H·:td>~c' cn: Pariz, nw 
l\lozad n. I :11. 

E o Sr. IIenri IIngucnot. engenheiro Plll aJ·t•'" r mn.nnf'actn
ra~. mora• 1m· Pll1 Troyes, rua .Jeantl\' ll'.\r•· n. i. 
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Ycriflcon o accnitl) tlcsta.s ftilll'ÇíJu~ pelos supra mcn<·iunado~ 
nl'(~...;t}ll ~n . ..; :i as...;enl bl,··a. 
' E lixo11 Clll sei:>cPntus fr:tiwos par::t c::t·b nm dcllc' a intlcm-
niza<·:l.o du~ r·o1nmis:'ari<J''. · 

5.'; E est:tho!Heeii '[llo a societl:tdc cst:wa. dcfinitiYitmcnte 
ron.,ti t.1titl<t :t cmnn<:al' tlu 1lito Llia doze de març·o tlu mil noYC
<'Cntus n lllll. 

2." A list.a de l're.·wn<,·a de~ta as~mnhlt'<t estalw!Pcitl<t em um;t 
l'uiii<t tle p:cJl<~l Rdla•lo do .,ello dn nm ft·anco c Yink• contimos, 
:;,:~Í.!.;Il<Ld:t, [1111' t.odus 11,: llll'LI\Itt'US d;t HH:.,:t. 

~\." E dna.,: p1·nt'lll :11.·<í•·., <lt• p1'11lll'i u J<llll l1o, pas~:~·las cat.ln um:t 
1'111 li 11:1 [iJlllt <L• Jl'l[l.:l. ,:cJh .• i:l, <i•> ôCllo de SCS>(·nta C('lltÍIIIUS, 

•.. 1'1>1\lt•l·id ""· :1 '<>111'1': 
.\ J>I'ÍIIICir.t ti tiL tl:t t:t dn l':u·iz, dorn du mar•.·o tk 111il n<>H'

,.,_,nr."' u lllll, pt•lu ~r. Cund•· di' lh•l·t.i<•l' dt• ::':tllYÍ~-!Ily, pr•l
l>I'ÍC1"tdo. Illllrat\"1' n111 l'al'iz. 1'11'· do Fau1Jo111'g :'aint. IlonrJI'<) 
11. 111·!, :w SI'. ll()ury Iluglll'nut., negud:ml:<], muJ'<tdui' r•.m 
TJ'IIYI~='. 1'11:1 .lt):tl\llP <L\l'C n. 7 • 

. \· <<';.<llll•h. d;d,:td:t d•• l':u•iz. dt~:~. dn març•> dn mil noYC'CP!ltos 
•· 11111, pdo :-:1· .. J,·:t.ll l.oll_'f:tl'l'll. antig" :tdlninhtl';JduJ' jt1tli•·ial, 
''"''·:tdllt' 1:111 !':triz, !'lia .h11JI'I·oy n. :lc:. :to St•. H<'lll'Y Inu·o
r.·I!IJI', <'ll;.!l'1iiii'ÍI'O em :ll'i<•..; 1: Jll<llltÍI':tl'L1ll':l<, lllu:·ad<<l' l'lll l':t!'Í!, 
l'll:t d" To·•jll<·Villtl 11. 7<1. 

,\fim <I•· l'l'[ll'f'~llllt:ll'('lll o::< t'llll.~t.ituinl.c..; n:t. a-Sr'\1!1<10:1 con
-'liltdi\·a da ·'''''i<•d:td" ,J,. <[li<',,, trat:t ,. ,J, •. '"''''•ir.:t:'l'lll l'l\1 e:il'l!S 
11Uiil"" :•,-: 1'11!1<'<''-'"' q >li! ]i!('S pud"'~''lll sm· cunf<Ti<la'. 

1 h '[ll:tt'S ""''11111<'111,"~ ai11<i<1 u:,o I'togi~trad•J', lllll' quo o 
"<·.r;;u •·<Jll! ''' Jll't>~"nLto .. ~. Ji,·:u·a.m aqui j11nto,: " an1kX<J~. <lo
P"i' dn lül'll!ll sido ~~m·ti!le:lllos vm·daloil'u." pdo St•. Fm·
n:t.lld li" I'<··, c•umpal'fH'OII t:o, n !'nvostidos pnlos taiJnlli:-,os a J.aixo 
:t~sign:ulo-: cl:t Illl'lltJí.u do anntl:\O <In ''""tlllne. 

l':u·:t i':tzo1· pnulil':n· PS nst:•tnto', a thwlaJ·aç:•o <lu sulJ
'crip<;:liJ o dn ontl':~da,: 11 a dtdiiJtJl'<t•·ft" tia as~nmbl•'•a COihti
tuid:c tia~~ <'iu•l:t.d<> tln quo sto L!':tt.a, s:'to t•unf.,rid",.; o~ pu
d <'1'1\: ;w i'"l't.:ulul' tlu unm ,.,·,pia. 

~''" pt!i':nit.tidas Jnnn<:l>t!S dn prc-:idmJT,r·-: onde •JUIW flll•l S<',Í:t 
!-1}'1 11'1" ,J. 

li.: quo ,:u l:tYt':t nC'tll, fl\it.o n passa<ln nm Pa1·iz. no t':tl'-
r .. ·i,. du !lWSf.l·o l;a~ton llazin, tllll tlus r.:tl.H•lii:\o-; alnixn 
"·'·j:,:ll'>,d,,,:, ,;iLu :i !'ll<t <In Clit·hy n. :í:!. 

:-.;.,, <li:•, mnz "anno ~upi'a'lito.,, 

I< "l"·'s "· !<>ir.ti1':t í't·it:t o eomp:u·c,.nntn assigno11 eom o..; 
t·th :llt:'lt"'· 

( .\~~igtJ;~d~•") i,'_ JJ.JJ',:,-n(,::,i·,~.-nci·t~·~~ntl, u~ dou . ..: uHilno-.: 
1 :Lf,;•lfj;-lP.-.:, 



ACTOS DO POIJEII EXE<:VTIVO 927 

Em srguida c.;t;i pscripto: 

He~ht.rarlo em Pariz, quinto cartur·io, ao-; vinte e tlon~ tlo 
marçó de mil JLO\"eceatml e lllll, fulio 58, casa :l, volulllt) [>10. 

Recebi tre~ fr;tnco' c srtent.t e cinco ccntimos.-(.'l~signado) 
Culincl. 

ANNEXOS 

.\d:1 ,J:t rll'li!w.r;~ç'ío da as<:>ml•lt'<t gor.tl eonst.i t.nti Y<t do~ suh
scriptor·p~ d.ts ac•··-•Ps da so,·iedadt• anoiipna Sucrcrie de Lo-
1'CII''• 0111 dat.t tle rloze tlc ntal't·,J dp mil novecentos e um. nct 
futura o;(· do social, 23 Houlnvai'<I l'uismn nii•J·e, Plll P:triz. 

r. o Y<ol'itle:I.•:ão n rcwnllccilllPIH" •la .·iinccl'l•L1rle da dPc!:ti'a<:itO 
nobt•ial de ~ultseritwã" e <in O!it.l':td:ts. 

:!. . " N11IIIP<t<·:"1o dos :tdmini,tJ':ulor·o.,. 
:1. 0 :./lll!le:tÇ:,o •le ll!llUIL mai-: CtJlllll1i,,aJ'io' cncan·e.gad"s d<) 

fazer lllll r·elatol'io soili'<J as eont:ts do lll'inwii'o exPrcici•J. 
-1. 0 .\J•tH'O\'at::-ío tl11s o,;tatnt•JS e <'O!Istil.lli<,'~L'' tldiuiLi\·:t d<t 

:::ocictl:tde. 
:'\" :tllllo dt•. mil non•('entos e nrn, ao,; doze (le março, <b tres 

hora~ da tarde. na J'uttl!'<t ~étle social, em Pariz, 25 Boulovat•tl 
Poi-;sonniere, os sub-;ci·iptoro-; das ac~·ões dn nunw1·ario da 
soeierLtdo :tllll!IJII1a d:·noittin:ttla s.,,.J.,_Ti•: r/,: Lo1·cnu se t'<'llllit•am 
<'lll a~S(~Inltl(':t g,•t':ll ,.,.nstitutiv:t. 

A as,.;ntniJ!t'·:t 1'\t•gen pat•:t presi•l••nt.e o 8r. Fermtnd Doré 1) 

de-:ignou p t.l':t auxiliai-o. n:t •1ualidatle de C"crutadorcs. us srs. 
Mam·ice .\l!ain ~~ Henr.r !Iugnenot. 

A nlt'~:t t'S<"ollwu o St• .. \. IJl'riH'r~· para ,e,·rotat'ill. 
O S1·. pr··~idPnt<> ·~ol!ot::L .-:•ltn~ a mesa ume.xt"lllplai' ,[,, jot'n:t.l 

L<'S clfficltcs l'ori.,; •. ,liii'S ·lu ni·ll dp lll<ll'ÇO dl1 tllil I111Yi"'L'l1tos (\ 
nm, ·~on LPJHI" e1111 ,·uca<;:'i" para a }JI'f'SOI!Lt1 a-;semhiC·a, tit>pois 
dC't'lara l!ltt' a lht:t <lC" pres.·n~·a, <1110 deve ~et· annexada ;t PI'C· 
sento <I<'La, depois de ter sido eer·r.lticatl;t sineera e vc•rth<loira 
pnla mcs:t. ,.,:,·ilk:t :L ]lt't>senç:1.Je sete mcmi.Jrus reprL''L'lll <tndo 
por si tn:•,mos. t~m Yirtt!tlo d"~ po•leres de que e-tilo innHiitlos, 
a tot.alid ,,,lu,[.,~ a•··:'"'', ,[,, ~ut't<) quu a '~''~'lllblt'~a e,:G:'i y:tlitl<t· 
Juen&e c<•ll·t,tlli,[:t. 

Por ct~u,;eguiotL', o Sr·. pi·e-;itlentc dt~cl:w:t al.Jerta. a se,são. 
O SI'. pl'n,hlent.o deposita em srguida sulJre :t mes:t: 

I.o A ··úpi:t p:tssatla por mu~trc Ga~ton llazin, tabellião em 
J>ariz, de um:t esct•ipttiL'<t pot· elle l:t\Tatl:t em onze do março tlc 
1nil no\·t·cuJJtus e lllll, cunbntlo: 

1." U tlt>p· •siJ o dos est;ttntus 1la prcs2nto socil'd<ttll' fllndad:t 
}Joio St·. Ferllalt<l lJII!'Í>. teBdo por tim a compr:t da Jabl'iea du 
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a.'S'H':ll' 1l•' L,H.~n·t. sLa. em Lot·c:1.t, B~t·vlo !1.11 S. P.tnlo (Bt•a.zil). 
tl:v; lE'.J[ll'id:t·lc: f'. pllnhç•ilcJ> ,\,Jll:t diJ[lcnlen\r.;, CJ!ll o c:tpital 
dr: ll:nm!lhl:oe fl'linhJJÜ•)> mil fnncJS. tliddith e:n 'luin~e mil. 
:~··çiJJ: de c.•:n thwc)< c~tdJ. nnn. a. emit.tit· em e.;;pecies, c em 
cuj•JS •::JJ',n•H niio fui f,Jit:J. entl'.Hi:t :J.lgnmt ao n·ttuml nem csq
ll!!hll:í Y:utla;.rcm alg11m t p:tr~icula.l' . 

. ~." .\ti :cl:u'<~ç:w t'dt·t pelo Sr. Fm·na.nd D.Jl·~. t'tmda.1lot·, de 
que as 'lninw mil acc;ü!S fnmm intcgcalmentc snbscl'iptas c que 
a·. Clll.i'.l \:t~ 1l:•, I[UlLl't:t pwte Oll YÍL1t.O e l'ÍL11:n ft\Ll1CO,; f'ot'J.lll l'CL
[Íí\ltll:Ll :;ubt·e c:tda. nm:1 ,Ja.; aCI,'IJO.l. i.;tn é, um total de trosun· 
tJ~ s"l.r•:JI.:t ,. cin·~o mil l'l'ancos, :t l'L)jo documentJ se acha 
:.tnnnx ~ a li.;<:t do.; ~n!J.;ct·iptot'<'S com a mdicac;ii.o da~ entradas. 
~ctt:; nome~. ;lpp,dlido:;, qn:tli<l:t<lc• n domicilio. 

:! ." üm:t c·tt·t.:.t do c~·,',lit Lyomwis. de Tl'uyc.'<, accu,.;an•lo qne 
o; t.J\>i•:!lW . .; "''tt>nr.a o <'Lllco mil fmncll; foram em ~ua. tocali .. 
ü;v\o tlnpu.,;ita•los l'lll sua o.; caixa~. p<tra est:t ~ocicdado em fui'· 
n1:u;:lu. 

lh'p >i~. p >r propt).-;ta fPit:t pC>lo St'. pt·csi1lcnto, aptis a lri
tm·:\ <lo~ ~·~tatnlu:'. l'ol·am pu~l,:ts <\ ,·otos as segnint.os rcsuln
I'Õi:J<: 
' 1." .. \ ft'"f'mblt\t a<lfiP'CJ. "' osr.atntos da socic1bdc tae;,. 

q u:w~ [', ll'lllll l'Clli:!i•lu~ pt~t' f':'l'J'iptura du peopriu pnnlto,dat:t<la.dP 
Pal'iz. pl'invit·o di:J l11<1l\'J <h• mil no,·cccntos e um, da qu:tl um 
do,; ot·igin:w~ f't~i <lop<J,;it<tllO 1w cal'to:·io do mc-;tt·e G:tston lla
zin. r.:tbclliií.·J C'm P:t.J'ÍZ. em onzP <lo mare0 de mil novecent<J~ ü 
Ulll. 

E'l:t t·c ·"l't•;:l" ~·· atl•I>I.:t~l:t P"l' Hn:ulimid:ttle. 

2." Ell'l l't'conl~c•ce a sincct'i<l:tde d:t subscl'ipç:lo do capital 
~oci:Ll c 1t:Ls en i!':ul:ts vm·itlc:ula> pela dcclar:tç~w do fuml<tdor 
acim:t moncion:t<11). P :1. li-;tCJ. a e\la, :tnucx:t. 

Eota J'~:<ullt';;t., (· adupt:c,Lt put• unanimidade. 

::." I•:ll:t. ll<Jilll'i:t 111"11< '•:'.1' tl1J c ll1'Cl\to dr a<lminhtração p<n· 
s,d...; ;utnn~ u...: :---:1·..:.: 

,\ li't., ,[ . \lia in. 
M:w,·i, ·e Allain. 
Etlmon1l AYisse. 
Lel)n dp Bcl'tit•t·. 
F<'t'tl:ttlll Doi'··· . 
. J(':ut I. 1 Jllg-~ult't 1 • 

E lix:t a itnt''-'l'T:wci:t da< m:tt'•'"' 1le p,·osr'uça, em cincoent~ 
fl'a.neu.,. • . 

E~·:I J·,•,;o\nçi'i.n ,~ a1\op\:ub por nnaninüta<le. 
E~te> :1.'\lllini-;l,t':tllun•-; e.;t:'w pt·cs2ntes ou rcprp,;entados n:t 

l'<''Ulliiio, I' elle< on ~'''l' pt·ocnratlniT' acccii.:J.Ill a,; l'tmc<;Üt1'> '!UI' 
llw-: <to cunl'l'!'illa,-. 

·I." 1·:: :a n•Jilll'i t cnmmi <~:t,t•i, >s pat·n. o pl'imeiro anno. com 
f:ll~nld:ul·.• ptt':t ,•!1 '' d1~ :te'it't'lll cunjnnt:tmonle on scpal':tda
JIJent,•. O'~~·,_: 

~l;u·iu~ l'l'ull\(•,, in•ln.:tt•ial. m•ll':t<lor Plll Parir.. rua :\[t)'!,at·L 
11. !::7. 
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E Hrnl'i Huguenot, engenheiro em artes c manuracturas, 
morador em Troyes, n. 7, rua Jeanne <l'Arc, fixa a sua 
indemnização mn sdsccntos francos para cada. um delles. 

Esta resolução é appruYada por nnanimidadu. 
Estt's c"mmissat·io:; se acham pres~ntes á reuniiio e acceitam 

as fu neç•-•es cpw lhe~ são con feri1la~. 
Em segnida a assl'mhléa declara <JUC a sod.•,la·l<~ está tlefini

tivam!'lltc •'mHtitnill<t, a comrçar de hoje. 
Na•Lt mais coutcn•lo n<t ordem do dia, a sessã'J é l0\'itntada ;Is 

tres hora.< c nwia. 
E. apú.; leittu·a. a 'l~i~rnaram os mem hros da m •.;a. os admi

nistr:t,loi'<'' P u3 commissarius. 
Um adminisktdur. 
Li<lo 1• approya,Io. certificado sincero e Yet'•la<leit·o.- (As~i

gnado) F. lJnr,:. 

Um :llllllini,;i t':t<lut'. 
Lidn o appt•nya'l", cf'rtiflc.t•lu ~ince>t'l' c Yf'r,h•kil'·J.- (.\ssi

gn<J.•ln) Mauricc .lllain. 

Em sogui•la so acha P.;criptu: 
Rcgi . .;tr:t<lo 0111 Pariz, lltiÍilto cadnrio, em vinto o drnH do 

mai\'n tlo mil novoc;entns o Ulll, fuliu 7x. C<l.S<< :~. Yldume 540. 

Rocohi Ire> mil Sl\tt1centns o cinc,Jcnta fcanc••S. ,[ccim<ts com· 
• pro!tendi•l:t<.- (.~-;<i~n:t•ln) C•J!inct. 

rr 
AS,CIIlhl<':a !!C\'.d e>~n:-:W,uti;-;1 <["-; snb<l'l'ÍJli"l'OS th.S ilC•,'ÕO~ d;~ 

FUCit:tla•lP :lllllll.)'llt:~ 0111 fnrlltaÇãl) t!(:lllllllÍ!l:t•Lt « St!et'Ot'ÍO do 
Lnrona :!>na rnt.ut•:t ,,•ün sudal, Bunlovar•l Pui",;'mniut·o n . .'!5. 
Pctriz, om ÜllZ(' ilP mat'(·•J ele mil nuvc,·entP-; c lllll, <li trc-< lwt'a~ 
da t:tt'<k. 

Listu <le 11,"1)S!!ii~'a. ;:fJíHC:..'! prcnoi;II!S_. dl)iin.c"lios c o~si[tH(I.fU14 as 

dos sBbscnjJto;·eó 

:Sonhorh: 
Allain, M.,uricc, nog(lcianto, :2;3 B•)ultYI·;u··l l'•Jis:<orl

niére, J>J.riz- l\Iaueico Allain ...•................ 
Allain, .l.ll't·ctln, twg• ciantc. D Quai Ynltait·c, Pariz 
-F .. I.!Ltin ....•......•.•..•.................... 

A YiS>O. EdmonJ. ongon!tcit·o em ades o manufa<.:t.nra-:. 
64. rua C<tl11ttat•tin, Pariz- E. Avi-<sll ...•....... 

J)c Be!'licl', L•'un, Cnitdo, propl'ietario, 10'2 Fanbout·~
St. llonor(·, pot• pt•ocura<;it•J, Pat·iz- Illl!!ll'''i'' 1 .•• 

Poder Executivo JQOi 

Numero de 
acrões 

snh>criptas 

2.000 

500 

500 

3.000 
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Ferna.n•llioJ·;'., indmúJ·ial. -18 rua. Ch~l'les Dclauna.y, 
em Troyes- F. Ilo1··• ......................... :. 5.00() 

l•nYoehet·, H•·ury, ••ng(>nhcit·o em a!'~e,; e ma.nufactu-
ras, 70 I'UCl. TucrJncville, Pariz -- Hcnry Durocher. 1.000 

nrcyenbiehl, Fcr.lina.nrl, C'll1J1l'Cgatlo, 60 l'U:1 Loui; 
Hla.nc, l'aril - Greycn bichl..................... 500 

H uguenot, Henri, 7 l'U<J. Jeanne d'Al'c, em Tr.1yes, 
negoci<J.nte - Hugucnot......................... . l. 500 

LongaJTO, .lean, antigo a'lminist!'adol' judiüial, :38 rué~ 
.T ou!l'roy, em Pariz- Pot· pl'ocm·ação, H. Dm·ochcr. l. 000 

Tutal-Quinw mil ac,·:íf's........ ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.000 

.\presente li..;h dcmun,;tJ·an1lo qnc nove subscriptorc,; csta
\'<tm prc~rmto' uu rqJ!·.•scntados, rcprc-enta.ndo juntas quinze 

111il acçõcs, isto •'. a totalidade <lu capital social, !'oi cel'titic tda. 
r-:incct'<t e vel'd:td()it·a. pelos JtJOllÜ>l'os d:t me-;a. 

Pat•iz. dozo de mat·ço de mil novcccn tos e um. 
Cel'titicCl.<lo ~iJH~l~l'u l' vcnla.,lt•it·o .- O prc3idente, (:<~~igna.do) 

F. Don'. 
Ceetifit~ado :-;inr·c::'" •' Yt'l'•Ltdei!·o.- (:'l.ssign~cdu) Jlrwrice 

1/luitl, 

Cet·titica,Jo ~illl'Cl'U ,. \'l'l'd<tdciro.- 1.\.ssigna;lui A. JJ,rrJ"cnot. 

Ccetiticado ~incl'l'u P ~-··t·•l:ttkit·o.- L\.ssi~tJMdu) .·L llul•,'r!t· 

En1 segni~l:t so ;:c.ll:~ a -:pgnintt~ 1nen(~;io de registl'o : 

B.egistr<tdu em Pat·iz. 'luinto eal'tol'io. ao~ vintP ;: •lous •li• 
,JWl't,'O dr- lllil nov,•,·r·u:._., c lllll, fulio .)8, ca~a 11. ::, vulUlllC 5-10. 

HecclJi te(),; ft·:wcns e sctr-nr,a. o dnco centimos, ,ll'l'imas 
c 1mprehcmliua.s.- (:\•"i.•.mado) Coli;JCI. 

li! 

Das duas pt•ocut·a•.·c"'" acima. datad<L" c in,lic.Lths, tr;t·.-:endo 
.. atla nm:L esta monc;·ão: 

Rngistra1h l'll1 l'al'iz. qnintn carr.urio, om Yintc e t!ous de 
;Jl<l.l't,'O de milii,,VOCCI!lt•c' e lllll, foliu :ít', C<t'a ::, YOllllllü 010. 

· Rcce!Ji il't:S t'raneu-'" 'l'tent.a c cinco ccntimo~.- (Assignad,J) 
Colinct. 

Consta que estiLo amhas consigna.tlas no; termos a.l•a.ixo Ii-1:-· 
'1.:ralmcnte transcrilJtus : 

En a!Jaixo asRignado ........ ~nb~criptor de ... aeqõcs dn cem 
f'1·ancos eatla uma. da socicila<le anonyma. denominada « Su,•t•et·ie 
,]c Loren~t ''· rnj:t st'tlc .;ochl é em Pariz, 25 Huulevar.l Pois
~onni;'•re, dou J~<Hii'l'f'~ ao S.... para. me rept'l~sentar na 
o~s~cmhl,~a ~Pt'al r ullstit•ttii·~L dos snb~criptiJJ'PS da I·efcrida 
~ocied:tlle, <Jili' 1,r•J·:i Jrw;u· i'lll doz;• de lll'l.l\·,J de mil JJnvccento,; 
{: llll1. 
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Poe consognintc, tomar parto em qwtes'rnce deliberações, 
a}Jl'escntar lJUacsrtUDl' observaçõJ ;, emittir quaesquer avisos e 
votos, assignae o annotae quaes,ruet• listas de presença, bem 
eomo quaeSI[Uül' tlocumento~ e actos, acceita!' qualquer funo
ção que me posq see attl'ihuida, substabelecer e em geral fazer 
o que l'ol' nrcPs-<ario. 

Pariz ... do m:trço de mil novecentos c um. 
Conl'ormc pal'a proweação (as·ügnatma) ..• 
Para cúpia.- (c\s,;ignado) G. Ba;in. 
(Est·L i mpro~so o c:trimbo do tabellião.) 
Vi~to por nó.-;, Botmleanx, juiz, paea logalisa~:ão tia. a-;signa.

tura de mnstt'J HC~.zin, no impedimcn\o d.) St·. pre~idente 
do Tl'ibunal de 1" lnstancia do Scm:t. 

P.uiz. 2G 1h~ ll1'tt·ço de 1001.- (Assign<tdo) L. Drmnlea11.··· 
(Sello oio Trilmn:d.) 
\'isto p:tt\1 lo•galis1•:ão da ad·dgnattn·;; do) Sr. Honl'<leaux, 

acima cxat·ad:t. l'al'it,, 27 <lo nuHr;n de 1901.- Pot· deleg:vJw 
,[o gtHr,l<t '·\".; ~Dll' :;. 1\linistt·o da Ju:;tiç;t. O suh-clwftJ •h 
secç:l.o, (as,;ignailo) Q. Lnpo)pnotl•<. 

(:-;eJlu do :\lini~kri<) tl:~ Jn,d.i~'a.) 

O '>Iini,;t.r,J ,j,), :'-rt~~·)dus E~tran;.reiro.-< c.wt,illo•:t vet•tlad,·it·.t, 
a a~.-;ignatnru. do St< L:q>oymuttrl·. Pat•iz, :27 de mat•qu do 
I~>() I.-- Pelo :\Iini~tt-.). I' elo chrJfe de scc<,·ão tlcleg;:vlo, (a,,,;_ 
gnado) E'. Corpcl. 

(Scllu tln "Iinic~trrb ·lo;; Negocias Estrangeir,)S om Frall(·:t.) 
Reeonh''';o YOi'•hol,•in a fit·m·t \·,Jr;<) tb Sr. E. Cot•pl'L. <lo 

:\Iini,tm·io '1"::: :'-ri';!OCios E·;teangeiro-< 1lesb Repuhlic:~. 
E-;te Llocumontu d~:ve sr.r ajH'e:;enta<lo, ou no :\linist~:rio 1h~ 

Rrlaç·-ies Extet·iure~. ott na Alf.lllllog-a do Esta<lo on<le deve pt···
dnzit· dl'eito, pa.r:t <t necc>-;::~:tl'ia lcgalisaçoão. 

Úi!Wtlatlo do,.: EsLt,lo~ Unidos <lo Drazil em Pariz, :r; do} 
Jll."ll'Pil do 1!1:11. -0 !Jon,nl, Jorio Udmiro Leoni. 

(~'·llo ,Jo ('"n-;nl:tdo rl•J Hrazil em !';triz.) 

n•Jc:Jilltrço Yt'rJ:~dcie:t :t <k>lign:t'ura do Sr .. João Helntiro> 
Leuni. C<>ll'Ul g-eral do Bt·azil em Pariz. 

Hio do Janeiro, 13 tle junlto dn WUI.- Pelo dier1ctoe "Oral, 
(as.-;ign:tdo sobre l[ll:l.tl'O c:;tampilhas no valor de 350,., rr:•ifJ 
L. P. da Si/ca J~o;,,, 

(.\.c !ta-se o sL·!lo ·lo :\Iin istl)rio <las RchtçoõL~; Ex te dores tl o 
Bmzil e tre; mtampillt:t'l no Yalot• coll~:~tivo de ~l:t;31JO, inuti
lizada~ pela l~ct:.)U~'lut•h do T!tcmm·o Fe,lel',d no Rio d.J .Janeiro.) 

1\:ula mai~ contin 1ta,m o·: <litos estatutos que fielmente verti 
J, proprio original, ao o1u:1l me reporto. Em fé do que pas:-:eí 
<t J>l'CWnl.e que a~-<i;.rnei o selll'i cnm o ~elliJ do meu officio nesta. 
cid:lllP do Rio de .l:t.tteim, :ws 1:! de junho tle IDOl.-Affimso JI. 
C'. Gurcil!, trarlnt•1nt· pniJ!ico. -
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DECnETO r-.~. J.I)U! (')- Dr: 2-: vc Tn.rro Dr: WOl 

Cune···l" autol'ir.ação á sociedado anonyma d•2nominacla « Société 
Anonyme :llwii·r,, Belge-!3résili 'llne de Tres Cruzes <'t Extensions,. 
par;c ftmccion:n na rtrpuL!ica. 

O Pt·c~itl ·nte t.LI Republic:t •los E;:t•t•lu< l'ni•los •lo Br.J,Zil, at
tendendo ao que' l'Cfl'lHl'eu ''· >ocierLttlc anonyrn:1 dcnomina.Ia
SociJie Anony;;;e 1lii11iúre llclge-Brhili·•nne rle Trrs Ct·u:cs et 
Eu·tcnsions-•le,·itl:tm"ll r.e l'C'l)l'PSC!ltad t, tlecr·et t : 

_\el.igo unico. E' t'tJI1CPrli1Lt :1.\ltul'iz:~,ção :1 S<Jcip,•h•le anonyma 
rlonnmina.•l:l. -Son','lr' _l;w;ilf'•''' Jfi;;ir',-e B"fil" BnJsilienne d·J l';·es 
C1·11;,•s ri H.l'! .. ,.sions-pn.r::t fnn,•,·ir.,iJar na.l{f'Jlllbli••.;t cnm o~ es
t:.tl,nto~ qrw :t[li'P:li:Ili"u, >ob 'l' cl:m~nh~ •JII(' "· r•s•n acompa.nhmn 
assÍ!.rll :trla.~ IWI•> Mi nisll'• 1 da. I11d nst r·' :t. \.i ar; :Lo l' ()h r· as Pn blic:ts, 
e fir:m•lo ubr·igada ao cnrnpt•imcrrtu d:t,'> 1:n·m •.lidar[p-; r-xigidas 
pela le;.;i~h<;iiu em Yic!or. 

l':tpibl Frdr.r~.L ??rk.inllw•lo J9l!l. [:;' tl:tltqJUblica. 

Clausulas a ~ue se refere o oecreta n. 4,0~4, desta data 
[• 

A •;ociC>daile anonyma denominada S•Jcic'lc: A12onyme Jfinirh·e 
Belge-Bdsilieniic do: T,-es Cnr:·~·' c! E..:lc;;:oio;Is é obrigada. a tet• 
um r·cpl'esenta.nl e TI•l Hrazil com plenos e illimitados poderes 
par:1 tt·atar e •l"llnhil·;~,nwnto l'O'•)[H•I· ~"' fJUC,tilC':i que se sus
citat·t>m, ']IICL' com" t;rJI'CJ'IIo, l[lir'l' ,., .. J,: par(i,·nl:ii'OS, porlp,nrlo 
8Cr dr:Irl<J.I!rJ;u[rJ n l'l'l't'br•I' ci(,;Jo·;(:, Í!li•·i:t! JH'[;l -'"L'ÍPtiatiL', 

2' 

Torlo,; o-; a.cl.·•:< qttc lW~tt.icat' no Dr.ui l fkarão ~ujeitos nnica
mentr, ;i..; t·r·spr:''tiYa-< !Pi~ '' I'C!.rri!:JnWti+u- ,. ;i .itll'i".licçii.o de seus 
trilmn:te:< jnrlit'Í:il'i"' "'' :Jrlttlitri.,tr·:~riY•"· '''ill r1nr•. em tempo 
alg-um. poss:t rt ed'el'irl:t :<•JCÍP [:ule reei:• Il'.:r" qnalqnl'l' excopção 
funrla•la em seu' <'>t:l tu tos. 

Fir(l. rlr•pr:ndenlt• de :mf.orizar·?i" ,],;r: r1·e:·no~ Fcrleral qualquer 
altet':H·.1n •pte a .~ul'il'•hdn tPrrl1a rll' J':nm· w'~ rC'spcctivus e~ta
tutos. Set·~llw-lr;L ca<s:ul:t :t :lll"•'L'izrtr·:"i,, para fnnccional' no 
Br:tr,il, si infringir e~r;;1 elarr~ul:t. 
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4" 

A infl•acç·ão de <[H<tlquet• •la,; clausulas, pat•a a qual não esteja. 
comminad;t pena t><pccial, sm·á punida com a multa de um 
conto de n'•is (l :110<.1:<) a cinco contos •lo réis(5:0UIJ$). e, no caso de 
coincidcncia. pel<t ,.,,,,;uJuJ d<t antol'izaç-iío eonceili•la pelo de
creto em virtnde tlo <[11<11 IJ:tix:tm as pt'CSf'lltcs cl:tu,ula:;. 

Capital Fedl'ral. ?2 de jnllw rlc 190!.-.\l,'i·crlo Jiaia. · 

En. ahaixo a>,:ign:~·lo. Carlos .Torge Rtilly. traductor pnhlico 
o lnterpt•••tp com creia! ,ittt'.Hnenhdo da Pr .. ç-a do Rio de .Ja
neit•n, l'apir,al Fe·lel'al d:t Rupnblic:1 tios E8ta.rlos Unidos doBra
zil, ecrtifico, peh pt't·sentc, que mo fui 1t[Jrcscntado um llll
mero elo jot'll<ll intir,11lado « Jionitcur Bcl!;e ». ,[,~ 18 e [\) de 
feYl't'l'it•n •le [;l<_tl. i1npr<•.;<o na lingna ft•anret.a, no •ttml me 
foi ''·P"ntada 'llll.t p:u·,:•·. afim de a te;ulnzie lit.ter:llmente 
para a lin!:(tEt Y<!l'll~eiJh, o rJne assim enmpro em razão tlo 
meu ot!kio, n cu.\:t tt':\dncr:ãu •' a s:•gnint.c: 

« Sucié1;'~ _\nonnn•• :'->!ini•·t·e llelge-1\!'t'·,ilir·nnc dn Trns Cru
zes ot Exton~i"tis » ( ~u,·iPrlarl•• _\.nonym •. "1incit•a Belga-Brazi
lcira dP Tt·r·~ l't''.!ZL'~ f' Extrmsões )-Constituição. 

Perante mr•sti'O Hilaire r;l'ocn~tcen, ta he!Wio om Lackcn, 
compat•ecm•n,m: 

l -O ~!'. U·•-•11 <ln Ht·n~n. indnstl'i"l, antigo ministro da 
Agl'il'nlt.ur:t c <la~ ll\q·a~ Public:ts, morando em Bnnellas, 
rua do Gouv0rnc1ncnt PI'oYisoit·e n. 13 : 
2- o St·. Caqlhl'it•o Léon Schell ·kens, propl'ietal'io, mo

rando mn Bt·nwll:t', t'tta Ducalc n. \!5 ; 
:-3-0 S1·. Hat·ii.rJ l'hark'l llnthune, propl'ictat·iu, llifll':tllrlo Clll 

Bt·uxclla.~. ena .J;r-'1'[1\t li n. iG ,\; 
4-0 Sr. Léun \-an rle \\'crvo tk Yor~clacr, proprietario, 

morando em Antnorpia ; 
5-CJ Sr. Barão Jo.,;eph KPnyn de Lettcnhove, proprietario, 

morandt) em Bru:wllas, rua de l'Activité n. 29; 
6-0 Sr. EtiPnne ri-·} Bailliencomt, dito Cour·col, proprietario, 

mot·an•lo n:t aY••ni•la Brugmann n. G7; 
7-0 St·. Paul de liolluy, propriet:uio, moramlo em \Vaul

sort, no eastelltl r!e \Vaulsort : 
8-0 Sr .. lo<tn Baptiste tle Koster, capitalistn,, residente em 

Saint-.Jo~se-ten-Xoude, run, de l'Union u. 30 ; 
9-0 Sr. Léon rle Kost.('t', agente de cambio, morando em 

Saint-Jusse-ten-'\oodP. rua, de lTnion, n. :lo; 
10-0 St•, Anrlt•é Dnmond, professor na Cniver:;irlade de Lou

vain, mol'ando t'IU Louvain ; 
ll-0 Sr. Léopuld Lipman, industrial, morando em Bruxel· 

las, rua Philippe-lc-Bon, n. 28; 
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1'?-0 Sr. Henei L:tn.;ons, nnlico, mJl',tndo em Boeahem : 
1:1-0 SI'. Adolphc Yerhclcn, taballiãf), moeanrl,:; n:n Pucr.o , 
14-0 Si'. Leuncc Van Yarcnbet·gh, negociante, mueandu 

em .\lost ; 
10-0 SI'. J,J:;:cph Va•1 do \Yyngaert, capitalista, mot•anlo em 

I~ntxr>llas, Bouh•val'd Chal'lemagnc, n. VG ; 
Hi-0 St'. Elllilc H:tyoit de Tm·micoul't, me.lica, professot' na 

lJniversitla,dc de Lonvain, morat](lo em Louv:dn; 
l 7-U Sr .. \.n~ltia:> :\lt)tlt•.ttlll, cng,•nlteit·o, antigo dil'edot• d;t 

E~e,Jia de \Iinas •l•> Hl'azil, mor·.w lo em OtW> Pt\.'b, rc;identc 
;v·tnalmcntt• em Bntxellas, J'WL l'llilipp~-le-Hnn, n. :Z/3 ; 

O St• . .Jean H:tpf.is(e de h.o~tcl', p·t'r.nome:~,,lo. agind•> al<'·m 
d i<t<> : 

i\) 1 'o mo man<lat Ll'Í•J de 
lK-0 Se. Alois Vet'blike, in•lu"t.r·ial, mor.lrHlo em Gand. no.' 

t(·!'l1lllS tln Hltlit pt·o,·uraç:to por· esct•ipt.rtra pat·ticnlat· com tia t<t 
d•- -:.-,de .hrwit•o de l!JIIl, que 1i ~M;l aqui annexa ; 

1'.'-0 S1·. Eng(·n:• \'an \'el..;cnl, t';tb ·i··ant:' 1!CJ I'.'LT,•.i:t. lll'l
randr> rm lim·nltt'rn. Plll \'it'Ltrd:: <ir' v·o ·n!'.lr;:\,> p•Jt' eserip tnr·:1 
p:il'f.Ít'irl:tt•, COill 1lat;< t!l' tl'itH'l dé:jiiiH'it'.t df' n;il l\•)l't'"~lltO' I' 
llt!:. rJIIP Jicar:t at[ni annex;c; 

ll! l•:m nome r C<Jlllo garat!1iiHlu o ·~otli<'tltiuwnto, com pro
ll~C'o-·t <lP t·atifkt<,'iio tll': 

.'!0-: I Sr· •. \t·manrl lLJllSOil. talwlli:i>'. mot:tndo 0111 LJinant: 

(I Sr. Léon \'an r!e \\"cwnJ de \'or·sdaor, JH'enomcado, a ::indo 
ainda: 

A) Corno m:w<latat'io de : 

21-.\ S!'a. t:r.mlt• Km·Yyn 11'0ndtmoor·,,gl!r'nl. YÜ11·:-~ do Sr. 
A!l't•t•d r;rf'll!and dt• la rn~tr:ttl'. ]ll'lljll'Ín<ai'Í<I. ll1<JI':Jd<ll'a l'lll All
tUC>I'pi:t, 110~ (lll'illOS dL• llllt:l ]<l'llCiii'JI<)Il dar:ad:t d1• Yillt.l' I' Si'l.l' 
dp .iJJIWÍI'O Llt• llliJ ll<lH' 'l'lltO~ I' 11111. ljlll' fic:II':t JlljilÍ :ti]II<'X:t ; 

:::!-0 Sr. Bar:ío A!l't'Oil <lc !\<'Yl' de Ro•len, pru]H'Í<'tario. mn
randu l'lll Evrl'glwtn, nn Cas\0llo dP \\-P]l]l<'lg:•n. I!tl~ t<>rrno., <In 
llln;J ]'I'Ot~lll'<t('iiO [l<ll' OSCI'Íjl,lll'JI part:it·td;ll', d:Ji:IIJa d1• I Íllt:• C 
:<('t;· ,J,, .i:uwirn dn mil no1·or:erli"' e tttll, <[lll' lk:u·:l :tt[tli anncxa; 

!J\ l·:m nome c• como g;u·:mtitl•lu u eun~<·ntitru•nto <'Oitl [ll'o
mc·~·"" dr• r a tificaç·ãu de : 

7!::-o St'. Bat·ão Ita~·mon,[ •k J(el'clLO\'tl <lT\at•r·d. pi'oprie
Üit·iu, moran<lu t'lll Uantl: 
O~~·. Fet•nan1l Yan d<•n C'Ol'Jlllt, a,hue!ado. Jll<H'ando em Bru

xo!l:''· Boult>Viil'<l rlt) la Sentw. n. J:~ , :~.dwlo como manda
truio tiL•: 

2-l-0 Sr. P.ml IJit Tuict. in•lnstl·i:.l, morantlo em Heuxella~, 
l1t-,ttle1·artl de h Sennc, n. J:lil, no< tel'mo~ de uma prueut·ação, 
por· t>S<'riptul'a particular <~om 1!ata <lu vinte r ~etc tll' janeiro de 
n:il ltr>Yecut!t.os C' um. qnr tl•·:u•;í. aqni annexa : 
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O Sr. Lcôn de Bruyn, prcnome:t· lo. agi n1lo ainda : 

A) Corno mandatario de: 
25- O Sl'. Léon Laportc, cngenheil'o. morJ.ndo em Bruxellas, 

Avcniu<1 Loub1• n. 7>0, no~ termos 1te uma pr·ocllt'ação por escri
IJ~ur;t particular. datada de vinte c sete de janeir·u de mil nove
centos e um, flUC ficará <tqui annexa; 

B) Em nome c como garantindo o comentimento com pro
messa de ratificação de: 

2G- O Sr•. Yalerc ~Iabillc. industrial. morando em Maric
mont; 

O Sr. B;n·ão JosPplt Kervyn de Lettcnlwve, llrcnomcado. 
agindo além disto: 

A) Como man•latal'io de: 
27- O Sr. Ba!'ão Charlc:~ 1le Cromhrugghe dP Picqncndacle, 

propril'tario, moi' ando em BruxPllas, r11a de Trevcs n. :15, 
nos tPI'Jilos 1lc uma procuração por escriptura pa.rticular, com 
data de Yintt• c noYe dP janPiro 1lc milnoYecentos e um. que ll
car<i aq11i anncx11 ; 

B) Em nome e como garantindo o consentimento com 
promc,s;t de ratitkação de 

28- O Sr. Conde .\manry d'"\nsembomg, pt'üpt•iet:J.riu, 
mor:mdo em Bt'llxcllas, rua. do Trône n. 15 ; 

20 - O Sr·. Joseplt CiamberlanL propl'ietat·io, moramlct 
em Ixelln~. rna. Dnt':wrtz n. 41i; 

:iO - () f.: r·. 1 Hcar de Ct·omhrngghe c! r Loot·ingltc. pro
JH'iPb!'io, mor:1ndo pm Ht•uxelh~. !'lia Monto~·er·, n. 41 ; 

:n - n ~~·. "\dl'icn KP.t'vyn •lo L<·ttenlionJ, pt·opl'ict:tl'i•J., 
morando l'lll Hntxclla~. rua de Sp:t, !1. 41) ; 

O Sr. Bal'iio Beth une, prenomeatlo. :•.gindo como man•b
tarit> ,Je : 

::2- O Sr. Lndovk "\lllar.d, :•.•!vogado. mol·and,, <'ll1 Honl·i
g-nrs. nu.' h•t·mo' ,[<• nma pt·ocm'.c<;ão por e'<'t·iptur:t p:trticnl:u· 
d:1.tada dP Yitlt.'~~ f' seis •lt• janc>it'o de mil no1·econtos c nm. 'llll' 
fle<tr;í, a•[ni <l.lllll'xa. 

Torl:\'l <H pt·o,•nt·:u;-iícs acima di tas serão snl •met. ti•la.; :i for
m<tlida<lll •lu t'P;,ristr·o com o.s prescnü•:i. 

I)~ qn:t<'" C<l!llp:tl'f'CClltP~ reqnbitaram rio t:tbrl!iãu (~!'OClls
tePn ahaixn as<ignado de la.vrar in:;tt·nmf'lttn p11blicn tln uma 
S<JCÍC<lacln annnnna, '[UC ellcs 1leclaram ftutdar· eumo srg-uo : 

TITULO I 

DEC\:0~!1!\ \~·:\n.-.~ÜJ!: SOC!.\L-lll"l:Aç:\o,-ufl,JECTO D.\ SOCIED.\l>l·: 

Art. 1.0 Ent.t·e os comparecentes c to1!o,.; arp10lles que. 
ficarem ,;endo proprietarios das aeçiic~ abaixo ereada8 é for
ma•~<~ um;1, ·""''Í('•larlc anonyma 81)h a deii•Jminação dt• Société 
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.·lilOiiiJiiiC Jbd:·.·r, Edqc ErJsilienw.' d,· Trcs-lrru~cs c! Cxtc;>
siom ·(~•wi<•tl:ldl' .. \rro!l.I.JJI<t ~linciJ·a Belga) Brazilcir:t de Tres
( ·ruzes c E.-..:!en''''''· 

Art. 2.'' A sí•tlP sucial <'· cs,al>clecirl:t c•m llt'llxella-; un n:t <tgg-lo
mcraçito lll'uxcll"nst• .. \ ~r~t:ied:tdc púdc Ct'8éU' a.gcneias c ~~~:·cur
sao' na Belgica c no estt·nngeiro . 

• \rt. :L" A rluPaç·3o rla 'ocicdade ,~ 11xada em trint:t a.nnm~. a 
cont:tr tlcst.c dia .. \ 80cicd:ulo pot!C!'<L Sl'l' prut•ug:ula ~uc
ccssh·:tmentc ou db'<o!Yida anr,c,; tle srn lll'UO pot• dPcic;ão da 
a.,SCIIIIJ!t"·a 1-'<'t':ti Crlll\"(lr':vl:t para p,/c fitn. Ella pu•lor·:t tomar 
I"UlllPI'OIJIÍ>>o' ]J11l" run pr:tZ<l exr·l'dt•ndu •In dlll'él<,':·w . 

. \rr .. •1." .\ <ucit•d:~.J,. t<'lll por ulrj :do: a ]ll'UI'IIt':t. a l'~>lli]Wa, 
a n•nd:1. :t [,". ">'"· o a,r'J'r•rJd:LIIl<:rrl:o ,, :t ''-"['ioi':J<)•: de lllinas 
<11! llliiH'il':t'-'. :t <"•llll]ll':t, a í"<'ll•l:t I' o ll'ill:l/llClltu ,f,,, lllÍilCI'I'OS C 
e,.;pi'ci:~lmnntn a .~·a[llt'iza•;fto t' a exvlur tr;:'w sub rudil~ <t' .<nas 
J'Ól'lll<tol. 111101' no t"dn. qum· Clll p:tl'tC, <las lJt'Opt•ielLulos e dos 
tlit·eitu., <' pl'i ,·ile;Eiu.; minl'iru5, razendo o oiljoclo do.; ltrns 
ab<tixo dn,i:::-n:11lns !lO art. 7". P:trrt a rcalizaf;?i.o do >en oiJjl'cto 
:t '"ckdado Jlc",,Je ,uJil'it<tt·, oiJk'l' ou adquit·ir qnao,.;qucr· con
oe.;si)t'·"' (lOI"]lPt,llas 1111 1 <'lllpvl'rtl'i:t.< Oll iiol'llÇ<l'\ UO expJora~·ão de 
tet'l'l'll<ls l'i!llt<'lllin lllilll'l':tl'S, cre:'ll' 'lUiW'-'IlllCl' Slldo-; c!C' f'Xtl'a· 
c<;-ão, ollic na~ <lP P\!lloi"açi"ro ''u de tt·ansJ'c,Pm:l~·ãu o ad•ptlril', 
po.'i'llÍI' OU I,OJllill' Clll itlTCllditlllC!ltOS ÍllllllOYCÍs lltc'i~ OH 1JeCPS
·'-11'ÍOS J•at·a ~ '11' .;etTiços. Em uma p:tlaYJ':t, n do mudo mais 
lal'!-'<111Wnte r 'lll!ll'<'iwndido, a sudedade pútlc fazer to1las a~ 
opcral:uc: . .; d:· ,tl•t';t.' pnltlieas, iurlrt,tl'i:w,, linanceir:rs ou com
merei:tf''· <ltW 'l' pl'(mdet·cm dircd:t 1111 in<lict.'tmente, om 
todo ou em paPtc, a nm ou outr•o ramo do sort objcct., ou que 
fOl'Cill tk lli.t~lll'C'Z'L a. !"a VOl'('.COl' OU l[C~envoi \'C!' ,.;11<\ indu~tria C 
,.:cu commet·cio. 

Collltllllll, Pli:t n:ío pnr!Pt'<l intpJ'~''';u·-,:•• pot' vi:t ,[,• <'OlllfH'It, 
•lo et·8~:1o, d,• parli•·ip:t•::ln ou pot' IJII:tlqll<'l' onl.r·o !lido P!ll 
111ta.P.<1Jili'l' '"''ic·rhd"·" .-:illlil:u·l'~. 111'111 t•ll:t po•l•·t';t r•rr•;lt' lili;w~ 
~ini'L<J <·um o Cüll,.;t'lltillll'nto tlus dou.; t-''1\"IH du.'-' :tel'ioni~t;IS pt't> 
>ente,.; ou t'<!pt·csentatlos n:t a~,;cmlJléa i-'<)ral valid:tl!ll'llt<) con
stituída. 

T!Tl'LO II 

Fr!\I>O SOCLI.L,-ACÇ'ÕES,-ENTRADAS I" BE:\S 

,\rt. G." O capital meia! é Jixado cm rlült'-' mi!ltu('S n trezentos 
mil f'ran<·os. 

Elln ~~ t"I'Jil'<'Srnt:vlo por nov" mil e cluzPntas a,,·çõf'~ pt·ivilc
uiadas de clttzcllto> e cincoetH:t fratwo' cad<t nma. I' por nove 
mil e dttz ·ntas acç·õcs rle dividendo ·'l'lll clc.,igna~·fto de valor. 
As aeções p1·ivilegiarla~ integralizadas c ;1s acções de r!ivid<'ntlo 
são todas au portador: as ou&ra~ acções privilcgiadas ~ào nomi
mttiva~ a,t.') completa integralizaç·ão. 
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.\rt. 6. 0 O capital ~ocial po1lerá scw augment.:ulo em uma 
ou mais vcze;, por delibet'<tçi'io da. assrmblt'a geral, que dct.cr
minará ou autot·iz:H'á n conselho geral do fixar a~ condiçlíc.; o 
o typo dn cmi~,;ã • das obriga<:,·íos e das acçües privileg'iad<ts <t 
emittie pat•;t t'<•pt·e~entat· esie auglllento. u typo <lo cmi~si"ío 
nilll poderá ~m· arim;t do p:u·. 

Não potlc:·ilo mais set· crcallos, om quallllH't' momento, pot' 
qualquct• motivo, sob qn:tlttttOL' nome o qun.lqHPI' que SPja a 
maiol'ia, novos títulos repro.;entati\·o; do direitos ou vanta!!ens 
~uciaos similares utr ana!o;.;os ;to~ attt'iiJilidos á:; partes do <!ivi
tlL•tHiu, sah·o to1l:tvi.1 01.0s <ptc furem ct·oados em substituição 
das acçiJe.; prh·ii:,giada~. cro:uhs na constituição d 1 socie,Jatlc 
e amortizada-.:, 1le con t'oritlidatle com o art. :~:1. 

Um dit•eitt) dn pt•ot'ot·enci<t á snbscripção dc nov;t~ :•,,~r:õe~ 
privilr>:<iad:td. n:ts ~~·mdir:õe,; dr>tcrmina<las pulo consPilto gm·;\1, 
sm·;i concetlido art~ p.H'<:tdorcs rle act~líe~ priYiiPgiatl:ts e de 
di vi•lontlo. 

Par:t o oxf'rcido tle~to direito d0 pecfot•etwia~ 1luas rt.''çlíos 
1le divitlentlo somenr;e podet·:-to rontar corli;.:o por lllll '. :t''Ç':i:O 
rh> capit;tl. 

Art. i. o Pelo St•. '.fedracln, engenheiro agg-ro~ado da so
cied:ule anonym:t «La llclgP-Ilré-:iliruno », aTttigo dit•oct.tH' 11:•. 
Escola das :úin:ts •le Ouro Pl'eto, s:'io tra,;pa~~ados ;i ><ocie
J<t· !c : 

A - Os <luminin~ e jazi,I:t-; mineir:1s, nchrt.ndo-sc no Estatlo rio 
~finas Gcracs (llt•azil) o compt'<Jhettdcndo especi<tlmentn a-; pro
pric~ades cham:1das Tres-f'ruzml, situadas na cidad:> de IIUt'o 
Preto, pt·opricdadCis tlc Fal··iw, Bn.nanal f~t'<Ultln o Vcn'h do 
Campo, e sitttad:ts n:t pa1·ochia dll Antonio llias, districl.u de 
Ouro Preto. A,; pt'OlH'iedades de rrcs-Crttws compuPttl-Ro d•• <~as:t~ 
opot·arias, minas 1lo tnanganez, actu:tlmf'ntc em exploração, 
campos, torl'cno,; dP mait,<t~. mattas de co!'to, jardin~. pumat'<'S o 
tanques e cotJT.emn appt·oxinmdarncntc tluzen1.os hcd;u·e,;. A~ 
propt·k,ladcs 1le Falcão I) Bananal Ut•ando compoom-,;n tlc casas, 
torl'as, planL:tçõo:-;, la\-:tgcn., aut·ifet•as, rios, J•iaclto.-:, t.:ut<JUCS, 
terl'<'nos de tn:tttas, mar.tas de corto, tcl'!'enos prupdu~ pam a 
criação, terrenos an l'it'cros, c conteem approxi madament.o qua
tt·ocentos o tt•intct hf't)tarc•s. A propriedade de Venda do Campo 
compõe-se do terrenos ;mriferos e suas agnas e cont1lm approxi
madamcnto mil hrct.ares. 

B-\'onjunl'tamentc, todo o matcri<tl servinllo :i cxploraçiío 
dos dumiuios c podc1Hio sm· consülm·ado como immovel por des
tinaçiio. O turlo tal tJlW o Sr. l\ledrado o adquiriu o do qual rllo 
fornecc!'á a pl'ova á [H'imcira requisição. 

C-Emfim. o manganez oxtralüdo desde a data de novo de 
<lozomhro de mil c novecento:>. 

Como remuneração desta. ces'lão, o Sr. l\fedrado rocebcr<i. 
trezentos mil francus em dinheiro c seis mil e oitocentas a<,<;ücs 
privilt-giadas ri<' duzentos e cincoenta francos cada um<t in l;ei
ramcnte liberadas com os seis mil e oitocentos titulo,; de divi
dendo llUO nellas se <tcltam appensos. As ditaq seis mil o 
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oitoc,,rüas ar•:lít~~ pl'ivilcgia•las e os S!\iS mil c oitocrnto;; 
titulü~ dr> did,lcndo, súmentf' st•rã,o postos á rli.;;posição do 
Sr. 1\fedr:tdo, depois qnc tiver sido justificado ao conselho de 
a•lministm.,·ão da :'locü~•ladP presentemente constituid!t que ;1. 

cPssão feü:1 acimrt •' franc:J., livre e desembaraçada de quaes
rprcr· l'éU'gas dr\ inscripções hypothecarias e que a tr·ansfÊC)t'encü\ 
dos ditos lmn$ t,pr;i shlo dcYida r> legalmente operada no Brazil 
em nome da ~ociedade con..;tittrida pf'!o pt•esentc instrumento. 
As duas mil<' qa:ttt·occntas a''ÇÕL'S privilegiadas restantes são 
suilscrip',a-; })l)t': 

!.n 0 S,·, De Bl'll.nl. tlnwnb.s acçi!l"l................. 200 
~-" O :-;r .. T,•an lhptistc d•J Kostcr, duzt•nLts acções .... 200 

Os Sr·s. de Rruyn o Jean BrtptistP de E:oster •leclaram que 
estas acçõe.-; estão inteíeamente liberadas por elles por meio de 
um pa~amento rm 'linlreiro, do qual a importaneiét total ou 
f'ejam eem mil l'r·:wcos, on cincoenta mil francos ]Jor cada um 
drlles. <c ach:t paga n:t caixa da Socicclado Anonyrn:t Helge-Hr•'· 
silicnne. ..~tabe!Pdtl t mn Bt·uxdl:l,:, ru:t de Toulou~o n. :l:!, 
c n.-d:i :í livre •li"po.;i<;ii.o da socierl:ul\' IJre~cutemente consti
tllida. as,im como t 11du< O-" comparecente~ o tlt•claram c o reco
nl•r.eem. 
:~.'' O St•. P.~nl •In !Ldlu,·. ui tenta :1c•·i'íP~ .... 
-1." O Sr·. l·:milP lf:r.~·oit'<ll' Tt•rmicourt. rlna-

l'(~n tn.~ :14 ·çiJ1'' . ......•.................... 
;,_ .. t! St•. Eugi•n,. \·an \pht'm. viniP e qua-

ti',J ilt'<;~-:íe~. . . • • . . • . • • . . . . . . . . . . • • • ..... 
,;," O Se. Barii.o Alfred rk Xcve de Roden, 

,-ink c r[na1t·o :t<'<;õe~ ................... . 
7. 0 O sr·. R:trã'l de 1\.erclwvr d'Exaertl, Yinte 

:1,1'('4-Í(~:;:: o ••••••••••••••• o ••••••• o o • o • o •••• 

~-" I! Sr·. Bar·ii.o .\dr·i<'ll J\.OI'VYII ti<' Ll'tt••n-
lru\-1', dllZ' ;H'I,'ÕP:-;, ......... : ........... . 

!I." o St·. Usl'ar de Ct·ombt·n~ghe de Luo-
t·in!!hP. uit'J :t<'t;iõcs .......... o ••• •••••••• 

111. r! St·. Andr,~ l!mnont .. oitt'n(a acçõt's .... o 

.Jnnto, duzo·tta~ oitenta r• oít'J aeç·õt·~ .. . 

:-:11 

40 

2t 

24 

20 

u 
8 

80 
;z;.:s 2-'i~ 

f<:.;Ja~ dnzont;!8 ,it;f)ilb e oito ~·cçi'í,•>: e<t~o intl'it·.uncnte 
liiJ<~t·:ula~ pelo-< snbscl'iptore' P"l' lllt~io tle um pag:urH•nto em 
dinlteit'll, t'uit,o á yi.;ta tlu i,ah,•!Wio e <la.~ te,;tcmnnhas ;~baixo 
a-;~ign:ula.". c :t imp,,rtancia dcst.as entratl<IS, seja nma •1uantia 
de st•t,rmta 0 •lon~ mil franco", c;;hí.. •lc.,de ,i:l. :i. di>posi<;ão ,);!. 
sociod;ulr•. 
li. 0 ~t·. f<:tiPnn•• d•• Haillinncnn!'t, •lit'J Conrcol. 

20() :tCI,'Ill'-'·, •.•... , .. , ...... , .• ,, .. ,, •• ,.. 2QQ 
f:2. () ~l'. f-!'1111 1!1' f\.O~!t•t'. (j!) élCI;'iJI'.-l,,,.,.,.,. ()(} 
1:~. 1! :-;r. l!t • llr·n~·rt. Stl ae.;r!e.; ...... o......... SO 
14. 1! sr·. B:tr;-tn t'IJarlP~ llt\t.lmn•~, eem ;lt'('i>C:' lUO 
15. n :--;,·. Lnth1\'Ít' .\mantl, Yintt• acçÕt''·...... :20 
ltL f t ~1·. LPI.Hl Vau dt• \\-ei'\ tl. 11itenta ~~c~~·()(·~ ~D 
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li. O Sr. Valere :\Iahille, cJn~o e vinte ac•~•J.'~ 
18. OS!'. Cavalheiro León Sclwllekens. uitent.<t 

acçõcs ................................... . 
19. O Se. Paul Dtt Tuid, quat'Pnta acç-õl's .... . 
20. OS!'. Aluis Ycr1>d;., qn;wt>nta aeçlw:< .... . 
21. fl Sr. Leonel' \"an YarPnhergli. Yint., 

a.cçiíes ....•............................... 
2'!.. O Sr .. Ju~r~ph Yan tlc \Vyngact·t,vintc a~çií1'~ 
23. O Sr. Lúupoltl Lipman, cento c vinte acr;lo:_,,_; 
24. O St·. Barão Jo,.,eph 1\.enyn de Letü·nlwn-, 

vinte c ~eis acções ........•........•....•. 
25. O Sr. Conde tl':\u~cmbonrg, CPm acç•>rs 
26. O Sr. Barão Charles de Crumhrugg-hc de 

Picqucndacle, oito acçõcs .........•...•.... 
27. O SI'. Joscph f'iamoerlani, •lczesei" acç-lor:: 
28. O SI'. Arlulplto Vut·belen, ,;ps.;euta acç-õc.< .•• 
~!I. O St•. IIenri L;m.-pns, sess('ntn, acçloc'> •.... 
:{o. A St•;t. Uedhand. cento e vintt' acç•-•t•S ...• 
.Junto, mil trezentas t> set1•nta aet;iie; ........ . 

I ~i} 

80 
40 
4tJ 

26 
100 

8 
16 
GO 
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Sohl'C a. impol'tancia d,, cada um:t rlp.;t:Js mii trezentas " :;e· 
tPnt::t at?~·iips pl'i\-ill'giad;IS. c:t•l<l. ~nh'wriptot· p:t·:on presPnb
mente, ;t vi~ta •I•J t:thdliã.o (' •las tt•:'tPmunhas abaixo as~ign:vla:.-. 
eincoonta por cento, ~P_jajnnto ;1 nma fllléllltia r!P e•.•nto P Rr'trmta 
o nm lllil dnzentos l' cinc:oonh l'l':uwo<. qHe ~"'Ü\. tlPsllC j:L :·, 
livre t!i~po~i<;ão ti:~ ~oeie.!atle. 

31. O Sr .. Jean Baptist:J. de KostL't·, tluzent '' 
<[ll:trcnt;t P uit•J a•·•;•>P.-;..................... ·24" 

:r~. U St•. ,\.t'III:tllll Rl)ll~on, qllatot'W :ll'Ç'-"''·.. 14 
:-l:l. O Sr. Léon Lapodc. oitenta, acr:õ1~..:....... í->•1 

Junto, tt·,•zt.mta.; •Jnat\~nta o 1lua<> a<·l,'líe,;. . . . :: 4? :34·2 

Soht•c a impod:1n<•ia •h• n.<la uma dp.-l'ts tJ'PZt'llta~ qn:lt'l'lll::t 
c dn:t' ;w~.,-;,•.;, ca<l:t sJtlo,,Tiphlt' pt'l'·li'llli'lllt'llt: p:tg"<JII. :i \·i·:b 
!lo t th:•lli:to o das tr•..:telllltlllta-; aloaixu a;.-ign:Id:t'. tlez I' H' t·ento. 
sej:1 ao t .. ,[rl oit.o mil qninltpnto..:" cin•·opnh rranen . ..:. <tn:uttia 
f[Ut' o~t:í. <k . .;tlt• já. :i Ih-r,~ tli~prJsiç:'ío th sot:ietl:td·•. 

'['qtal d:t~ ac<:li!',: lH'ÍYilegi:ubs ;1eima ..:tii>'•'l'Í-
pta-::, 1!nas rnilt• <InatJ·ocr•nta~ acçií•s....... ·!.41111 

Ca<l:t um 1lo . .- Stthst•t·ipt.nro,; acima nuJI\I'ad•o..:. t'i'<'<'ln al<'·tn 
dis;o, ptJt' eada at·•;:\n privi!P;úa1la. ,,,h.-cripl:l. ltlll:L ac•;;(, t!t• 
di vi• lendo. 

r l saJ,[o sef'á pagv em uma on mais ent t·ada< lltJ mPz fJU" s~
gnil' :t ch:uu;ula. <le J'nnilus feita pdu cntN:>IIto <le a.lmini~tt·ação 
<]Uandu ellc julg;tkL opportnn:t. Na J'alt:1 do p:t:r:nucnto nu 
prazo acima lixado, o _jnt'O (• deYido na razão 1le SPis por· cento 
ao annu ; clle cotTo <lc pleno direito c SI'Ill dilação do di:t da 
cxigibilitladc a t1~ o dia do pagamen ,o. Si u pagamento nãu f(Ji 
operado no nwz dP su:t exigibilidade P oit•J dias 1l<·pui~ <l:t 
remes~:t do nma eal'la, rc,dstrad:t peltl Corroio. 11 con· 
selhJ de a•lministt•a•).o. srm pt·ejni;-:o •le •pwlqtlüt' onti·a, acçiio 
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em ]Jag·:uncnto o damnos, trt'<i o dil·Pito rlo fazer proceder, na 
};,,!,a de Br•uxl'!las, pot' intt'l'Y"llÇ'i'to de agente de cambio, á 
n:nrL~ das acçoões rpro estão <'111 at1·azo do pagamento por conta 
e ri,:co rlo~ t•ewr·datal'io.;, rtuo rle,·erão snpprir a difl'erençoa. entro 
o ralot· das cham:ulas nã•J effC'ctnarlas e n pro,Jucto da vrnda. 
A dit:t vnnrla. annulla a io.;cripço:io do aecionhta executado o ao 
comprarlor são l'eme :titios lliJ\·us títulos. 

:\1·t. 8.'' ,\, :~eçõrs fir;aJtl n•Jlnin::ttiva.s ah) a .<na inf:cira. 
lilteJ':t<Jr•• ; .'ln cNl<ão opel':t-'<' pu!' nm:t declaraç-ão de tt·an~re
I'r•nC'ia d:tl.:trla r• a.; 'i.znada JH·Iu ,·ed.-ntn e o c:•s:::ioua.rio ort polos 
·'''ll> J'l'<J 'lll':tdur't'.' t' in~cl'ipta ,n 1 or·c~ ,; regi>tro pt'f'\·is\o ]'l'l:t lei; 
o c<•dt•rrtt• ti>'ar·:í, ,J,rigarlu eum u et•,sional'io do< J•:Jg:lllrl'ntns a 
e'l'eduar .. \ >ocit~tl:Jde "Ô inh•J'Yt'lll para regrrl:tl'iz:•r· a t!':msfB
rcncia sobre o J'ud~tro ri•Js acci<>ní.-;tas em nnnH'. E lia não é 
re;purl~ét\'f~l. llt'lll rla.~ f'l)llSr•qnen ·ias th Ít'ansferencia, nem na 
individn<tlid:ule ou tla capacidade rla.s partes contractantes e 
de '''H' pr·"curadoi'C':' . 

. \ri. !!.·• .\s ~w,_·õl'' :w p•Jl't:ulor ~iio assignarlas por dons a.dmi
nbt!':lllm·es, ruJra da~ a~si;.:natnra~ pt'trlo ser feita. por meio tle 
nma dwnedl:t. c; na C'f'S":·w se "lJ('l'<L pl'!a simpiPs tradiçiiu tiO 
titulo. 

Art. 10. C::vla ac.;-ão •' indivi>ivcl t' a so ·iedarlt• ~tinwJüe l'C
couhcco um uni co pt·opl'idario por acç:w. Si h a mui tus pl'o
prieta dos do r1ma a c(•:! o, a ~· •Cit•<l:t•le t<ont o dil·cito do su .. ;pen
ll<'t' '' nxt~r·ci•·io do~ tliroitu" fJIIH lhe tocam, att· que uma só 
pe.;.;o:t '~'.ia. rlt·'i.'"·n:itla C>JJ!lo Sl'Jlllu, a "l'n re,pf'ii:n. pl'upl'iet::tri:t 
da aCÇ'ilO. 

Art. ll. O~ tlircitos c obrigações ligados :i aceão Sl'guem 
o titulo em qna!'sr[lJer mãos por qnc elle passa. A pusse do 
uma acçoi•J tt·az c•llll ella ri<~ pleno rlit·cito adlwsão aos csta
tntus soei:LP~ ~~ ;i,s thdsõe . .; rl:t ass.~rnlt!t'o:t geral. (H herdeiros 
ort f'l'••dor···~ dn 11111:t pr~s.;o:.t acciolli.<<.<t n:'to porkm. ,;oh f[tl:dt}ltel' 
pr·etexro iJll'' :<t•j:t, pt•ttvocat' a :tr•pu<it,•:'io riu~ sl'/lo.; soht·c mJ 
bens c ,-:tlore'i d'L ,;oded;~rle, nem irumi,.;cuii·-~c de •JLI:tll}lleL' 
maneira em sna adsni nistração. 

Ellos rlnym·ão, parn. o uso de seus rlircito~, lonv:.tr·Se ~Los in
vcrJt!tl'ios ,:;oda<'S e ;t.; rkci..;Üf'> da "''cnll•lé:L geral. 

TITl'LO Ili 

.\I!~II:\'IST!t.\<,':\0 E FISC.\I.IZAÇ'.\11 DA SOCIE!tA!>E 

-=,\.rt. 12. A sociedade é administrada por um conselho com
posto do ~eis arlmini~tmdore.; pelo mono~ c de 12 no maximo. 

Art. 13. Os primeiros administradores são nomeado~ pela 
primeira asscmblt'a geral do~ accionistas por um prazo de sei~ 
annos. O conselho será renovado por metade todos os tres 
anuos. 
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Art. 14. A partir rh assemb1éa. geral de HJ04, os primeiros 
administradore~ sahintes e reelegivei~ serão de~ignados por 
meio da sorte. 

Na. assemb1éa geral ordinaria de 1904 e na!! assemhl('as trian
nuaes seguintes proceder-se-ha á reeleição ou á sub .tituição 
da parto sahinto. f5i na pl'imeira. assembléa. e depoi,; em uma 
assembléa geral annual, a assemlMa não conf"re to,Jos os 
mandatos de administrad.w previstos pelos estatutos, ella 
poderá considerar estes mantlatod como vagos e autol'izat· o 
conselho g-et'<tl a conferir os ditos mandatos, conformando-se ás 
pre:<•_•J•ipr;oõc' do art. 45 da lei sobre as sociedatles. Os ditos 
manrlatos cessam depois da reunião da a..;semhléét geral ordi
naria. Os admini~tradores sahintes são J•eelegiveis. Cada 
admini~trador cauciona, para garantia de sua gestão, 80 
acções privilegia•la~ liberadas inteiramente ou até concurren
cb. das rtnant:ia-; chamadas. Os allministrauores ou commissa
rios ([lll' n:io terão C\ll'ectuado o depo,;ito llc garantia Je sua 
ge'ltâo, rl1' conformidade com as pre ;cripções do,j e~tatutos 
no mrz dr wa eleição; serão considera.rlo> demisüonarios. 
As opa:·açõe.; da suciedado são fiscalizadas por commissarios 
em numet·o de tl'c~ pelo menos e sete no ma:dmo. Os 
commi~sario~ teom um direito illimitado de tis,~aliz:c~ção 
soLre todos os negocias e operações sociaes, de cun for midade 
com o art. 55 dct lei so!Jro as sociedade;,:. C;1d;t com
missario cJ,nciona, para garantia de sua gestão, quarenta acções 
privilcgicttla<:, liberadas inteiramente ou até concurrencia das 
quantias chamadas. Os commissarios são nomt>ados por seis 
annos e são reel.lgi,·eis ou snb>tituidos do modo indicado para. 
os administra(lO!'eS no arr.. 13. São nomeados commi~sarios, 
o nunwro sendo fixado em cinco pa.ra a pl'Ímeira vez : 1 o, o 
Sr. Emilc Hn.yoit rle Termiconrt; 2°, o ~~·. P.ml rle lfalloy, 
amh•lS ,1qni pre3mnes e ac,·eitando; 3°, o Sr. Eugene Denis 
Yanrkn llog-aertl. doutot· em direito, morando em 1xelles, l'ua 
du Magistrat numero dez, aqui intervindo e acceitando ; 4°, 
o Sr .. Julrs Borel, consul geral da Suiso>a, morando em Bru
xella~. rua SuuYerainc numero cento e quatro ; 5", o Sr. Henri 
Laporte. Pngenlwit·o, moran,lo em Bruxellas. 

Art. !3. O consellw de administração es:)olhe entt·e os seus 
mr~mbl'•JS um pt'Psidente e um Yice-pre-;idente. No caso de 
ausencia do presidente e do vicc-preside,Jte, em uma das 
renniõe~ do runscllto. a sessão se!'á. presidi•la por 11\U membro 
de~ign:1do lll'IO'Inemht·os pl'esen tes. O c·msl'lho ~e reune por 
cunYo•·aç?ío do presidente ou (le seu sub$títuto tantas vezes 
quanto os inteJ'es~es dct S•Jciedade o exigem. 

Elle tambem se reunirei quan•lo dou~ administl'arlores fizerem 
o pelli,l•l. _\s reuniõ,·s do conselho far-se-hflo ordinariamente na 
Sé(le social. Ellas podet'iio ser com·oca•las em qual•Iuer outra 
parte no interesse da sociedade. 

Art. lü. O conselho só mente deliher;t Yalidamente sobre 
os objectos fig-urando na ordem do dia. e si a maioria dos 

memhros eslêt presente ou representada. O adminhtl'ador im-
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pedido de assisti1· á reunião tem a faculdade de emittir o seu 
voto Kobt•e as propostas na. ordem do dia, por carta., ou delegar 
poder especial rlo votar em seu nome a nm dos seus collegas ; 
nenhum administrador póde reunir mais de dous votos além do 
seu. As cartas ou poderes ~ómente serão validos para uma re
união. As cartas emittindo um voto ou delegando o dirdto de 
votar serão annexas <L acta da sessão do conselho par,\ a qual 
ellas foram produzidas. 

Art. 17. As resoluções do c)nsclho são tomadas por 
m;üoria de votos. No ca~o em que em virtude rio nrt. GO 
Ja lei, um ou mais administradores deYem se abster, as 
r0,;oluçíJos sobl'0 as propostas que figuram na ordem do dia 
são tolltarl;>,:> por maiol'ia dos o1ttros membros pmsentJs ou re
prescntarlos. 

Em c;tso do empate (' Yoto do IJre.<idcnte é preponrlerantc. 
Haverá um registro r.~pccial para as actas do conscllw da 

;vlmini,tmção. Este registro set'<L !'cito na séde soci<tl. 
A acl.a rle carla, s~~s:w ser:t assignada por todos os memhros 

pl'C~t·ntcs <L <;essão. A~ cúpias ou extractos a prorluzil'-se em 
Juiz'l ou em ontr<t lJMh ~crão <tssignad:ls por dons adminis
trwlm·c.s . 

. \rt. 18. O conselho •le <lrlministraçf(o tem os podere' os mais 
~xten-;o8 p<tra a gcs1ã.o do~ negocios soeiae . .;. Elle faz e autol'iza, 
no limite rlos cst<ttutos, torhts :1s operações ria sodollade. Tudo 
q tw niio é re.<ervado á as,emblr~a gemi ou ao conselho geral 
pela lei ou pelos e:;t:l+,uto.", ,·. rla sua competencia. 

Elle púdr) prin·~ipalln<'ntr ,·.Jncluit• n <tcceitar quaesr1uer con
üactos,comlwa c cmp1·ezas; arl•l'lirir ou ceder qu;LC/'ll[llOr conces
sões de <[Ual•tner natureza que scj<1., comprar, vender, alugar ou 
dar em locaç.lo l]Uaesquce bens immoveis e movcis,consentir atl
qnil'ir quae:;pter direitos reaes,toma1· •Juaes·tuer inscripçõos hy
]Jothet:arhs 011 pl'ivilcgia•las, da t' dcscmbargo sob renunciaçã.o <t 
qn<WS<]UCt' •lireitos J'e;w~. pdvilegio . .; o acções rc .. •olutorias de 
llUaeSt]IIC!' in . .;cl'ip,·i·~·s !Jypotlw·~arias ou privilegiada~.do qua.e~· 
quer pcnhol'as,oppo~içiJo-: c trauscl'i]•\,-ICS sem que seja preci~o 
jnstifiear de algum pag<~mcnéo, ,]i:;pensar do r1ualquer inscripção 
de oflicio,cfl'ectuar qtta,•squcr pag;\mcntos ou exigil-o, perseguir 
q u;d'l ucr rlevedor, pm·.,;eg11 ir e piei ·;c;w poranto q uacsqHcr juris
rlicçii,:s c tluJ'cndt•t··'C em <juac~tl'H'r acçi•es, mandar pur em ex
ecuçfto IJIIaPS<lll<'t' j11lgamentos ou are :tos, transigir ou compro
mottcr sobre quae.-:•JUCt' i11teres~e~ s"ciaes, nomear e rcvogat· os 
rlirectores à<J.-; agencias, b Jlll eom J q ua •squee empregado . .; o pes
soa-: rio serviço aggregado~ ;i soderlarln ; em uma p:\lavra, fazer 
<JU<tcsquer acto-: no intere,se tl;t ~ociedade, i\ cnumet·ação que 
prceetlo, sendo elllllll:ia.tiYa o nào olimiu;ttiYa. 

Art. 19. O conselho geral composto do-: administradorus e 
colllmis-:al'ios reunido~ (J ron \'ocarlo, no caso tle precisão, sob <t 
pl'csidencin. rio lll'e.-;idnn~n do c·onselho de administração ou de seu 
substituto p::Jia CtJIIYOcaç:·w deito, on tambem quando tres 
atlmini~tradot·c.,; fizc:rcm o pedido. As convocaçüos serão feitas 
com trcs dias ti e <\nte~ellonrja o cn unciarf10 a ordem do dia. 
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O cons<Jlho geral é consultado sobre todos os negocios impor
otantes. Elle estatue sobre a collocação dos fundos pertencendo 
á sociedade ; elle fixa os dividendos a repartir e o modo e a 
-época da distribuição dos lucros ; elle determina as condieões 
~ao exercício do direito de preferencia á subscripção das acções 
nova~ ou das ohrigaçõea ; elle ajusta quaesquer regulamentos 
geraes necessarios à administração da sociedade ; elle fixa os 
emolumentos especialmente imputaveis sobre despez~s geraes 
a abonar aos ariministradore;; para as funcções particulares quo 
lhes seriam dbtl'ibnidas. O conselho geral Só delibera valida
mente sobre o3 o~jec ~os figurados na ordem do dia, e Hi elle 
está representado pela maioria de seus membros. 

Art. 20. O conselho geral designa o director e determina 
seus podl'res, seu tl'atamento, seus emolumentas e a duração 
do seu mandato. O director cauciona, em garantia da execução 
de sea mandato, oitenta títulos privilegiados, inteiramente 
liberados ou até concmrencht da p;nte chamad11.. O conse
lho geral poderit delegar sons poderes cspeciae~ a um ou mais 
de seus membros, em vista de uma missão, do uma operação, 
~de um serviço determinado, e fixará a remuneração util. 

Art. 21. O conselho get'al pôde delegar para o serviço 
diario, ou para objecto~ determinados de um modo temporario 
ou permanente, todos ou parto de seus poderes ou dos poderes 
-do conselho de adminis~raç-ão ao director. 

Art. 22. A assembléa gel'al dos accionistCJ.s pôde conceder 
aos membros do cons,Jlho do administração e do collegio dos 
.commissJ.rios, emolumentos fixos a levar em conta do des
peza.s gerao;, além dos tantos por cento previstos abaixo pelo 
art. 3:!. 

Art. 23. Qnaesr1uet' aeios obrigando a sociedade, na falta 
dr. uma delegação dada por uma deliberaç-ào especial do con
selho de administl'ação, serão assignados poe dous administra
dores. Os actos relativos á execução das resoluções do consellw 
de administraç<io, aos q ua~>s um funccionat'io publico pre;,~ta. 
.seu concut·so, especialmente os actos de venda, de compra ou 
troca de immovcis, os act·Js de constituição ou accJitação de 
hypothecas e desembargos, com ou SJm pagamento, sob re
nunciação a qnaesflUCt' dil'oitos reaes, privilegias e acções 
resoluturias, serão validamente assignados por dous adminis
tradores, os quaes, em relação a terceiros, só teem a justificar 
.de uma prévia decisão do conselho. As acções ,indiciarias são 
.intonta<las c seguidas em nome do conselho de administração. 

TITULO IV 

ASSE~IBLt:AS GERAES 

Art. 2L A a3sCJml,léa garal or<linaria ter;t logar cada anuo 
-em lO de dezembro, ás li horas da manhã, nJ. sédo social em 
Bruxellas, ou em qualquer outro logar indicado nos aviso; de 
convocação, e pela primeira vez em lO de dezembro de 1902. 
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Si o lO de dezembro é um dia. feriado, a assembléa terá logar 
no dia seguinte. Em qualquer época a assembléa geral póde 
s~r ~~on voc;ula extraordinariamente, quer pelo conselho de ad
minbtmção, quer pelo collcgio dos commissarios. Ella deve 
ser convocada sobre o pediclo escripto dtJ accionist:ts represen
tan<lo o quinto do capit:\1 social. Neste caso o conselho de admi
nistração (l obrigado a. reunir a assembléa em um prazo ma
ximo de :10 dias, a dat<tr do dia em que elle recebeu o pedido. 

Art. 2:-í. A aqs.,mbl•'a. g-eral se compõe de todos os accioni~tas, 
tendo ohset·va<ln o art. 2G do~ est:ttnto3. Cada acção privilc
giad:~ ou <lc d ividnndo d:'L dit·eito a um Yoto. 

A l't, :'li. Pat·a poder as~is I. ir· ;í, aSSlllllllléa gera.! os proprie
tat'i<H dn ;1e~·õns norniuar.i\·a:;: são ohl'igados a fazm· coulter.er, 
cinco dia~ pelo menos :1.ntos d,t reunião. ao conselho de admi
nistl'açiw, ;1, q nantidade ,. os numct·u~ rlo' titulos pa.t·a. os quaes 
ellc' tJUerem tonur p:trtc na, votação, e os peopriotal'io~ dr 
acçõus :w portatlot· devt•m, cinco dias antes da reunião, ter 
1lepo .. ;i t.ado ''OilS titulo~ em nm dos estabelecimentos de.·dgn:tdos 
no aviso de couvocaÇ'ão. Todo o accionbt;t poderá se faz,•r re· 
pl'(~.'dll t tl' pot· nm pl'ucueador tendo elle mesmo o dieeito de as
~i~tir •L a,;s.tmbtéa, e purr,adot· do um:t procura.ção regular. 
A~ proctu·ar:õt·.~ du.-erãn ..;cr depositad:ts na séde social, trc~ dias 
poli) lllPno-.:, antes da d;tt:t fixada pMa a reunião. Urna lista de 
pre,,n•:a in,[it:andu o nome <lo.~ acciunü;tas e o numem de acçõcs 
I!'Hl l'!te.-.: t't•pt·.·~cnta.m dt•vo snt· as~i;;n:~da poP c<tda um delle:' 
pat':L St~t· a•ltnit:r,i,lJ ;t :~,ssemblt)a. 

,\rt. :!7 .. \ as,cmbk·a gura.l ortlina.ria ,~ regularmente con
stituit!a. qHal'[llPl' que seja o nunwt·o du acções repro,;cntada.s, ~ 
as deliberaçi,cs ~ão tomadas por maioria dos votos. Quando se 
trata de dl•li ''er.n• sohee moditicações nos esta.tutos, sobt•e urna 
cmi..;sã•> de :tcçõt:.', sobt·o a rcduct;ão do ca.pi.:al ou sobro a disso
lnçito antt)•·ip;ula. ou a prolon;..ração da sociedade, a. a..;smnbl(·a 
dev<·t·J. t'llllllir as mainria-.: t·cquisita•las pl'lo aet. 5~J d:t lei sobre 
as ;;,Jderl:ulc.;. 

Al't. 28. ,\ assembl,~:t geral é presidida pelo presidente do 
conselho de admini>trnÇ':'íO ; na sua üüta., pelo vice-presidente. 
P n<t falta ddlt>s, por nm mernbt•o da. ussombléa a designar 
pf'l«s ae-·i11rtista-.: por maioria. dos voto~. 

,\t·t. :D. .\ :t.s-iPtnhlt'·;~ geral di'librt•a cx:clusivumente sobrP 
as pt·opu . .;ir:u:·s enuncia.!;~~ na ordem do dia. As actas da 
a~sembléa geral são assi:.madas pelo., memhros da mesa. A"
t"ópi:ts "ll extracto~ s:"\,o eel'tificatlos pelo pl'e:<idente e um ontr•J 
IIWillhi·u 1.lo e•Jll>cllw tl,.. a'lmini~tração. 

TITULO Y 

,\rt. :JO. 1 > annu ~'leia! pl'i_nciJ?ia em lo de jnnho e 
:~c;~kt ctn ::t de main. O prmw1rn exercício social scr;t 
l"•:<"lt:ul'! em ::t UL' m<cio rlc l\10~. 
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Art. 31. Um mJ~ ante~ d:t as~3mblt~t gm•al o conselh() 
Lle rdministração remott'3 a l collegio do~ cJmrnissa.rio9 (1' 

invcnr.·.trio, o b<tla.nço, a cont'l rhl lucros e perd:\s, com todos os 
documlJntos, b:~m com) um rolatorLJ ~obre as oporaçõos da. 
socicJadc. O coll0gio r lo;; commis.>:trios é obl'ign:lo a t'azel' dentr(/1' 
da quiz·m:t um rJbt!>t'io contcnrlo suas pi'opo;tas. 

ArG. 32. Quinzi.l di:tl :wks da assmnbl•.':t gcr'il a conta dos 
lucros c pcrLhs, b:Jm como a lista do3 accio:listas em nome. 
estão á inspecçio dos accioni:>tls na séUc so,lictl. Os aecionista.s 
em nome r<•cobcrão, ao moml'J tempo qne o aviso de co:IV()
cação, um exnmpllr rio b·~lanço e da cvnca de lucrvs e porda.s. 

ArG. :l:l. Sobre os luct'o3 lirplidos s'io retira•lm: 
lo, cincJ pJr cJntJ p WcL con ;tituit· a t'JSOi'V.I L'g.\1. E'lt:t rc

tit"<tila. n:to é mú3 obl'igatH·h qu1ndo a r,•.3ot·;·a attingir () 
declmo do capi ~<J.l socin.l ; 

2°, um:t qn.mti:t snlfi1liente pl.l'ct p:1.gar nm dl\'illendJ de seis 
poe c.mto s0ht·c a implletan~ia p:tg..t, S\'j:t ant~cipadallunte, 
seja pot• cllamtd.t do l'un.los, d:ts acçües pl'ivilegi:dCJ.~. 

O exeoJentc s::Jrá. rJp:.trtHo como segue: 
o) doze pJr cJnb :w> arlmini~trador•es c commi~~<1rios ; 
b) o ~al•lo a distrib1Iir p:w metade ent:·o a~ acçüe:l privilegia

das e a l acçõo3 de rli viden lo. 
O cons2llto gel'al podct"<í. com tu lo dcs\in1.r. ;i cJn ~urroncia dl} 

quwenta por cento de~b saldo, a um ftrndo th amoetização das 
acçõos pt•ivilegiarlas. 

O comelho gor•ctl debrminar:í. a ép'Jc.1 e ~.s c•Jndições dJs\a 
amortiz:.t.çl.o, qne se f'<tt'.i. pJr sorteio, ··om reJmholSl por du
zento: e cincoen:.a l'rancos por titulo. As ;>,cçlins assim amor
tizadcts ,:eeiío Slt b.;';itui•I:H p.Jl' acçõoA do di vil lendo. A part~ 
dos luct•os al;tl'i'laidos :i~ ;tC~~:JJS peivilcgi Hh'l S:.)['.Í. diminuída 
pt·opJrcionalmcnt• ao numero de acçõci! amortiZl<hs c a quantia 
a~iim rle~t:dc:t1lrt virei. juntar-SCl ci. qu·Jta do~ luc;·o> l'JSBI'Vc\d::t. ás 
acçõos de dividendo. 

At·t. 34. O con;clho gcrCJ.l tlnr;í. a data <b exigi'•ilitlade do;, 
divülcl\llo3. O~ j:u·o~ e divirbn lo:l pl'os~ripto:l pn· cinco aunos 
pJt•f.en·~em á ~oci~da lo; ellel serão levad•JS em cont:~ da re
serva. 

TITULO YI 

DISSOLUÇÃO- LIQUIDA~'.\.ll 

Art. 35. Na épJ~a da tlis>olução da s Jcie,huc, a a~scmbléa 
get•al n:lmelrá nm 011 m;\H liquidantes. dc~erminará seus po· 
deres e fixtrá som1 emolumentos. Os liquid:tn~~B po·lerão ser 
especialmente itutoriz 1do~ a tl"ansferir tolJ ou p:trte do a.ctivo 
e do passivo Lh socie larlJ a p:trticulares ou a sJcicd:t•le.3 por via. 
de ven la. con\r,t dinlwir.1, ou contra titul03, a~çõos ou o~ri
gaçõos. 

Poder Executivo 1901 60 
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Al't.. ::r.. Dura.nie todo I) prazn da. Iiqui•laç:to a a.SSI~mbljjilt 
geral •lo:; a.ccil)nist:ts sel"ii, convot:a.rla c:.tda anno, no dia fixado 
para. a-.; n,~scmhlé:.ts gcraes or't!in:tria.s. 

I Jcpuis ,[n, a.pnração cowp!el:t 1lo p:tssivo c de to r la~ n,s cargas, 
l•cm como d:ts dcspezas d:t JirJuidação, o excedente 1lo activo re:t
l iza,,Jo scr·;t r<lp:.trt.ido como segue. 

A) H.eemhols) dos pagan1011tos cllama.do.> e cffoc 1.uados sobr'n 
a> aeçõc.; pci\·i!egiada>. fii o prolllucto da liquidação não pcr
mit.tir np:1rae 2stc rccmh:J!so integral, o:; liquidantes f:~rão a~ 
ehama:l:ts r h fur11los nPces~arias sobre as acç(ies niio in t.eim
ll!CIIte lilnH'<~das, p:tt'<L i:_;H:.tla!', entre as acçue . .; privllugiada,:, 
<I p:q•.Ja a ,,.,m·er ntrect.ivanwnt.c por· cada uma. 

H! llepoi~ t!OJ J'<JCJmbolso ,Jo capital, o cxcedenw é t·epa.l'l.ido por 
JJ1f11,:Ld<~. cntt'i' ;LS acçõc> pl'i\'iL'.'.d:.tclas de uma IJ:U'Ü', e :td acçõc~ 
de diYi<lrndo <lc outr:t pal'tc. 

Art. ::7. T11dn o accionL;ta, atlministra•lor on eommi'I
S:tt'io <h :-;ocie Jade dcvcl'<t assignar domicilio no ,Ji~tr·ieto de 
BJ•ux<'i!:J.;, onde todas a~ communicações, a~si~naçut'.S, inti
m:u:õt•s c ~ignificaçõcs pndcrão lhe ser valitlamentc 1\>it:~s. 

ll:' fJ 11n. in-;tl'lllilCllto, pas,ado ''m Laeken, no cart.orio, no anno 
dG I \111!, em ;{ l de jandt•o, na pl'esrnça 1le Victor \'an Boxern, 
rnstdt•n:.e ~:m Sclmerbeck, c <'on.-;tant Cltinv, moran1lo cm Lae
ken, t;o; ctnunlt:~s para isfq rt~qui~itadas~ Leiwm tendo si•lo 
feita <lo JH'd.;entc instrumento, os comp:.trccvntc~ o assignaram 
com :Ls le-;tentunhas e n,·,s. taiJollião. (Seguem as assignatura~ .) 

H••:.d-n:r:~•lu •'lll :lfolnnlwck·Saint-.Jcan, doze folhas, <luas cha
m:td:l', nJJJ duzc de J'eY<'l'<'Íl'O dn mil novecentos c um, volurnl.' 
•lnzento, ~~ cincoentac dou~. l'ulio twvcntae dons, comp:tl'timcnto 
dous. l{ece!Ji SL'tu francos por· eontra.ctoc treze fr:Lnco:; c dncoenta 
eontimoc: a duus fr<tncos e setenta ecntimos; ao torlo vinte fran
cos e cincoenta ccntimos.-0 recebedor, (<ISsignado) Yranckcn. 

A:\:"'l·:xos 

I. O abaixo a."signado, Se. Vl'l'hokc, Aloi's, rleclar:t prla pre· 
sente 11 ,~,~. po<lor a0 Sr. Jean Baptisto ue Kostct• pMa o fim 
<lo Cillll;otTI'r por c!IC' e elll C'en nomo á for·ma<:ão <lo Hlll:.t socic
,Jarlc anonnna, sub a <lennminaçiio (lo Jfiniác JJclrte-llrésiliemw 
rle lrcs-!'rir~cs c! El'iciz.>ia,ls (~Iineira Belga BraÚII'ii'a do Trns 
Crnz,~s c E.»:tcnsuos), socie<lade com o capital de dons milhões e 
tl'czento:> mil feancos, c d;t qnal a séde social se ~'<L flxad:t em Bt·u
xella~, ou n;~ a~glomoração bt·uxellen~e ; snbserenw qn:n·cnüt 
acçlít·~ de duzentos e ein,·ocnt;t francos cada uma. "JlE'I'<tl' sol•rc 
as ditas acçole; um pagamento de cincoent:.t por· cento de seu ,·alo e 
nominal ; nomear quae:<q11er administradores o commiss:trios, 
fixar seu numm·u c o prazo de :-:oH mandato; para os ell'eitos acim:t 
p:.tssar o ;ts:-:i~nar qna.esquet· acto~ e qnaesquer documentos, 
fazer twl•J o que fue ntil ou necessa.rio pa1·a a excclll;:'io das 
presentm, assbtir <i assembl•\t geral, tomar· parte nas votações 
sobre qu:wsquer objec,oo levado.~ em orr!nm tio dia. Dado em 
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Gand, em vinte e cinco de janeiro do mil no,·ccentos e um. 
Valo para procuração. (Assigoado) ;1. Verbelte. Registrado em 
Molenbeck-Sa,iot-Jean, uma folha., uma cham~lda, em !loze de 
fevereiro de mil novecentos e um, volume eco LO c novo, folio 
oitenta c tres, compartimento um. Recebi dous francos o qua• 
renta contimo~. O rectJb()dor, (a,ssignado) Vnmchen. 

I!. O n,lJaixo a~signado, Eugcne Van Vclscn. dClcla.ra, pelas 
presmltPs, dar po1lcr ao St·. De Koster, Jean ll:\pthte, para. o 
fim de concorrer por elle c em seu nome á formaçiio de uma. 
socic1Larlc anonyma sob a denominação de 11fini,_;;·c Belge-Brésili
enne rlc 1're.~ (',·.,~c.~ ct E:ctensions (\lineirtt Belg;t-Brazileira de 
Tres-Crnzcs c Extensões), socie.latle com o capital <lc dono> milhões 
c trcscn to-; mil feancos c da q nal a sMll seeá fix:tdtt em Bruxellas 
ou na agglomeraçiio benxellense; subscrever vinw e quatt•o acções 
de duzento; c cincoenta fr·ancos ca<la uma; Olll'rar :<ubre as ditas 
aeçÕtlS nm Jng;•,mento de seis mil f'eanco': J1<)Jl1C<H' quae.>quer 
admini~tr;•.loi'l'.,; c '~"mmissario~, flx \1' o seu Illllllf'.t'" e pt'<~Zo de 
seu m •.n•l:-.t.o; p tl':t os etftlitns adan, p;ts~ar c a·--ignar llttacsqncr 
actos e qn:.tf'Squ::r <locumcnt.os. r~zul' r.mlo n <[tte for util ou 
neccs-nt•i,, p ~t'lt a cxocuç;l.o úas pru~:~atcs, a:<-i,tit· á assmnuléê~ 
geral. tomw p •.l'tn nas Yotaçõ.; s•>IJ!'e tod''·' os objectos lcv;~do.':l 
em Ol'tklll do dia. lla.t!o cmBronlt em tl'inta 1ll' j:nwir·o <lc mil e 
novecPIJJ .. ;s L' um. Vale pa1'a pt'llCUl'ar,';'"· (,\,signado) Eugene 
Van 1'clscn. RPQ'i~tt·ado em i\Iolnnheek-S '.Íilt.-.1!':~·'· UlllêL fol!tll 
c um<t c!tttm:uta': I)Ill doze do fcn•r·eir·o dP mil Jioil• 1l'nt.o,; c um, 
volume <'t'll L< I c l11lHl, fulh:t oiknt:t o tr<•s, compartimento um. 
Recubi .tons francos c •lUUOnt:~ cenr.imo~. u 1\'c,•k•dot•, (a'·'i• 
gna.do) Vranchen. 

IH. A almixo :~ssign:vla. S!'a. U. Geolltant! .!c l:t llist.rate, 
<lccL•.ra. pl'l.•.s pres:•Iltos, úat· potlor ao S1·. Lc •n \'<•.ti de \Vcr1·e, 
par:t o fim 1k eoncu!'ret· por l'lll.L, c em sou nom:•. ;J, l'"rm:1.çiio de 
um;J.stJeied;~·Ln :monyma soh a Ilonominaçiio dt> .lliHi·'re Uclge-Bni
siliennc de Tres Cru;cs et Extcntions (Minoiea Hclg-:•, Be:tziloira 1]0 

Tt'ns Cr'IIZI''' c ExtonsÕLlS) sociud:-t~lc com o capit:d dt• dolt' milltiíc~ 
c teezontn~ mil l'l'aneos o da 11ual a s(•dn Sllcial ~cr:i fixada em Rru
xellas uu na agglomoração bt·ux•JllensJ :subSCl'OH't' eunt' e vinte 
acçÕ<l~ de t!nzent·•s I) eincocnt::t. fl'ancus cad[t mna. operar sobt•e 
as dit:ts a<·r;"íl1S um pagamrmto de cincr>cnt~t por t'c'Iliode seu 
v.tlot• nornin:tl : nomeat• qnacsqner administe:t<l,n·es e com
mis~at·io :, fix:tr sem muncro e o prazu de seu mandato: para. 
os ctreitus :v~ima, passar e as,igna,r quacsquer ac~o.; c quaesquor 
docnnwnto;, fazer tu1lo o que 1'ot• ntil e uece-;suir> pua a ex
ecuç-:io 1i:t-> l•t'I'StmLe.;, assisti t' :i ao;scmlJL<~a ge:·al, t•Jm:u· parti} 
nas votaei!o-; s .obre llUaesqncl' ohjllcto-; lllV;tdus Plll ordem do 
dia. Dado em Cannes em viitto e sete de j.tncit·o 1le mil no
vecentos e nttt. \'ali' p:tra procnraç-ii.o. (.\s . ..;igu;u!tJ) U. Ge.clhanrl 
de l' Bis I ;·ate. Registeêulo em :\Iolenbeck-S üut-.Tc:w, uma. 
folh:t, uma chama.lb, em doze de fevereit•o 1l1' mil novcceu tos 
c um, volume Cl'n';o e nove, foliu oitonta e tn•s, compaeti
mento um. ]{eccbi dou> f'eancos c 11narenta ccní;im,;,:.- o l'cco
bedor, (.\a~igna,lo) Vmncken. 
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IV. O abaixo a-<sknadu, o Sr. Barão <Ll Nevo <lo Ro.lnn, elo· 
dara, p ;la-; pec~~ltks. cbr porlet' <t•J St'. Léon Van ele \Vorn>, 
pa.t·a u Jlm •L• C•J!li'Ot't'Ot', por ello o em sem nome, á formação 
de um t ~oeiotl·tdt) :wonym:t sJ!J a tllnJminaçiio do Jlini;h·e 
iJelge-liJ·,:silicnuç rle 'l'res C;·u~es ct E:densions (Mineit·a Bolga
Brazilcit·~t tlc) Trt•s Ct·uze-; o Extensões). sociecüvlc com u ca
pital tle Jou . .; milltllp;; o teezento~ mil l't·ancos e da qual a ~éJe 
~oei<t! ~er:l lixada em Bt·uxella~ on n t agdomeraçã.o hrnxel
lense; •;nbsct'c' 1'1'1' Yin te o qualt·o acçõns tk tluzen ;os e cincounta 
ft·ancos e~da llllt<t; O[)()t':u· sul.H'C ;18 dit:ts ~c•:õt;s um paganwnt.o 
dp sei,: ntil i'l'illlC<J-1; ttomcar quacs'lnt•r atlministradnres e cum
lllissat·i,,~. li\.tt· ~ 111 lllllltnt'u c o praz<J dn ~uu mantla~u; pa.ra os 
.. trl'ito" .witllil, pas-:11' !' assigna1· rr1iaPSr[llCl' aeto.~ c quacsrrum· 
•i•!ClllllUIJf,l)<, l.ri.t't' i.udo o qtw t'ur util •Ht Hece~~at•io pat•a a 
<·xecu,.,-,, d:r'=' Jll'<'.<entr)~. a.,~btit• :l as~f'll1i>it>a ger:il, r.omar p:u·te 
11as vuLtr;õe> ~<!lll'O rrua,csr['ll't' objt•ctos /pv:ulu,; Plll ordem do 
di:t. Darlu \'11! Wippelgum, em Yintu r• seb de j.uteit•o dn 11Iil 
I!IJVecl'lttn~ <l tllll. \'altl p:u·:t pt·oeur:H;:w. (Assign:ulo) Ba!'<Io 
r/e 1Vec·· r/,: l!o,len. l{egistt·ado em :'>lulunbf)ck-Saint-Jean, uma 
l<!llta, um:t r·ll:'ltncla. em •loz l tle fr•ve1'<'Í1'o tle mil nonl<'ll:ttrH p 
lllll, Yrll11ll1·' <'<'!ILr! ,, lli!YP, folio oittlilLt <' tt'r).;, eomp:tl'tinwttb 
um. l~p·: •11i d ri(-: J'I"Ctilcu,; e r!lt<tt'un>:t cr1ntimos. O roeuucdot·, 
(:ts:-dgn<~rlo) i'<ru;,)u'll. 

\'. r 1 aJ,;uw a'='si!rna<lo, Paul tllt Tu:d. tlPclara. p.•la' 
presr'tHr'', tl:lt• ]'Odot:· ao Sr. Formtn•l Vandr•ll <'ot•put, pa1':t 
O tim 1/' COIIC·Il'l'Ct', lJOl' ello C 11111 Stnl llillllC, iÍ Jot'llla
' -,o rk uttLt srwit:<Lvle <lllOIIYJll:t, sob ;1. dcn,mtittaçiíu rle ,lfi
,, ;,};·c n,·lrv-/l;·,:.<lil'n i/C de ires l'ru ~cs 1'1 Extensions (:\li
lll.'ira llclg.t-1 ',,·azi!cit•a. de Tz·os Ct'llZJS e Exteuslles). o:ol'ic
<l:i.tle com o t:ctpi t.:d de rlous milltõt;S o tt·e.-;cntos mil francJo-: 
l' enja ,,(,,Jn sur:ial ~~l'à lix:'.u:t em lll'!lxclh~ un n:t ngglomel':tção 
lH·uxell: ·u·;:J ; .-;ltil·'<.'l'l'YOr rruarcnt,·•, ;u·çi'ícs <lc tluzen tos e c i ncoeuta 
l'rancos : o)• 'l'rlt' 8obt·e ;<,s ditas a<'çi!r•s lllll pagatunnto de cinco 
mil t't•an'·"·' ll<•llt;•:tt· qn:t,e,;qum· :\dtnillistt·.\dot't·~ o COIIllllÍS,:\
I'io.s, li.\' LI'" ,:ur1 lllllllt•ro l' u pz·az11 do .-:r•n m •.:1dato ; p H',b os 
llffoitos :tcilln, pas< ·.r e :t·:signat· l[rtal'S(/tWi' acto-; e qu;w-;quer 
düCU!tlC'Il\tl'l, i':LZC1' l.tJiiO O 1[110 f 11' ll"ii O !I Uef'C IS;\l'Íü p ',J';t ;t 

l'Xecuçi:iu fhs IJI'll>Ontes, :t:isistir :t :tss:~mblr• ·.geral, t•Jlll:tl' pwt.c 
na,; vot:t·:l>u·: ·.oln·n 'lll:tl'~r[ttOl' o\bl't·J~ [;ll~artos em ot·rlnm do 
di:t. ll:tdo 1'111 J:r1txelhs, nm Yi11te n ~ete dn ,iarwir.J tle mil 
llover·ctll:"s ,. 11111. Vale paz·a pt'OCllt'.l•;:-ro. (.\S<Íi!!lado) l'.rlu Toict. 
l{pgist.r:•.do r•m t\lp!enhnck-S:tint-.Jcan, uma lilllta sem ch:tma1b, 
olll d11zJ du lll\'l't'tJii'cl llt• mil ll<•vecentos o um, volnmc conto 

I' novr•. f'" ih 11i tenta e tt·ds, comp·u·tinwnto nm. nccebi 
d~US J'i'.'·llt; ,; I' <!ll<ll'CI1 1/I centimo.;, () l'l't:UIJ,JdOl', (assiguauo) 
1 ranclwu. 

VI. 11 :t' 1,i'. > :t>;i'\'lll'l J, L·.~o:l L:tpll't, Üi1~la1·a, p3hq Pl'lJ
>:•zlté·:;, d;t'' i"'d,•: :w :-;;·_ f/·:n !J.> Bt·nyn, p:lt'a o fim 
dr•. •:'JJl:: .. 1'1\~1', prli' l'lle e em s:m Jt,Jnw, ã t'J;'m;t~·ão Je 
uma ,:1J1' ucLtdll anonym:~ s •h :•, dl)ilüttlin tç:'w d.J lllinie1·e 
llclgc-Br s;lrc«w' rlc Tres !'1·u~<'S d E.l'/cn,,ia;1S (.\Jineit•:t JJQig:t-
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Brazi!Pirn. d() Trc> Ct'UZPS e Extrmõc~). sof'iPdndc com o capital 
de •lons milhõos e trp,zen tos mi I francos, p, cnjft süd<~ social ser;t 
fix:::da em ill'Uxcllas on na a irglomet':l('iio b:·uxrllense; ,;uhscJ•ever 
oitenta ac<;líes tlc •l11zento~ c dncom1ta francos c;t•la uma, operar 
suhrc as ditas acr:õc,- um pag;m1ento rle dons mil franros, no
mear quaesqner administratl•n·cs e commi:;s;tt'io~. llxae seu nn
mat·o o o prazo de seu man•lato; para os clrcitos acinm. pagsa:· 
e assignat· q naes fUCI' actos e q naes<}ner docnmenl . .,,;, ftzer tudo 
o rtuc for ntil on nrrc.;qi'io para :t execução <las presentes, as
sistir ;i. a :st~mbll'a g(•ral. tomar parto nas vo;nç·,r·s .'Wbre quars
qner ohjce:u~ l•~vados rm ot'rlem rlo dia.. Da•lo f'll1 Bruxella~.;. 
em vinte e nove dejancit'o de mil novecentos e nm. Yale pari1 
p1·ocura<;ão. (;\,;.;jgn:tdo) Leon Laporte. Hegistmdo em Mo· 
lenbeck-Saint-Jean, uma folha sem chamada. em dme de li•
VPI'eiro do mil no\·PcJntcs e um. volnmn ct•nto e nove, foliH 
oitenta e tl'o ~. t·omp;u·timcn to um. Recchi 11<1113 f1·a IH' OS n 
qual'ent;t centimos. O rccebedol', (assign tdo) 1·ranclu•n. 

VII. U abaixo as;ignado, o Sr. B;u·ilo Charles (),• Cromhrugghn 
de PlllllWll<laele, de~la!'a. pulas presentes, drtt' pode!' no Sr. 
Barão .Jusepl1 Kel'vyn· de Lettcnhove, pal';\ o rtm de con
aorl'Cl' pot' ellc c em seu nome, {L forma~·ão <l· nnu1. f'ociedade 
anonyma sob a denominação rlc Jlinir'n~ Bel!it'-!Jresili•onne de 
1'res l'nt~cs e/ EJ·Icnsions ( l\Iincira Belga-Ht'aZ!ldt•:t tle Trt~S 
Cl'uzcs c Extcnsiíe~). sociedade com o capital <le dons milhões n 
trJzentos mil fi'.t,ucos c cuja séde social sct•i fixada em Bru
xellas ou na agglomcra~·ão brnxellensc, subscl·evel' oit<J acçües 
de dnzontos (' ·rinr~oenta fram~os catla uma, opcr;u· soln·e as ditas 
ac1,·õe' um paga me 11 to do mil ft•;wcos. nunH3a l' rp me>quee 
administratlore>' c commiss:trios, fixar o seu nunwt·o e o prazo 
de seu mandatll ; p:•,J'a o> elfcitos acim:t, pas:'at' e as~iguat· 
qnae~f!IH)r neto~ P quapsqnCI' documentn~. Jhz1•r 1,wlo o que for 
util 011 neecss:u·io p tl'a a execuçio das preseutt•s, assistir ;i. 
assembléi1 g0r;tl, tLJlllar pat'tcJ ItaS vot·t~~õ(?.s sohre quaesque1· 
objeeto.-; na ordem do rli;1. Dado (]111 Ht·uxella'l em vinLe e novo 
r!e jan.·it•o de mil novecentos e um. Yale para pt'Ol'Ul'ação. 
("\sc;ign;tdo) !Jan7o !'h. de C1·ombnrgghe de Pi•quendaele. Regis
trado em ~!olenbcdi.-Sr.int-.Jean, uma folha, um;t cham<:t.da, em 
doze de fevereiro rlc mil novecentos e um. volttmc cento e 
nove, rol i o oitPnh c tre . .;, compartimento um. necobi dom 
franco' e rtnarrnt<t cen timlls. O recebedor, (assig!lado) 1'J·,,n
cken. 

VIII. O aliaixo a~signado, Lwlovic Amam!. :td,·og.•.do em 
Rouvigncs, rlrchtra, pelas pre~cntes, dar pJdet· ao Sr. Barilo 
Charle~ lli•thune, vara o 1lm de concoiTer, pot· clle e em sen 
nome, ;í, 1\Jrmaçiio de uma socied;1do ;•,non~·ma, :;ob <I dcmo
minação de Jfini•'J·c Bl'lge-Brcsihenne de 'l're., Cru ;esl'l h:o:tensions 
( l\linl'it',\ Belga-Brazileira. de Tres Cruzes e Extnnsões ), EOcil'
rlatle c JI~1 ~capital de dous milhõps o trezentos mil J't·aneos e cuja 
sédo ser;t fixaria em Brnxellas on na. agglomera .. :tu bruxellense ; 
sn bset>evm· vintP- aeções de duzentos e eÍIÍcoen 1 a fi·ê\lll?OS en;la uma, 
opet·ar ~obre as di tas acçõc.,; um p:tg<lmento r! c L! ou' mil e qni-
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nlwntns franeos: nomear qnaes 1uer a1lministradores c commis
:mrios, Jixat· .-<cu nunwro e o pl'azode :-:eu mandato; para os ell'ci
tos acima, passar e ;tssígnar q riaesquer aetos e quaesyner tlo
<'nment.o~. faze1· tllllo o que foe util ou necess:1rio pJ.ra a execução 
das presenü~~. ;tsshtit· <1. a~sembléa geral, tomar parte nas 
vot;l(,,ões sobt•u q uaesqm.Jt' objectos leva• los em ordem do dia. 
Dado <·m lluuvignr;s, em vint(~ c sois de janeiro de mil novo
•·en t••s e lllll. Yalc pat•a. Pl'O<'IIl'ação. ( Assignado ) Ludo~:ic 
.1 n1•111d. Rogi.-l!·;vl· • em Molt•tiiJPI'k-Saint-Je:tn, uma folha, um<t 
•·h:una<h, em dozp de J'oveJ·eit·o 1le mil novecentos c um, vo
lrrmp I'Pntn P 11"1"!', fJ!io oir.,•nr.a e tl·d~, <"ompartimcnto um. 
lte,~chi dnns L·.1 ''''os 11 'l";u·e!l t·t ecntimos. 1 i ruc.~be<lor, 
(::ts.~i.!.!'n;tdo) l';·o,zcllcn. 

Por cúpia e,mform,,.-(.\s-;ignarlo) II. Groensteen. (Dopo~itado 
no c::trtor·io <lo TriJ,unal de Comrucrcio de Brnxollas, 14 de feve
rcit•o d8 HJOI). 

Socii!tt! AnOII,Ifli!l' Jlilliúre lldgt•-B1·esiliennr rle Tres Cru ~es et Ex
, .• ,,sions (Sociutla.dtJ Anonyma ~Iineira. Belga-Bt'.J,Zileíra tle Trcs 
''ruws e l·:xton~·-•ll '), 81l1 Bruxellas. Nomeação dos adminis
tradores .. \.d:t d::t asscmbl(•a gora! extraortlin<Ll'ia roalizada 
imnwdiatamentc depois tLL constitnição da sc.Jcimh.ttlc, 110 t!L~ d0 
hoje. 

i>er.tnto mn:;tt·,, IIiLtir·p nt•opn,.;tocn, t:Lbol!ião em L<teken, 
r.ump;•r·.~cor;wt : 

O Sr. Lnon <le !it·u~·n, intlu;;!;rial, antigo ministro da agl'icnl
tura o tla~ ohras pnlilicas, morando em Bruxellas, rrta do Gou
vememPnt Pt·ovboit·n n. 13; 

o Sr. Citvallcir·o L6on Scltellekens, proprietario, morando 
cru Bl'nxcllas. rua Dncale 11. \Ti ; 

O Sr. B;tt•ão Cha.rles llctlttlllL~, propt'iet::trio, mor;tndo em 
nruxnll;t-.:, I'lla .Tosrplt II 11. iG a ; 

O Sr. L6,,n \'ande \\rOt'V<'. de Yor~rlam·, proprietarin, mo
rando em Antncrpia.; 

O Sr. Bari\o .luseplt Kei'vyn rln Lcttcnhove. proprictario, mo
rall<lo em Bruxo! las, rn:t d•~ 1'.\rtivité n. 29: 

O Se .. \n•lt·,~ Pnmont. Jll'OI'e-;sor· na Cnin:rsitlatle de Louv:•.in, 
morando •'111 Lo:1vain ; 

O Sr·. Etiennt• de Haillicncourt. dito Coul'eol, propridario, 
moeando :i. .\ Ycni•l<t Brugmann n. Gi. 

O St•. Paul rle llalluy, propl'ie!;triu, moran•lo em \Vaul~ort, 
no Castello <lc> \Vaulsort ; 

O Sr .. Jean D:tpli,;t<· de Kostor·, capitalista, morando em Saint 
.Tossc-tcn-No01le, t'II:1 de lTnion, n. ::o; 

O Sr. If•on ,Jn Koster, agente de cambio, morando em Saint
.Josse-ton-Nomlr, rua de l'Union. n. :30; 

O Sr. Leopoltl Lipman, industrial, morando em Brnxellas, 
rua Philippe-le-Bon, n. 2K; 

O Sr. Hem·i Lansens, medico, residente em Rornhem; 
O Sr. Adolphe Verbelen, tahellião, morando em Puers ; 
O Sr. L<õonce Yan Varen bergh, negociante, morando em Alost; 
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O Sr. Joseph Van de \Vyngaert, capitalista, morando em 
Hruxollas. Houlovard Charlema.gne n. !Jti ; 

O S!'. Em i lo !Iayoit de Tcrmieonrt, doutor, professor na 
Cnivel'sid<MlLl tlt\ Lonvain, morantlo em Lonvain ; 

O Sr. Archia>' i\ledrado, engenheiro, antigo dircctor da Es
cola do Mina~ tio Bt•azH, morando em Ouro Preto, residente ac
tnalmento em Bruxt>llas, rua Pltilippe le Bon, n. :!S ; 

O St· . .Ttnn Baptiste do Koste ·, prenome;•,üo, agintlo além 
disto: 

l. o Como nuntlatal'io do : 
A-0 Sr. ,\luH Verhoke, indnstrirtl. morando em Gand, no~ 

tel'mos tlc nHn pr·ocm'<',ção por e~ct•ipr.ura particular· tpw J:con 
anncxa ;w contracto do sociedade rtwebitlo ne~to tli[l. pelo 'h
belWío üroenstonn, [l,haixo assignatlo ; 

B-0 S!'. Eugcne Van Vclsen, fabricantr tle cnrvPj;\, mor;mdo 
em Bornltem, r>m virtude de lllll[l. pt•ut·m·açii.o annox;t <\o eon
tmeto do ~ociL•.tbde acim<t dito ; 

2. o Em nomn e como garantindo o conscntimr.nro com pro
messa. do ratificaçii.o do Sr. Ar·mawl Henson, tabdW\o, mor.1ndo 
em Din<wt ; 

O Sr. Lcon Yan de \Vcrvc de Yorsf'laer, prenomen.do, agintlo 
além disto : 

I . o Como mn.mlata.l'io de : 
A-A Sra. Ur,ule Kervyn d'Ondtmooreghem, vinY<I do Sl'. Al

fl'cd Gcellt:• Jd dn l1 Bi~trate, propriotaria, moNndo em An
tuerpia, nü,; tm·mos do uma procuração annexa [l.ü contracto de 
socieda•!e acima dito; 

B-0 St·. ll:u·iJ.u .\lfrt>tl do Nove tio Rndcn, proprieiariu, mo
ra.Utlo f\lll Evm·g!te~n. 110 Castel!o dr \Yippelgnrn, nos tPt'JLLO~ de 
nma pro~ur:1çiJ.,> por escl'iptut·a particuL\l' anncxa. ao cun~racto 
do sociedade aeil!l:l dito ; 

2.0 Em nom 1 e t:l)]no ga.r·a.ntintlo o consentimento com pro
messa. dt\ l'ittiilcac;·;·IO do Sr. Barão na \·moml ([tl Korl'!tonl de 
Exa.erde, pl'Opridal'io, moranrlo em Ga!ttl ; 

O St'. Ft\t'na !!ti Yan tlen Corput, :vi voe.mdo, moran,lo em Bru
xel!as, J:uult·v:u·,[ ,J<\ la Senne, n. I:~tl, agindo l'Olllu m:urtla.t:Lrio 
tlo Sr. Paul IJu T11iet, intln~trial, mot•antlo em Bt·uxdlas, lluu
lcvar•l de Ia Sunuc, nos terrno3 de uma procm·;1çii.o anne:GL ao 
··ontracto de ~oeietlado acima. ; 

O Sr. Léon t!o 1\l'nyn, prenomeatl·J, ag-intlo ainil<t : 
A-Como mantlal;a.rio do Se. liJtJ!1 Lt[JOt't.C, üng,mltcim, mo

r:;mdo em Br·u.•wlLt>', A venid<t Lo ui~'· n. 5\1, nus ter r nos de um;~ 
pl'oeuraç:to annexa :~o contracto da SLJdotladc acima dita ; 

13-Em nome o como ga.rant.intlo o consentimento c.Jm pro-
moss;t do ratilica.,-ii.o do Sr. Vakrc .\labille, industl'i:\1, mor·an,lo 
em Mariemont ; 

O Sr. Barão .Joseph Kervyn de Lettcnhove, pl'enomeado, 
agindo alt~m disto : 

A-Como mantlatario de: o Sr. Barão Charles de Cromburg
ghe de PicqtH•mla.lle, propriotario, morando em Bruxollas, rua 
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-do TrcYcs, 11. 3:J, nos termos de nma procuração annnx;t ao 
contracto .!c sn<'iedaúc acima; 

B-Em nGrL:; c como garantiud1J o consentimento cum pro
messa. 1lc ratificação de : 

1. 0 O Sr. Conde Amaury do Ansembourg, proprietn.rio, mo
rando em Bruxellas, rua do Trônc n. 15; 

2. 0 O Sr. Joscph Cramberlani, propi'ictario, mol'n.ndo em 
lxellcs, nv1 Defac.JZ, n. 4ti ; 

3. o O S1•. Oscar de Crombnrgghe de Lcoringhe, proprieta
rio, morando em BI·nxclla8, rua :\!ontoyer, n. 71; 

4. o O St'. A1ll'ien Kcrvyn de. Lettenhovc, pt·oprietario, 
morador em BI·uxella8, rua de Spa, n. 40. 

O St'. Barão ll.Jthunc, JH'cnomea•lo, agindo, alt··m disto, 
eomo mandatal'i 1 1!0 Sr. Lmlrwic Amand, :tt!Yogado, mm·an
'lo em Bonvignes, Iros tet·mo-; de uma procm·aç?io que ficou 
annoxa ao contracto de sociedade acima dita. 

A sessito t) aberta ao meio rlia, s >b a presidencia do Sr. 
Hayoit 1le Tet•micourt, assistido do Sr .. Bat'ão Bot.hune, r·x
~rcendo as f11ncç·õe.> de secretario, e dos S1·s. Cavalleiro 
Sclwlldwns c de Ilalloy, cxerc;'n'lo as l'unc<;õe.; de> c>cr·utadoi'f~S. 
Por llnanilllilictrk, a as,cmlll!'a 1lecido fix 1r em rlez o numc!'O 
dos ~vlminist!';tdu!'c~. n nomrd;~ pa1·a est:1s funcções : 

1. 0 O Sr. Lênn de Bruyn. intlu;.;trial, antigo mirristro 1.l:J. 
agricult.nra 0 rL1s obi'as puiJiic:ts, mni'anrlo em Bruxellas ; 

"!." O S!'. Har·ão .Joseplt Kct·vin t!n Lotl;:enltove, pt'opl'iotario, 
morando em Bruxellas; 

:t" O Sr. Ar~lme \'e!'haegcn.en,::cnh:-Íl·o, morando em Gand; 
4. 0 O Sr. André Dumont, engenheiro, profc3sor na Univcr•si

.rJade de Louvain, morando em Louvain ; 
5. 0 O Sr. Barão Charles Beth une, pt'opriotario em nruxellas; 
U.o O Sr·. Eti0nne do Baillienconr:, dito Courcol, propneta

Tio, mo;·;wdo a voni1la llrngmannn;t n. G7; 
7." n 81·. Cavalleiro L1'on Scltcllckcns, proprictario em 

Brrrxcllas ; 
8. 0 O S!'. Lcop:1lJ. Lipman, indu.,tt•ial, morando em Brtr

xella.s ; 
rl. 0 O Sr. Léon Van de 'Yel've de Vo!'.-lclacr, peoprietario, 

morando em ,\utuJrpia ; 
10. O Sr· .. \J•t!im· ,\h·im, cngrnlwit·o, morando no Hio tlc .Ta-

1JCiro. To,Jos ar1ui presente.-; c declarando acccitar e~sas fun
cçõc.l, salvo o~ Srs. Vcrhacgen e Alvim. A ~es;:ào continúa. De 
que, inst1·umcnto lavrado em Laeken, no cartorio, no armo do 
mil noveccnto·: e um, em tdnta e um de janeiro, na pre;Bnça. 
de Victo~· Van Hoxem, mor<t!lllo em Schael'bcek, e Constant 
<Chiny, mol'l'lllllo em Laeken, tcstcmllnha~ para isto rcq11isitad:ts. 

Lni tura te lido sido dada tio pre~0nte in~trnmen to, o~ cumpa
reccntl1~ o as-;ignaram com a~ testemunhas c nós, t'tbellião. 
'Seguem as a-:signa'.ul'a~). itPI!i~tr·atlo em 1\Iolenbeck-Saint

Jean, tre.:~ folhas, uma chamada, ~~m doze tle fevereiro de 
mil novecentos e um, volume duzentos cincoenta e dous, 
folio noventa e tlous, compartimento quatro. RGcebi tlous 
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francos e quarcnb. cen!;imos. O recebedor, Brtmcken. Pur 
cópia confot'Ine. - (A;;-:;ignado) G1·oensteen. (Depositado no 
Cartorlo do Tt•ibunal de Commercio de Bruxcllas em quatorze 
de fevereieo de mil novecentos c um.). Consulado dos.Estados 
Unidoi do Brazil. Certidão -Eu Emite Mesn·eít, Yiea-consul 
d:t Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil, em BnneUas, en
cctrrcgado tia gercncia do Consulado, ccr:.ifico. que o 1\Ionitew· 
Belge, em que estão public<~.dos os actos constitutivo~ dt\ so
ciedarla anonyma Societd Belge-lJ1·ésilicnne de '1'1·es Cruzes et 
E:l.'tcnsions, (~a folha offi ~ial do ltcino da Belgica, o que a publi· 
cação const:tntc tlas folhas numet·os seiscentos scten\·t o nove, 
seiscentos e oitentõt, seiscentos oitenta e um; seiscentos oi
tenta e dons, seiscentos oitenta o trcs, seiscentos oitedta e 
quatt•o, S)iscentos oitenta c cinco, annexa ao .llloniteur Belge, 
de dezoito e dezenove de feverdro de mil novecentos e um, 
actas numero 1 seiscentos setent:.t c tres e 'eisccnto:1 
setent.::t o quatro, aqui jnn+.:ts, da qu:tl const:.t o pre
enchiment 1 do tod'ts a~ f.wmali•la.d:Js lcgacs, é official 
e a que :.t lei belga (ar,got dez rb lei rlc dezoito do maio rlc mil 
oitoccnto~ setenta e trc~. modificada pela de vinte e duns de 
maio de mil oit•Jcentos oitcnt:1. e seis) exige para rpu cinco 
dias dopo i~ della SJ considere exist(!nt 1 a sociedade anonymtt.
Bruxella~. em q natorz:J de março de mil novecentos e um. 
(:\.s:ügnado) - Emilc "lfestreit, Yice-consul do Beazil. Es;a assi· 
gnatm·a ~utilizaYa duas c :tampilhas do scllo consular no 
valot• tota: rle quat!'O mil réi-l. Numero setecentos setenta c 
oito. Rrccbi réis quatro mil; francos onze c quarenta crnti
mos. Ao larlo, se acha o carimbo de.-;te Consulado om llrnxell:.t~. 
Reconheço vcnladeira a a~signatura do Sr. Emite 7\lestt·eit, 
vice-consul om Bruxellas. Rio do Janeiro, vinte c um do junho 
de mil novecentos e um.- Pelo director geral, ( .,;,;iguarlo) 
L. P. da Silea Rosa. J<:st:t assignatura inutiliza. quatro estam· 
pilhas do scllo adhcsi v o no valor total de quinhentos o c in· 
cocnta r(•is. Ao lado so acha o carimbo da Sccret:.ti'ia das Rela
ções Exteriorc-; desta Repnblka. Trcs ostampillw.;;; do sello 
adhcsi >'O, no valor total d<3 dous mil o setecentos ré i:, se acham 
dovidamen";o inutilizadas pela Receb:Jdoria desta Capital Fe
deral. 

Nad:1. mais continha ou declarava a parte do jornal Monilew· 
Bclgc, que hem o ficlmcntr, vrrti do proprio original escripto 
na lingu:t franccza, ao qual me reporto. 

Em fé do (plc, passei :.t p:'cscntc, que a.ssignci c scllei com o 
sello do men offido, nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte 
c cinco dias do mez de junho do anno de mil novecentos e um. 

Capit:ll Federal, 25 de junho de 1901.- Cal"los Jm·ge Bail'fy, 
traductor publico e interprete commorcial jm'amcntado. 
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DECRETO N. 4.095- DE 22 DE JULHO DE 1901 

Crea uma brigada de cavallaria de Guardas l\'acionaes na comarca 
de Monte Carmello, ex-Carmo da Bagagem, no Estado de Minas 
Geraes, 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
llecreta : 

Artigo unico. Fica crea•la na ·Guarda Nacional da comarca 
dt> Monto Carmello, ex-Carro:> da Bagagem, no Esta(lo de 
~linas Geraes, uma brigada do cavallaria, com a designação 
de 59a, a quil.l se constituir<i do dons regimentos, ns. 117 e 118, 
que se organisarão com os guardas qualificados nos districtos 
da. referida comarca; revogadas as dispo~ições em contrario. 

Capital Federal, 22 de julho de 1901, 13° da Republiea. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa. 

DECRETO N. 4.006- DE 22 DE JULHO DE 1901 

Crea uma Lrigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comar~a de 
Salinas, no Estado de J\linas Geraes. 

O Presidente da Republica dos EsGatlos Uuiuos do Ilrazil, 
para execução do decreto n. 4:ll, de 14 de dezembro de 189(1, 
decreta.: · 

Artigo uni co. Fica creada na Guarda Nacional rla comarca 
(lo Salinas, no Estado do l\Iinas Gm·aes, uma brigada de ca
vallaria, com a designação de GOa, a qual se constituirá de 
rlous regimentos, ns. 1UJ e 120, que se organi~arão com os 
guardas qualificados nos districtos da referida comarca; re
vogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 22 tle julho de 1901, 13° da Hcpublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio Pessôa, 
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DECRETO N. 4097 - DE 22 DE JULHO DE 1901 

Crea mais mna brigttda de infantaria de Guardas Nacionaes Da. co
marca da Capital do Eetado do Amazonas. 

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Bra.zil, 
para execução do decreto n. 4:31, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta. : 

Artigo uni co. Fica. creada na Guarda. Nacional da. comarca. 
da. Capital do Estado do Amazonag mais uma brigada de in
fanta.ria, com a designação de 18a, a qual se constituirá de 
tres batalhões do serviço activo, ns. 52, 53 e 54, e um do da. 
resarva., sob n. 18, que se orga.nisarão com os guardas quali
ficados nos districtos da. referida comarca ; revogada.s as dispo
Rií,'õos em contrario. 

Capital Federal, 22 de julho de 1901, 13° da Republica. 

l\I. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitucio Pessôa, 

DECRETO N. 4.098- DE 22 D8 JULHO DE 1901 

Declitra o YCl·dadeiro theor do regulamento que baixou com o decreto 
n. 720, de [) de setembro de 1800. 

O Presidente da Rcpubllca dos Estados Unidos do Brazil: 
Considerando que, confrontado o texto de varias disposições 

do decreto n. 720, de 5 de setembro de 1890, como foi em tempo 
publica.do no Dim·io Official, com o autographo exi~tente na 
Secretaria. de Estado, verificam-se nos arts. 12, 15, 24, 28, 33, 36, 
:39, 40 c 43 di vergencias substanciaes, que teem induzido a 
deci:>ões judiciarias ~ontradictorias em materia de divisão e 
demarcação de terra> particulares: 

Resolve declamr que o vc!'da.dciro theor do regulamento 
que baixou com o decreto citado é o que se contém na. edição 
da coll(Jcção dos actos do Governo Provisorio, e que se con
forma. ao n.lludido n.utographo, e não o da publicação no 
JJiario 0/ficíal, onde houve inexactidões. 

Capital Federal, 22 de julho de 1901, 13° da RepubJica. 

M. FERRA7. DE CAMPOS SALLES, 

Epitacio Pessôa. 
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DECRETO ~. L0\1()- r'E 23 DE JrLHo DE 1\iOI 

AutJ:iza a or;;·anisaçlo tb. C llnpanhia de Seguros de PrcYidencia 

«Cruzeiro elo Sul» e npproYa os respectivos estatutos. 

O Pl'esidente da Republica dos Estado3 Unidos do Beazil, 
attcndendo ao que requereu José l\!achado da Cunha: 

Resolve autori·~ar a organisação dit Companhia de Seguros 
de PrPvüleneia « Cruzeil·o do Sul >>, e appl'ova, mecliante as se
guintes condições, os cst<ttntos c[ue a e:;to acompanham, pelos 
qu:ws reger-sc-h:t a mesma companhia: 

Primeiea-Só poderá estabelece!' ngPncias, dentro ou fóra do 
paiz, com autorização, porém, do Governo Federal ; 

Segunda-Não poderá praticar operação alguma que não seja 
tlirectamente relativa a seus fins principaes, sob pena de ser 
ea~sad:t immcdiatamcntc a autorização para funcciona.r; 

Tel'coim-E' expressnmcnto vedado resegurar os seus seguros 
em companhiél. estrangeira, dentro ou fóra do paiz. 

C:Lpitctl Fedem!, 23 de julho de 1001, 13° d:t Rcpubllca. 

M. FvRR.\Z I> E CA~IPOS SALLES. 

Joaq11im liiw·tinlw. 

[statutos na Com~an~ia ae Seguros ae Previaencia 
cc Cruzeiro ao Sul )) 

C.\PllTLO I 

DA SOCIEDADE, SÉDE, Fil'iS, DT.:RAÇ'ÃO E DJS.lOLr(\0 

Art. I. o A companhia denominada «Cruzeil'O do Sul:. é uma. 
sociedade anonyma de accm·do com :L legislação em vigor, com 
s~dc no Hio de J;mcil'o, podendo tet· agencias no.> Estados. 

Art. 2. 0 O fim da sociedade L' opPl'ar sobre ~cguros de pro
videncia, cmittindo títulos nominativos do Ya!m· de dc·z contos 
de réis cada um, dados a cada um dos subsci·iptores o que serão 
sorteados annualmcntc em reunião publica c na razão de I por 
400 do seu numero, sem caducidado durante o tempo da dm·ação 
ou dissolução da companhia. 

§ I. o Os titulcY3 serão t1·ansfm·idos por seus pJ•oprietarios, a 
quacsquor pessoas, mediante aYiso previo á directoria, c depois 
de um anno pelo 111enos de po.~se. 

§ 2." Os suhscl'iptore>s dc~tes titulos c suas famílias, domi
ciliadas soh o me-mo tecto, tcem di1·eito aos soccot'I'OS medicos 
e ao fin•nccimcnto de mcdieamentos, que lhes set·ão J>.culta
dos por conta da companhia. 
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§ 3. • Os sub~criptot·r~ tcem ainrh direit1 á inclu~ão, por 
si ou pel ~ pes.;oa. que in.,;tituit·em, á> vantagens do monte 
do benelicencia, que g;\:'<\n ;o ;v)~ snu,; ;•.li ;hdo::; um:\ men
salidade do 20$ dut"<mte a su \ existencia e a duração da 
companhia. 

§ 4. • O monte dn b~noficrnch sm·á g.V.'<'>ntiJo pJ<' 25 •f. das 
<~nnuidado~ do,.; titnlos emittidos. 

Art. :'l. • Os titulo,; S3rão cmittirl )S, subscrevendo os tomado
res a quantia do 59$ pot· um<t só vez e mais 2. contribuição 
annual de igu~.l qu:tn tiro., em uma ou m<ti.; p;·ostr~ções. 

Art. 4. • E~t3s ti tnlo~ SJt•;h salla.do.; Cl)JU e;t~.mpillns fe
dor;les, n;\ imporbnch do.> n~lorcs sub:;criptos c do d.\s suas 
respectivas a;muid;\'Jes. 

Art. 5. • Os títulos cmittidos, um1. vez contemphdos no sor
tC)io r no monb do bcnoficJnch, perdem os domai,; direitos fa
cult;•.do:> p:1h eomp·1nhi<1 e sedio c:mcollad,;s, 

Art. G. o A dneação da companhia sct•á 1le 60 anno~. contatlos 
da data lb appt•oyaçi:b dos personte'i e'itiltutos, podendo esse 
prazo ser prorogado si a assemhléa do.; accionista,; assim o de
liberar e o Governo approvar. 

Art. 7. • A dissolução da companhia e sua liquidação, ami
g·;~vcl ou forçada, sot·ão rrgidas ptJla lei vigente. 

C.\PlTULO II 

DO CAPITAL, SUA RE.\LIZAÇ'ÃO, LUCROS, FUNDOS E SUAS 
AI'PLICAÇÕES 

Art. 8. 0 O capital da companhia é de 21Jil:OOO$ dividido em 
2. 000 acções de 1 00$ oa< la u nv. . 

Art. !J. • O fltndo realizado é de 100:000.), ou 51) % do capital, 
podendo a~ acçõe.3 SJr negociadas e translerida'l de confor
midade com a lei vigente. 

Art. 10. Dos lucros liqnidos veriti.c:J.dl)s semestralmente Sé! 
deduzirão: 

15 o; para o fundo de reserva. 
10 'ó para o de integraliz<1ção do capital. 

Art. 11. O fundo de reset•va destina-se a amparar o capital 
rr,•.lizado o o de integmlização a valorizar os seus títulos. 

Art. 12. O capit:tl roalizad(), os fundos de reserva e inte
gralização e quota; destinadas ao monte dr beneficencia serão 
empregados em apoliccs geraes e est:tduaes. 

Art. 13. Havendo pt'tJjuizos que abs:Jrvam os 1ncr·os, os fundos 
cst:tbelocidos e de_;;falquem o capital realizado, será este intei
rado por meio de cltamatlas ; sendo quo estas chamadas nunca 
see5:o supceiores a lO o/ o e guarlhm o intcrvallo de 30 dias, uma. 
da> outt·as. 

Art. 14. Os Uividcndos SC!'ão distl'ibuido3 S(Jffies;ralmonte e 
nunca superiores a 30 "/o do capital realizado. 
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C.\PITULO lll 

DOS ACC!Ol'\ISTAS 

• Art. 15. Sflo accionista~ o.-; pussuidorcs de uma ou mais acçõcs 
inscriptas no rcgi::;tro da companhia. 

P.u·:-~gt•apho unieo. 03 menurc.; o interdictos niio podem pos
:mit• acçõc•s da companhia emqua,nto niío estiver·cm integradas. 

Art. 1G. A responsabilidade dos accionistas é limitatl<\ ao 
valor de suas aeçõt>s. 

Art.. 17. As acções são nomin<ttiva,s e transferíveis por trrmo 
nos !in·os da, companhia, com a.s~ignatura dos transferentes o 
:vlrr uirnntos. ou seus b::tAani e:! procm·<ulores. 

Art. I K. O accionist<t fJ 1w niio ac!mlir <is chamadas •I e c.tpital 
pôde realizar a prostaçiio de\·ida, no prazo de 60 dias, com juro 
•le 12 ~o ao anno. 

§ 1.• A director·ia, ouvido o conselho fisc.1l, poderd. marcar 
novo prazu ao accionista remisso. 

§ 2." 03 meios coercitivos a empregar contra o acciunista 
remisso sor:io os ostalJolecillos n:t lei. 

Art. JU. C:ttht acção é intlivi'ivd; si o seu valoe portr~ncel' 
:t dou~ <Jll mais indiddtws, ~ómuntn um destes, designado pelos 
outeos, podení. exercee direih.; em Yirtude della. 

Art. :20. Por morte. fai!Pnei:t on intm·dicçiío rlc qualr1uor 
accionist:t é pcemittido :í. tliJ•r•ctori;~ yen,!ot· as rP-;pectivao;; 
ac·çõl:S, aind:t, não intc~r:t,I<L.;, put· intt•rmodio do condu!', fi
cantlrJ iJ Jll'iHlncto •la Yend:t Plll t•oü·u, som veneimcJHo de juro,;, 
ll<tm sct· PntrL•guc a 'JllClll d,, direito. 

C.\PITULO IV 

DA AS~E:IlllL.E:A GERAL 

Aet. :21. "\ a~sc•mhh\t ger:t1 é a rnnniiio de accinnLdas habi
litado~, em numero legal e l'egnhl'llll'nte convocarla. 

§ 1.0 ('onsideeam-se h:tlJilHatlos os possuidores do acçües, in
scriptas no registro da comp:tnlti:t com antecedoncü1 de 30 dias. 
Os quo po.-<suirom acções sem os ::o dias de inscripçii'1 podem 
fazer lllllllero, discutie, mas n:'irJ vutai', 

§ :!. " E' ntimet·o legal o dr> accionistas quo repeesentem um 
quarto do capital soci:tl, no~ c~t.~os geracs ; dous tceço-;, no;; 
casos cspcci<w~. 

Art. :!2. São casos es11eciaesos d:J: ]o, augmento rlc capital; 
2°, refoema de estatutos; 3·•, pt·orogação de pmzo; 4••, d issoluç1o 
e litiuidação da companhia. dnrantc o prazo. 

Art. :!3. As convoeaçues sceão feitas pela imprens:t por an
nuncios r0petidos da •lii'ectol'ia, com antecctlencia de 15 dias, 
trataiHlo-~e de reunião ordinariét ; de cinco a oi to, no.> demai,;; 
casos. 

§ l. u "\ c,myoca<;iío sed ~r,mpre motivada. 
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§ 2. 0 Em qualquer reunião podem ser aprcscntatlas quaes
quer propostas ; mas só se vota sobre o objecto da ordem do dia, 
salvo tratando-se de proposta da dil'ectoria ou do conselho 
Jiscal, alheia nos casos do art. 22, a qual poderá ser logo dis· 
cutida c votatht, sendo a reunião ordinaria. 

Ar\. 24. A 1·eunião ordinal'ia, tem Jogar a';é 31 de março de 
carla anno, a extram·dinaria f)Hando a directoria. julgue conve· 
niente, ou assim llte for competentemente requisitad,~. 

Art. 2::í. A rcuniito ordinaria tem por objecto principal a apre
sentação. discussão c delibcraçãu sobre o relatorio e contas d<t 
diroctJt•i:~ e parecer do conselho fiscal, bem como a eleição lla 
dircctol'i:~ c do,; membros do conselho fiscal. 

Art. 2íL As deliberações si'1o tomadas por maioria absoluta. 
do votos, tendo o presidente voto de qua.lidade no caso de em
p:~te. A votação é feita pe1· capita, ou por acções, quando houvc1· 
quem reebmc contra olla. 

§ l." As eleições são sempre feitas por escmtinio secreto. 
§ 2.° Cad;t accionista terit um voto por cinco acr;õPs, não po· 

dendo nenhum ;u~cionista dar mais de 80 votos, qualquer qun 
sej:t o numero do acçõos que representar por si ou como pro
cm•adol'. 

Art. 27. Os accioni~tas toem o direito do SB fazer representar 
m~ assumbléa g-eral, para quae . .;quel' deliberações e eleições, 1101' 
pl'ocuradores, ta.miJom acciuni~t<IS com iguaos (lireiios. 

Art. 2-i. Us tlirectore~ e fis~aos não podem votar sobre suas 
contas e p;u·ocet·es. 

Art. 2!1. A a~sembléa é presidida. por um accionista. acclama
do na occasião, 011 por eleição, qu;mdo o seja roclam<\tlo por t1·u~ 
accionista~ ou mais. 

Par<lgl'apho nnico. O presi.tente convidar<í, tlous accioni~t<~S 
par<~ l" e ~o sccl'et<ldos, quo serão approvatlos pela asseml!lé;• .. 

Art. :30. Compete tt assembléa gCI'<Il : 
§ J.o To111ar conhecimento do to1los os negocios da compa

nhia, dos quacs será infot•mada pela directoria o conselho fiscal. 
§ 2. 0 Elcgm· ti'iennalmento a directot•ia, e annualmonte o 

conselho 1iscal. 
§ 3. 0 Nlal'car e alterar o honorario e gratificação á directoria. 
§ 4. 0 lWsolvr.r em geral totlos o.~ negocios da companhia, 

som outra limitação mais do que as ost:t.bclecülas na lei ou nos 
estatutos. 

CAPITCLO V 

DA ADMI!'>ISTRAÇ'ÃO 

Art. 31. A companhia é ~vlmi:lÍstt•ath\ por uma dircctoria 
eleita t!e i,l'e;:; mombl'o3, quo funccionará t1•es annos. 

§ J.o Si no primeiro escrutínio ninguem obtiver maioria abso
luta de votos, proce<ler-se-ha :1 segundo, sendo então eleitos lS 
que obtiverem maioria relativa. 
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!'j 2. 0 Só o.; accioni$\a,.;; pJLlJ;'ií.J so;· elegíveis, qu~lquct· que 
:>r.ja o nnmllt'O das suas acçõlls, ma . .;, para entra.r em exercício, 
Lleve cadil. nm rlo . .; eleit•)3 po . .;suit• 50 acçõJ.; pelo monos. 

!'j 3. o As cinc JCBh acçõ )S ficJ.m c:·.uciona.Lla-; á. comp:tnhia. at:.í 
a. app;oovil.çlo das ultinn,; contas do director. 

A c;mr;ã.·J é i'dta poi tct·ruo no liVl'i) de regist:·o. 
!:i 4." O elei·;o que não entt•at• em exe;·cicio dentro de 30 dias 

entt;lnde-se qne l'enuncia o cargo. 
§ 5." A dL·e~tot•i;t s:~r<3unil'á, em ses . .;ão, uma. vez. pelo menos, 

mensalmente, e fil.J'<i l::tVl'<ll' acta . .;:, das qtn.os const:.tm as deli
IJ~I·açÕt'.'> tomadas. 

An. :L~. Em ca,;o de vag.1 dn car~o. po;• mot·te, fa.llencia, ou 
J'cnunc·.i·!. do dil·ccto;·, ou prl: our.t·o motivo, as.sim como em caso 
de !mp3rlimento ou de au,.•ncLt não ju,tilicada maior de 30 dias, 
o~ dit•<Jctorc~ l'e3\antcd c tiscaes nomcarã J o substituto dentro 
as a<~cionisb'. 

O S!t'H\i'n\·J set•vil'~t :1.té a pt·im~ii'.l a~.;ombléa gel'aL 
Art. :3:3. Ca•la direc'.o,· vence a mensalidade de l:000.$0JO c a 

pot•ccntagem de 2 °/. ~oht•e o.,; divirlendo~. 
Ar·j. ::L Os titulo~. cheque . .; e mai.; documento~ de resprmsa.

lJili-lat!J th eJmp:whia. !levem ~c;· :t,;,;ign:td )S p Jr dous dit·e
dot'e'. 

AI'&. :l;)_ Nos caso.~ não ragulatlo> neste3 estatutos, as dclibe
raçõo.-; tl:t dir·ectoria. são tomadas pot· maiol'ia. do votus. 

Não !ta ven•lo maiot·ia, funccion:1l'io os dircctores e fiscaes em 
s(•ssiio, e IH'eYalece!'á o q uc for !leci.lido por maioria de votos. 

Art. :Jr). Compete á di!'cctoria: 
~ 1. o Cumpri!' c fazer cumpri!' os estatutos e as dolibel'açõos 

!ht asscmhléa geraL 
s 2. o Orga.nisar os regulamentJ,,; neclls 'ario3 ao serviço. 
~ 3. o Nomear e demittir os agentoi, empregados e mais pes

S\l:d da companhia.. nuu··~ar-lhcs os vencimentos, gratificações e 
a fiança tlo:> que devem prestai-a. 

~ 4. • Ül'!,'a.nisat· o relabl'i:) c crJilta:> do anno social, submet
tcndo-os a·) exame do conselho fis,~al. 

s :í." Fixar o dividendo SJm~,;tr"cd, c escolher os estabeleci
mentos bancarios, em quo dovarn >ler depositados, em conta cor
rente. m fundos di-;ponivcis da companhia. 

::i 6." Repre,;cntar a companhia em Juizo e f&a dolle, por si 
ou po t' proeu ratlor,1s. 

§ 7, • i':X!'l'êer, finalm:mb, livl'o e geral administração, o 
transigir, para o que llw são outol';,mdos plenos podoras. 

C.\PITULO YI 

DO CO:'\SELIIO FISCAL 

Art. 37. O conselho fi;;cal serj, compJs';o de trils mo:nhros 
eífccti,·o.-; e tras suppbnts.:>, clJit)s annua.lmonte dJntro os 
aecioniRta;. Liovent!o cada um po>~tlir, no acto do t)mar po;se 
do logM, 20 ac~,·õc.~ polo menos. 
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Art. :r~. 0-: fi'l~te> tee:ndil'ci~a illimitado a. infot·maç7í::~3 c 
PxamGs tlll ~o,J:ts as opsra.ç:Jcs S'lciaes e o dever de fazJr :~ tis
ealização m üq mimwios1 pJssil·d, apresJntandD a.nnualm:llltc 
seu pa.recJr :í ct'lSJmhléa g;wal. 

Art. :~~- O conselho ti>cctl P''•~'bl'cL o srm cmcurilo á directo
ria. tJth~ :ts nnos flUO pJr e;ttt lll ~ for SJ!icitado om bJm dos 
interesses ger.t·:JS da comp mhia, 

Art: 40. Os supplent()S só fu•tccilmat·ão n::t fL\h ou irnpedi
mcntu dos c!l'odivos. 

Par:lgt•.tplw nnico. E~gotad ta listél. .to; snpplcnb3, a sabsti
tnição i-ler: L feit:t por acto do pl'ü'i•lon;e da. Junt::t Comm Jrcial, 
:t requot·imcuto da dircctoria. 

CAPITCLO YII 

Art. 41. O anno economico da. comp:tnltia conta-se de 1 dt) 
janeit·o a:\! dn dezembro. 

Art. 1~. Nus casos omissos rcg-et·ii.' a.s di~poüt:õcs consign::t
d:t-: n:t lei vigente. 

CAPITULO V[[( 

LIIS!'OSIC7íES TI:A:-o;:-;IT()P.IAS 

Al'L. 4:. S:i.•) a•lmini,;tt•arlm·cs >h C•>mpan!ti:t o3 S:·s. José l\l:t
clt;.t•lo 1L1 Cnnita, Vhconde de Dupt·a; c Antonio José Bastos. 

Par:tgraphJ unico. O mand;.tto da pt'imoil'a admini:>tracão 
scr{t tio ciuco annos, findos os r1naes poderão SOl' re-eleitos, ma.' 
tlo conl'o•·mida•lc c.Jm o di~p·JstJ no al't. :11. 

Art. 4 i. 1 H sub3crip~ores appro\-al'ão os pt·cscntc; o> ta. tu tos 
e as Prnrm>bs •tnc o Governo eutetHb. fazer. 

Art. 45. Ao incorporador, a titulo dos sarviços de installa.
çãu e pt'•JAeguimento na exPcnç'ío dl' seu plano, se a.bonar;i a 
quanti:t tle ;i:OrlO.~OOO, apô.3 o ndu tlc installação <Lt companhia.; 
o,"),-., tl 1S lnc:·os vrrifica>lt)~ annu:t!mr·nt.o, para. si e ~JttS dcs
ccndentll~ at'· a 3" goeaçãt), 

Rio de .LttHlit•o, lO tlc jnnlto rb 1001.-Jose Jlr:chrulo rla Cunlw. 
E-;t·wam collada.s duas r:;talllpillt:ts n·> Yalor total de tlous mil 
c c0m rd', de1·idamentc inntilizall:.t:;. 
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DECRETO N. 4.100- DE 27 DE JLLIIO DE HJOI 

Crea mais uma brigada de infant:uia de Guardas Nacionaes na co
marca de 1\Iaracâs, no Estado da Bahia. 

O Presidente da Republica dos Esbdos Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 4:ll, de 14 de dezembro de 18Uô, 
decreta: 

Artigo nnico. Ficn. cecada na Gu<trda ~acionai da comaece1. de 
:\Iarae<ts, no Estado da Bahia, mais uma hrigad:t de infantaria., 
com a designação de 3!Ja, a qual se constituirá, de tres batalhões 
do S'ji'viço a·tivo, ns. 173, 170 c 177, e um do da reserva., 
sob n. G!J, que se organisarlio C(llll os guardas qualificados ROS 
rlistrictos da referida comarca ; rc..-ogadas a.s disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 27 de julho de IUOI, 13" da Republica. 

:\!. FE!tRAZ JJE CAMPOS SALLES, 

Epilacio PessOa. 

DECRETO N. 4.101- DE 27 DE JL'LIIO DE 1()01 

Crea uma brigada de infantaria e uma de cavallaria de Guardas Na
cionaes na comarca de S. Jeronymo, no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O P1·esidentc rVt Rcpuhlic:t dos Esi;ados Unhlos do Bl'azil, 
pam execução do dccrc:o n. 431, de 1,1 do dezembro de 1800, 
docreta: 

Artigo nnico. Ficam croadas na Guarda Nacional da comarca 
de S. Joeonymo, no E;;tado do Rio Grande do Sul, uma brigada 
do infantaria o um<t elo cavallaria, rtf[uolla com a de,Jignação de 
11", CJUO SL) constituír<t do tr·os bata lltões do SCJl'Viço acth-o, 
n::~. :~1. :12 o 3:~. o um do da r;Berva, sob n. li, c esta com a 
do 12a, quo se constituirá de clous regimentos, ns. 23 o 24, os 
t]Wtes so organisarão com os guarda~ qualificados nos districtos 
da referida comarca; revogadas as disposiçõns em contrario. 

Capital Federal, 27 de julho do 1901, 13° da Repuhlica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Epitacio PessOa. 
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DECRETO N. 4.102 - DE 27 DE JULHO tle 1901 

Crea mais uma brigada de infantaria e uma de cav~.llaria de Guardas 
Naclonae~ na comarca de Pitanguy, no Estado de l\Iinas Geraes. 

O Presidont!ld::t Ropublic::t do3 Eo;ta,•lo~ Unido.> d•l Dt•a.zil, p::tr , 
execução do decreto n. 431, dll 14 do dezembro d) 18913 
decreta : 

a 

Artigo unico. Fica.m crca,das n::t Gnarda Nacional da comarca 
do Pit::tngny, no Estado de )Iinas Gera·~~. ma.i!-l uma brigada de 
infantaria c uma dr, cavallaria, aqnella com n, designação de 
J:l4", que se constituirá do trcs b::tta1hões do set·viço activo, 
ns. 400, 41l1 e 40~, e um do d<t reserva, sob n. 1:~ I, c esta 
com a de 61\ que se constituirá de •lous regimentos, ns.12l e 
122, m qnaes ~oorganisarão com os gua,rdas •Jnaliticado~; nos 
dhtrictos d:t referida ooma,rca; rcvo6a.•las as tlispmições em 
contrario. 

Capital Felora,l, 27 de julho de lOJ1, 13° da Hcpublic::t. 

)1. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

Epilocio Pcss(w. 

DECRETO N. 4.103- IJE ~7 I•E H 1LIIO I•f': 1001 

Ct·ea uma brigada de infantaria e uma tle cavallaria de Guardas Na
cioaaes na. comarca. de Curvello, no Estado de li! in~~ Geraes. 

O Pri)Sidentc d<t Republica do3 E,;tados Unidos de Drazil, para 
execução do d)creto n. 4:31. de 14 de dezembro de 1806, decreta: 

,\.rtigo unieo. Ficam crcadas na c;uartla Xacional da comarca 
de Curvello, no Estado de ;\lin~ts ncraes, uma brigada de infan
taria e umn, do cavallaria,, aqnella com a designação de 133•, 
quo se constituir<t rle tres batalhõo' do serYiço act ivo, ns. 403, 
4tJ4 e .JO:s, cumdo tb reserva, sob n. 135, ec~ta com:\ de 62", 
q na se consti tuil•{t do <lon.~ rrgimen to~, n~. 12:~ r I :!·1, os qun.es 
se organisarão com o_;; guar(las qualificado~ nos di~t.rictos ;1<1. re-
1erid~t comarc:t ; revogatlas a' di.'P JSit:i;es t•m C•)n t.rarin. 

C\tl•ital Fetloral, 2i •le jnllto de 1001, 13'' ,Ja HrpnlJlica. 

1\1. FERRAZ TlE CA:IIPOS SALLES. 

Epill'cio J'css(w. 



!Xi4 ACT(tS DO PODER EXECUTIVO 

DECIU<;TO N, 4,]1)( - !JE 27 DE .n;r.r:o IJE IC'Ol 

,\ t.re ao Ministerio tb Justiça e :\'e;;ocios Intel'iore3 o credito extra• 

ordinario de 05:000~, para despezas com a clesapropria~ão do ter
reno e predio ú. rua IIumay!Ct n. 4t e do terreno annexo, n. 4G. 

() Pt•ositlcntr 1l:t J:opnl•li•·:1 1los E<blios Unitlo.;; 1lo nrazil. 
ll.'rtn•lo da <~ntot•iz;H,'-l" eoncP•lid:t pelo decreto lt•é!i~l:üi,·o n. 77G, 
dP ,inllio em·;·,mto, t't?Suhe aht•ie au :\Iini.<tot•io da .Ju~ti~· ~e>~~·
:'~Ocic's Intol'i"I'L'S o CJ'<?t!i\o t'Xit';to!'dinario Llu non•nt:t o cincc) 
c·3nto.; do t•éi~ (93:0'10 . .:;) p:11':1 ,,;correr ao p:~g ·.monto das do'
p:oza~ com a dosapropriaçfto du tl.'t'rrno o prodio ;i, rua llumayLí. 
n. -14 o do tmTcno anncxo, n. -!li, onclo funccion:t nnn lias os
t.Jçlies do Corpo de Bombeiros. 

('npital Fnrlm·:tl, ?i de jnlho de 1901, !'3" th J:qmhli•·a. 

'.I. FEim.\z r• E C.\~!l·os !'.\ r.r.r.s. 

IJECllETIJ '\. -l.lll:í -- r•:: :.:'!J m: -'l'f.'l" I tE 1~101 

r-c'I•'C·le a•ttoriza>:ão :i societl.:tdc ~·nanyma denominada « SJciéte ck; 
.'.)ines <l'!lt• dot C ·t·ri[._, .. t<'"',L i'unccionar na l:cpnbl;co.. 

I) l'i'l'Si•lontn ,];~ novnhli<':t .!.,, Jo;.;tado~ Cnid .. -: tiO lli·azil, at
tn!lt!t·lldll ao qlle t'PfJIICI'ru a '·'Jctod:uk anonylll;~ tl:m••llliltada. 
S·~cir'f·' rf,·s Jli~;cs rl'O~· Ji,( !',•,·;··r.,, tlPddamonhl rr•prn,;1mtada, 
di··~t·eta: 

Al'l.ie!·,, lllllt'll. J-:' ,.,lllCC>li•Lt tíllt>\f'izrtç.io ;i "'"'it•d:u],, :'.!Hlll\-m:t 
dt•!JOll1inad:~ So··iJt,: r/,•.: JJi,~,.. rl'Or (!,,_ (',·,'J'ilo :wl;ol'iz'tt·ã•l 
:pa1·;t ['qnccioli<Lt' na l:qmJ,Jic:J. •·•Jm os e . .;r.:ttuéu" •tnc apt'l'>Ciltt)u, 
;.;ol• a' <'l;J,USIIlas que a_ C"~" a,·,rHpanliam, a~signr~•las 1wlo :\li
lll.·'tt·o •h ln:lus1r1a. \ l:t•·:J."" 11:,,.,,, l'ult!i:•.J" <l iie:u!<l•J oht'Í!!;td:~ 
•t'.' r•tilliJII'ÍIIWlltu rLJ, l''"'lil:11ida ], "exi;;i,las l'··l:t IP_~·hi:u;·.-tO· f\llt 
\ I....!'OI', 

C:~p'•;.ll Fedt•t·:~l. ·!~I dí' jtllli·l rh• 1!1<11, r::" d:t I:nptdtli··a. 

' :'I[. 1:: ltlt.\Z 1•1: C.I~Il'tl.'-' S.l 1.!.1:'-'. 
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Clausulas a ~ue se refere o ~ecreto n. 4.10~, uesta oata 

A sodcrla1le a.nonyma. !lenominada. Sociétc des Mines d'O;· 
du CeiTiro t"· "lJt'ig<vb a ter um repres:mtante no Hra.zil com 
plenos o illimitadu~ poderes par:t tea.tar o 1letinitiva.mente re
solver as l[tte>tues ![Ue se suscitarem, quer com o Governo, 
quer com par:iculare,;, podendo ser demandallo e rccebet· cita
ção inicial peb sociedade. 

2' 

Todos os actos que peaticar no Bra.zil ficarão sujeitos unica
mente ás respectivas leis e regulamentos e {t jurisdicção do seufl 
Tribunaes judiciarios ou administrativos, sem !]_Ue, em tempo 
algum, P"~sa :t t•eferida sociedade reclamar <.J.nalquer excepção, 
fundada em seus estatutos. 

Fica dependente de autorização tlo Governo Federal qualquel' 
altera~;ão !Jltc a sociedade tenha de fazer nos respectivos esta
tutos. Ser-llte-ha cassada a. autorização para. funccionar nu 
Brazil, si infringir esta clausula. 

4a 

A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não esteja. 
comminn.da pen:1 especial, sel':i punida cum a multa de um 
conto de ré i~ ( l: 000~) a cinco contos do réis (5: 0008), e, no ca~o 
de reincidencia, pel<t cassação d.a autorização concedida. pelo 
decreto, em vü·twle do qual baixam as presentes clausulas. 

Capital FcdPt'al, 2D de julho tle 1901.-Al(redo Maia. 

Eu abaixo as,igna1lo, Affonso IIenriqucs Cal'lo~ Garcia, tl'a
lludur public•1 juramentado c interprete commel'eial, wm1ea1lo 
pel<t .ltmt;t Cumnwt•cüü desta praç<t, com e::;crivturio :1 ru~ 1ln 
S. Pedro n. :m, sobrado. 

Certifico pelo pre~;onte em como me fui aprescntatlo um im
presso contendo uns estatutos escriptos na. lingua franceza, 
afim de os traduzit' litteralmento par<t a língua Yern<l.cula, " 
que <t~:-;im cumpri, em l'azão tio meu ollicio c litteril.lmcnte ver
tidos dizem o ~cguinte: 

TRADUC<~.l0 

Sociétc des Mines rl'Or dn Cen·ito, Estado do Rio Grande do S11E 
( Bra:;il) 

SociétJ des Mines d'O;· dn Cerrifo, E"tat de Rio Grande do 
Sul (BnJsil), soeie1lade anonymtt em Bruxellas. 
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ESTATUTOS 

A~ onze •le m:ti'ç-n dll ann" de mil novoccnto~ o um, perante 
me~tt'o Fclix Maxiu!Ílien Ect,,·~. tabollião, rc~idonto cm !ll'u
.~ollas, acompanh;ulo •lo,; S!';-;. Cha.l'los Loemans c EdmolJ!i 
1\eyao!'ts, amiJo~ mut'<Miui'c~ em Bruxolla~, testemunhas rc•pti
~itarla~, compat'oem·a m : 

i,o O~ Sr". Françoi.;; Lopcz c Constant Tallwu:trnc. indus· 
i.I'ÍM\~. morarlu1·r.~ na t:ida•l!• de Lavras. Estado do Riu GI'aWII\ 
do Sul (Bt·azil). :tgindo no nonw da socierlat!e commcrcial Clll 
commaiHlita L"l'<'7. Talhoual'llc & Comp., da rtual são us uni· 
('r,:; fWI'<'Il tos. c·"m d i1·r•i t• • :i :t~signa tur;t ~ocial, :;ocicrlade 
tnndo a sua ~~··dp f'III .Montovitlêo. fol'IIJ<Lda enti'O os Sr.~. FI·an
ç-oh Lopoz. C<IIJ,tanl. Talhouarno. acima moncioHado:;, o Ar· 
unnd LCI'llOIHl. Honri Dinart. Picl'l'o Talhoua.rnc. os trr:> ulti
mas indu,;triac.s, mur;trlui'ü" em Lavras, Hil<trio Jc.,;us Lopcz, 
industl'ial. moradu1• em Burno~-Airc:>, c Emilc Lcrnoml, in

rlm:t!'ial, mora1loi' em l\font,cvirléo. por cscl'iptur;t lavrarht pcr
;uJtO o mr-:t1·n Luiz C;mlu~o. tabollião em 1\Iontovid•'o, ao.~ 
:30 rl.o dozomht·u do 189!1 e C'lll viJ•tude rios poderrs •tue os scn~ 
~ocio~ confei'ÍI'<lltl ao~ rumpa1·nrrntes por 1Iom: instl'umonto~. 
pas-;ado.o.; mn Jlf'I';tntc o J'nfrrido tahelliii.o Cardoso em 8 de fe
Yel'Cil'o de HJOJ 0 o outro pm·antc o S1·. Alberto PomlJo. tabcl
lii'io. rosirlOII'~' f'll1 Bueno:.;-Aii'C~. em 5 rio mesmo mcz, de carl;t 
uma dns quaf·~ JII'<~em·açuf':-: uma cüpia em lingn;t l!o.-:panlwla o 
a ti'adtw•Jw na lingu:.t fi•;JJJCez;t tlcai'alll a11'IÍ annoxa::. 

,'!. 0 A sociedadl'. belgo-brazileira, Hociodado anonyma. tendo a. 
smt sérlo em Bruxcllas, aqui rcpl'escnta.da. por dons dos sou:; 
arlminist!'a.rlore~ abaixo qualificados, o Sr. Barão Cllarlcs dP. 
H!'oqnovillo e o SI'. André Dumant. 

:L" O Sr. Barão Charles, propriotario, morador em Bruxo!· 
las, rna Mont.oy0r n. GS. 

1.'' O Sl'. At1dn~ Dnmont. pl'ofessor n~t Unh·c,·sidade de 
Louv-ain. moi·aúor nes-;a cida,le. 

G.o O SI'. Edmond Ysobrant rle Difquo, proprietario, morador 
em BniXellas, rua do la Lo i n. lO L 

fi." O SI'. Conde Fcr1linantl de Baillct-Latom, propriotario, 
m ora.dor em Bruxcllas, rua du Tr<'HIO n. I 7 ; 

7." O SI'. Barão ,\lft•ed d'IInart, propriotario, morador em 
BJ'uxcllas, l'lli1 d'A!'lon n. 57. 

8." O Sr. Conde Bawlonin de nousior, proprieta.rio, mora.dor 
em Hansbokc. 

!) • o O Sr. Yiscondo Al!Jert Desmai~iercs, propl'ictario, mora
dor f'ill HCCI'S. 

10. O Sr. Camillc Dcsmai<ierm. IH'opriotario, morador em 
IIecrs. 

I I. O Se. Et·npst Yormculcn de l\Iisnoyo, pi'opriotario, mo
rador em Asses~e. 

12. O SI'. Xaviol' :M:tlon, pi·oprieta.rio, mora.rlo1• em Ixcllos, 
praça do Luxombomg n. n. 



ACTOS DO PODF.R EXECUTIVO 907 

As pessoas mencionadas sob os ns. 5 a 12, inclusivo, todas 
aqui representadas pelo Sr. Barão Charles de Broqueville, 
acima qualificado, em virtude de duas procurações de proprio 
runho. 

13. O Sr. Barão Albcrt d'Huart, proprietario, morador em 
Sovet. 

14. O Sr. 1lctximilien de Troostembcrgh, proprietario, mo
rador em Bruxellas, rua do Gouvernement Provisoire n. 22. 

15. A St·a. l\lathilde Masure, viuva do Sr. Jules Carlier, 
}H'oprietaria, moradora em Jonnet. 

16. O Sr. George,; Hellepulte, engenheiro honorario do pontes 
e calçadas, mor:t~lor em Kessel-Loo. 

17. O Sr. Pierre Hellepulte, engenheiro, mo1•ado1' em Kes
sel-Loo. 

18. O Sr. Jca,n Floremoml Vandcrlinden, engenheiro, mo
rador em Gand, Cour dn Prince n. 27. 

I(). O Sl'. Artltnl' Thcu•lore Vcrhaegen, proprictario, mo
rador em Mcinclhckc. 

20. A S1·a. Ursule Kervyn d'Ondemoorcghem, vi uva do 
Sr. Alfl'Ctlo Geolhand de la Bistrate, proprietaria, morauora 
em Antucrpia, rua de la Provence n. 9J. 

21. O St·. Barão Raymond de Kerchnve d'Ex:wrde, gover
nador da provinci:t de Flandres oriental, morador em Gand. 

22. O Sr. Barão Alphonse de l'en:tran•h proprietario, mo
rador em Bruxell;t~. rua d'Italie n. 17. 

23. O Sr. "\ndt••) Slongcnoyer de Gocswin, capitão do estado
maior, morador em Antuerpia, marché aux Souliers n. 2. 

24. O Sr. Barão Ml'rcd de Nove de Rodcn, propriotario, mo
rador em \Vippelgcn (l~vergem). 

25. O St·. Leonel Pus~eutier, advogado, morador em Gand, 
rua de la Vall(•.e n. 81. 

As pe,;,;oa,; mencionadas pelos ns. 14 a 25, inclu~ive, aqui re
pi·escntarl:ts pelo SI'. Barão At,!w,ni\se de Broqueville, proprio
tario, morador em Bruxell:t~. rua rle Toulouse n. 32, em virtude 
de suas pt'ocuraçõe.; ele prop!'io punho. 

26. O Se. barão .Joseph Kervyn de Leltenhove, propl'ietario, 
morado!' em Bruxellas rua de l'Activité n. 29. 

27. O Sr. Mareei Bory, corretor de fundos, morador em 
BruxQlla~, rua, des Douze Apotres n. 30, aqui representado 
pelo Sr. Mathicu Simons, abaixo qualificado, que responde por 
elle. 

28. O Se. Augusto Heylen, engenheiro, morador em Stegem. 
29. O Sr. barão Chades de Crombrugghe do Picquendaele, 

proprietario, morador em Bruxellas, rua de Trevos n. 33. . 
:~o. O Sr. Joseph Cantillion-de-Mulié, industrial, morador em 

Com·trai. 
31. O Sr. Albert l\faertens, industrial, morador em Gand. 
32. O Sr. Barão Jean Bcthune, advogado, morador em 

Oost-Rr,osehcke. 
3:l. A Sra. Maria Gocthais, viuva do Sr. Louis Vau de Puele, 

proprieta,ria, moradora em Gand. 
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:11. .\ S l'a. ~[a l'ÜL un H~i!ldnl. propriet.aria, ITIOI';t:lor:t Plll 
l\leut!ec<rlwl, depart.amenl.o dtJ !'as de Calais (Franç:tJ. 

~:i. n SI'. Ernile IIa~-oit de Termiconrt, lll'oí'es.''"' na Uni
Vel'~ltlade de LOIIYUÍil, ll10l'iHiu1' llfSÜt cidade. 

:1n. o Sr. Cltarles de 1\l"ouver, advogado, muradoe em 
1;and. 

:n. O 81'. Armaud H:m,on. t<tbellião. morador em Dinant. 
As lWS~o:t'> menciona•h' sob ·o3 ns. 7!8 :t 37 incl!Bivn, aqui 

ropl·c.-;entad;~.;; pr,lo Sr. Jl:1r:io .Jo.->eph Kervyn de Lc!Gonhove. 
acinn 'llt:tlill•·:t•lo, em Yit•',wlc •lo sua-; procuraç·lí•~s de pl'Oprin 
pnnltn. 

:1ti. o S1·. Leon Van dn \\'f'tTe Vorssclael'. proprietario, 
moJ':tdo!' uJn .\rltu,~rpia, Houle\·ar.J Lcopol1l n. 17, a<Jili 1'1'
prn,··rrh.•/o pl'io St·. B:tr:l.o .U.l!:LIJ:tsc d1~ BruiJILCdlle, acim:t <JH:t
litic:tdo, nlll Yi!'bule de su:t JH'fl<'ll!'ação r!c pt·opeio punho. 

:;~J. () Sl'. C:>iHle Am:tul'Y Ll<•. ~lal'Chant c d'AS~l~lllliOIIl'g. pro· 
pl'i!'!.Mio, mol'ador em Hruxellas, rua dn Trônc n. J:í. 

41!. <r S1·. !la rã<) Adl'Ícn Kcrvyn de Leltenhovc, pr·oprictal'Ío, 
mot•arl•n· r•rn Wackcn, ar11li repre~entrtdo pelo .Sl'. Bari•> .To
~ 'pit d<' L•·ltcnlioYP, acirua qnaliticado, em Yirt.ndc do sna pt·o
··ur·:tç:'i" dt• pt'<~j}l'io pnnlto . 

.J I. 1 r :-ir. Conde C! rir. de Villcgas Saint-PlnLTn, pru
pl'ict:Ll'io, m )l':Ldut' em Ht·nx,.llas. t·aa de Spt n. I. a<JHÍ re
pre'lt\ll ;.:ttlo pelo Sr. Barão A th:tnase de lll'oq nr~v illc, acim:t 
qnalifl,·:t lo. 'JllC re~p:Jntle pot· nllc. 

4·:. U Sr. Ct~rlllo .Julcs do Heantfort, proprietrtrio. mora
dm· em H1·uxr•llas, rua de la s,·iurwc n. 31, aqui repre:'lcnt:td•J 
pelo Sr. ll:LI'ào AtlJauasc t!r; llruquovillc, acilll:L tjn:tliticatl•'• 
f\nl vil'twle <lo sn:t }IL'<Jt'llt'<tção do peopriu punho. 

4::. O S!'. Lonis G1·enicr, Png•mheiro princip:tl de ponte~ n 
calr:arl<ts, lll<H'a<lor em G:tJHI, aqui rcprescnüvlo pdo Sr. 
Har.'íu .JnsPph Kcry~-n. acima IIICI1Ciflnado, em virtwlc de w:L 
Jll'U<'IIL'al::1•• do propri<l Jlllilho. 

,J.J. ()Sr. Camilln I'erin. hnrgo-mcstro dn Sainl; .kan, aliÍ 
mora.do1·, a<Jlli l't'IH'<~'f''Ji:Ldu p.do ::;r. 1\fathieu Simon~. almix•• 
•rnalitic:t•lo, l'tn Ylrtwle de ::ma p1·ocm·ação de pmp1·i1J prmlw. 

4:>. O Sr. c\dolphc \'crliele;J, tabellião, nwr:ttlm· rm l'ariz. 
-1!>. "\.Sra. <'"wless:t Cecilc Marie Aline de Thcus 1lo :\fey

l:J.ndt .. Yinr;L dn S1· .. \lfl'l'dl' <'"I'IIPt do Pcy:~qut, pl'tipt•iet:tri<t, 
lllOI'õl'liJJ',L O!ll .\cheJ. 

()s dons ul1;imos a<JIIÍ represr)nta<los pelo Sr. Hal'ão Ath::t
na.sc de HJ·uriiWYille, em virtwle de sua~ procuraç·ücs de proprio 
punho. 

47. La Banrrne Centt·ale de Fonds Publics, socit~dadc anonym:t, 
tendo a sua ~éde em Bruxcll:ts. "'lui rnpresentatla por tluus dos 
~eus :t<lminist.mdot·c8, os S1·~. l\Iaurico Bekam·t o Mathieu 
Sinwns, aJmixo 'lnaliticatlos. 

4H. () Sr. Maurice Bekacrt. doutor em direito, morauot• em 
Bruxell:ts. rua de l<t L<·i n. 114 A. 

4\J. O Sr. Chai·Jc,; Lefebn-c, proprictat•io c cous()llwiro pro
vincial, nwrauol' em ltily~broock-lcs-Puers. 
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riO. O St·. C<tmillo Vercruy~~o. pt•opl'iotario, moradut· em 
CoUJ•tt·ai. 

51. O Sr. Loni,; Vcrcruy~so do Nonnhcuser, propriet:trio, 
morador em <'ourt.rai. 

52. A Sra. 1\lal.hildo Van dcn Broock, yjuya do Sr. Firmino 
VPt'cruy:-:.-;n, l'''"lti'ÍOt.aria, lllül'atlura em Courtrai. 

(),; tpl<t~J'<) 1!1 iJJw.-; rcpl'csenLadu,; pelo Sr. M:tut'ii:O Hckaod, 
aciJll<t qu:Llifkado, em Yil'Curlo de :-:na:; pl'ucurat,·•·>e:-: du prupri" 
punho. 

53. O Sl' . .\hi.lliou Simun:-:, }JI'OfJI'ÍCbriu, mot•adot' em I3ru
xclla.,, J'll<L .lu Xut•d n. 44. 

54. O Sl'. :\Iat•eellin DtHilleu~e. duntm· em nwdicina, mot•adot• 
em S:Lint llilln,;-lo:-: Licgc, aqui rcprcscnt.;ulo }Joio St·. 1\Iathicn 
SimuJJ:;, <tc:inn llll:tlilicado, em YirWdo de .~ua p1·"cm·a~:iu 1le 
propt•io Jllllillo; 

G5. () St· .. \lbnd Cadun do \Viart, dit•eetur d:.t !ianque l'en
i.ralo tlo Ft~lt•L-; l'ubli,~s. JIIOl'adut' CJII!il'uxellas.ru;J, 1l'Arlunn. 71. 

5G. O St•. L• >tti,; Licoppe, caixa, morado!' om \\' P~PIIIbock. 
57. O S1·. c,,ndn Jean do l\Icl'ude, propriotario, morado!' em 

Bruxoll:ts, t·ua aux Lamcs n. 21. 
58. O St·. C:tv:dheiru Oscar de Burburo de \Ye,Pmbed:, pro· 

prietal'io, Jllot·:~dot· (~Jl1 \Vesont hock. 
5U. O St•. Jo,I'Jlh V;tn Zoebt·ucck 2 proprintal'io, Jllol'<tdnr f'lll 

Netlwm. 
60. U SI' . .Jean \"an Zoohrocck, proprietario, morador em 

Nothem. 
6!. OS!'. Adhemar Zaman, pt'oprictario,mor •• dor no Castcllo 

de \Vulf,;donk, l\!ucrbcke \Vaos. 
As pe>suas acimtt lllOncionadas sob os ns. 57 a 61, rtqni repre

sentadas ]'elo :-;r. Louis Lieuppc, acima qualificado, L'lll virtudn 
do suas JH'o,·urac;Õl'S do propt·io punho. 

62. o Sr. Picn · Gocrincks, advogado, morador em Tormondn. 
03. O Sr. Edmowl Maffei, engenheiro, morador em Ter

monde. 
ü-1. O S!'. Paul V<tn Steen bet•ghe, proprietariu, muradot· em 

I3t•uxclla~, rua Taciturno n. 43. 
65. U :-;1·. L"tlis Thioupont, adYogado, morador em Ande

narde. 
GG. O Sr . .'dl,lH't Raepsaet, conetor do fu!lllos, morador em 

Andenat·dc. 
ü7. O St·. Jules ?lfacnltaut, pl'opriebrio, morador f'lll Lemborg1•. 
ü8. O :-;!'. Leunard Felix, adYogado, morador em .\urlenarde. 
6\J. O Sr .. Joscph Kif'cken~, advogado, morador em Ninavc. 
~~stes quatro ultimos ar1ui representados pelo Sr. LouH 

Tllioupont, acimn, llUalificado, em virtude de suas procuraçõo:; 
de propl'io pu11ho. 

70. O Sr. Pim·1·e Vel'ltaegon, proprietario, morador em Gand, 
aqui repro~entado polo Sr. B<trào Cha.rles de Broqueville, om 
virtude de sua lH'ocm·a~·ão de proprio punho. 

71. O Sr. Ch:u·lcs Mat·io Juooph Corneille Yan ~yon, pro
pt·ietario, morador em Berclton lcs Anver:;, aqui repre::;oncado 
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polo Sr·. l\fauriec llckam·t, acima •[ualitic<t•lo, em Yirtnde 1le sua 
JH'oeura•:•-"' dn pr·oprio }JUIIIro. 

7:!. u St·. Bar·;\o O~car de CrumiJt·uggho de LooYin;dw, pt·o
pl'ietario, Jtwt·wlot' em Brnxella~. rrra Montoyer n. i5, a1pti re
pr·e,;en tado.}Je!o Sr. Barão Jose}'lt li..et'vyn de Lettcnhove, em 
Yirtutle de sua procuração de pr.,prio punho. 

As pt·ocnraçtie,; a•~ima meHciona•ln.;,; ficarão annexas aos pre
sente~. 
o~ quaos comparecentes pedir·am ao tahrJiião Ectors, abaixo 

assignado, para l<t1-rar termo 1lns e.-;tatutos de uma sociedade 
anonynn •Jite o!lo.-.: 1ledanun t'rnt•l:tt•, como :;egue. 

TITI'U) 

L>EXO>IL'UÇ'ÃO, S8DE, FIXS E DCRAÇÃO 

,\d. I." F;l'a l'ormn.d<t UJll<t ,..,,..j,,.Ja,Je anonvma soh a .Jonomi
na•::lo de Sociéf,: des Jli;res d'Or r/1t Cerrito, l~tat 1!0 Rio Ur;trH!o 
!lu SUliHI'é,;il). 

Art. :! . " A s6de social 0 estabelecida em Brnxellas, esta 
expro-.:s;Io comportando todas a,J commun<ts da. agglonu•raçií.o 
brrtxellun~e. A sociedade poded tm·. em outra qualtlltOI' parte 
da llt'lg·i,:<t ou tio c.,trangeiro, s(·tk$ administrativas, a~eneias 
ou e . .;nlptorios. 

Ar;. :l. o A sociedade tem pot· fim a exploração das pt•o
priedades designadas a•1ni abaixo, especialmente das riqnuzas 
aurif,~ras quo ellas con&eom, sem cxclus;'io de quaesquer outms 
riqueza~ ntinor:ws e outras '!UO so possam acltar n:ts ditas pro
priorlatks. 

Ell:t pr·oeur·ar(t oiJter esse tlm tanto por meio do faurico e 
!lu~ in-.;tt'lllll<'nto:> j;i, exhtentt•s, eomo pelo desenvolvimento de 
seus "'talH~lecimentos o rle son~ instt·ummttos. Para a t•eali
z:.u;·:lO do seu fim, a sociedade poderá crear q uaosq uot· séd.cs 
do (lxt.racção ou usina de exploração ou de transformação c 
ad.t!ltil'it', possuir ou tomar a alugnl'l quacSt[ttel' immoveis uteis 
Olt lleC<'SSa!'ios aoS SC!l~ Sel'ViÇJS. 

A 'ocit'.dado podcr<t, ontrosim, so interessar poe meio tle en
trada, d.c ecs~ão, de participação ou por qualqner outra fól'lllit, 
Ptn IJUaesquer sociedades ou em prezas do exploração aul'if'et·n.s. 

Ell<t lJtHlt•râ i~ua!mentc prucur·ar o adquirir qua.esquor 
opt;iíes ou cunce,;siícs perpetua~ ou pt·ovisorias de tm·ra~ con
tendo riqnczas am·iJ'eras. 

Poder·;'t, •la mesma f<Jrma gt•r•al. fazer todas as operaçõc:> 
illllustriaos ou commerciae~ que se relacionarem directa ou 
indirectalllentc, total ou pat•cialmonto, com o seu fim ou que 
forem do Jlatumza a favoreccl-o. 

Ar·t. 4. o A duração da sociedade é fixada em 30 anHo.~ a 
da ta r· tlt•s pt·o:;cntcs. 
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Ella. porlcr;1, ser pl'oroga.da succes3iva.mcnto. A dissolução 
podcl'<i ser proferida a todo tempo, de conformidado com o 
art. 3i, aqui expresso. A sociedade poderá. tomar compro
missos por um pl'azo quo exceda a sua duração. 

TITULO li 

CAPITAL SOCIAL, ACÇ'ÕES, OBRIGAÇÕES, ENTRADAS 

Art. 5." O capital social é fixado emtrcs milhões e duzentos 
mil francos, dividido em sois mil c quatrocentas acções do capi· 
tal de q uinhcntos francos. 

Ficam tamhom croadas sois mil o quatrocentas acçõos do 
dividendos, sem designação de valor·. 

As :l.t'<,'Õ<'s •lo capital integralizatlas o a,s do rlividond0s são ao 
portado!'; a~ o11tt'as acçõos de capital ~:lo nomina1.ivas ató com
pleta in tegt·alizaç:ão. 

Art. G. '' < 1 eapi tal Rocial poderá. ser augtncn ta.do em uma ou 
mais vozes. Todo ;mgmcnto sct•á. tlecidido pela assombléa goeal 
quo dotcrminar;i. ou autorizae;i. o conselho de arlministração a 
detoeminar as ··ondiçõo.-; o a i;axa do omissão das ac(;õos do 
capital a omi1.tie para representar OS-'e augmPnto. O mesmo 
scl'<t quanl;o á~ obrigações cuja croação possa ser decidida.. 
Um direito uo proJ'croncia. <i. snbscripção do novas acçõos do 
capital será. concodido aos porGa.dorcs de acçõos de capital o do 
dividendo n:1.s condições •1110 forom fixadas pelo conselho do 
administra(;ão. 

Art. 7." Xilo potlnl'ão SJr croado,; outt•os títulos sinão 
acçõcs de capital e obrigaçfíos. Todavia pJdorií.o ser crcadas 
acçõos de divitlendos om substituição ás acçõc3 privilegiadas 
erradas na eonstitui(·ão da socio•l;vlc e amortizadas do confor
midade com o al't. 33. 

Art. R. 0 Os Srs. F1·ançois Lopcz o Constant Talhouarno, 
acima mencionados, agintlo no nome da dita. sociedade em eom
mandita. L0pcz Tallwuarnc & Comp., entram, com o con
curso da SocitYlade Anonyma Belgc-Brésiiielllle acima mencio
nada, para a presente sociedade, com os immovois em seu na.
tural o por destino sitos no Brazil, cuj<1 designação soguo : 

I. o Do campo de C01•rito, sito no primeiro districto d<J. cidade 
do La na~. 110 Estado do Rio nrande do Sul (Ropnblic;~ Federal 
do Sul), contcnrlo oitenta o sete hectares c dozo aecs 1lo supor
ticie. 

Este campo foi adquirido pcht sociedade Lopoz Talhouarno 
& Comp .• do Sr. Francisco José Teixcü·a c sua mulher D. Ma
ria Antoni<t Teixcit•a, por csct·iptul'a lavrada no t<~bollião 
Flaubiano Vicente f.lachado, em Lavras, em vinte c quatro de 
a.neiro de mil o novecentos ; 

2. o De uma casa de campo sita no primeiro districto da ci
dade de Lavra:;, no Jogar denominado« Cerrito» c comprchendo 
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um~ fHJ•jii:'II~L eac;a P •loz•' ht'.!,,;a~, i-to é. c<:'J'ca de tl•~z··sllte he
dal'''" o qnal'I'IILL IJ dou.s a,ros, tudo n•n·ado dLl Jlllll'os o 110 al
guJna:-:: (LJ'VOI'PS. 

E~~ L propl'icd:ulc entra para a dita sucic•lade, Lopez, Talhou
:tl'llC & Co111p., nu~ tcJ'IJWs do seu contt·ac:;o S•Jcial t1·:uluzido 
pelo Sr. Fl·aJwis<'o LopPZ, acima qualifkado, que se tinlt:t 
t.ot'll:l•l•• pt'<Jpt•id:uio dcll:t em consc•rucncia da ac•lltbiçuo rpw 
tlclla iinh:~ f(·ii•J ao St·. Ft·ancis,·o Treim 0 de sua mnllwr 
ll. ~r a ria An.,l'li!la Trdm c Ft•ancbco Trcim F lho, nos termos 
de uma ,. :•.•t·ipt.ura, LnTad:t no tab••lliiio Flanhiano Yit•ente 
~rachado, n111 La\Tas. em Yintc e oito t!c scmbt·u de mil oito
<~ento.s 1111\'l'llta o !l<J\ I'. 

Es>P til ui•• ,,,. I'CI'erc i!:(n:dmentc> :t :tcquisi•:io de um tPrrcno 
si tu t'lll L"Yl':i.>, faZI'l!dn fl'l'nt;: par:t :t rna (JnillZll dt' 7\:J:t•mbro 
n f11rmand•• o <':tJ]I;o •l:t ru:t do l'"mmcrcio, terreno nu <lllil.l ~e 
a!'!tam eonsi.J'uid"·' uma polpiPna casa. e alguns c•,Jifici"~· 

E.>t:~ t1•rt·en". e•nn a...: l'on...:trueçiJc~ ncllc feita,;, nilu faz parte 
da. entrada. 

::.o JJ,. n111 •·amp" ,;ito em La,Tas,:i. margem dii'oita <lo riacho 
de Lan·a-:. n" l"!!:tr dl'nominadu S. ViePnto, t•mdu uma. extensiio 
dP 'illl,p ''''aça~ ntai< ou mt>no...: ou dote o P·!\·c hectare~ c 
•rnatro :ti'~''· 

E"w c:unpo j',,j :ulquirido pela. dit:t .soc'cdade Lopez, Talhou
arno & ('uillJl., dn, Sra. J)eolind:t de Frcit:ts Bl'ito, nus tl~t·mu:-: 
de uma ''·''-'í'iptm·a pas'<t•Lt nu mesmo taiJl'lli;l.o Flaubiano 
\'ieon'.c .\h•·had". c>m tres de maz·•;o •lo mil(~ noYecentos. 

4.'' D:: Illlt c:tmpo, me,ma ...:itllêl.l,'ilo rgtc o pret·edrntl', em 
Lan·a.<, ('Oiltt):J<lo tl'C'' bl'aça...: e mci~t m;tis un menos, ou cinco 
liPdat·o,; e •Jito ares. E,;tc eampi) foi adquil'ido pela mc,:m;~ 
so,·icdade Lupcz. Talhouarno ,'1:; Comp. de nw,tro Flanbiano 
Vicente 1\Ltdtado, tabelliio em Ltwra~. o de :.;ua, mulher D. Ignez 
FeiTcira :\l:wha,lo. no...: termo;; de um<t c-:,·ript.ura ln,vra1h em 
Lavt'il'',Jli'J':tiHP mestt'r' A•la!lJel·tn Angnsto l;uasim,fnnrt·iunando 
··owo ta\,elli<úJ t'lll l'inie 1le abril de mil e JIOYt'<'l~!ltu,;, 

5." Pc tt·J·:·eno.> sito~ no primciru dhti'idu do Lavra<, contendn 
quatro qua<lras c dezoito braç:ts ou trezentos setenta e 
<ruaÜ'o hect<LJ'e~ e ,;csscnta c dou~ ares, mais ou mono,;. 

E~tcs tC)lTCIIO' r. 'l'<llll eompt•atlos pelo dito St•. Fl·ançois 
Lopez, ljllt' lledara :t<jlli tct• feito cs~a Ul'ljliÍSi<,ãu vor I'IJ!lt<l. da. 
,.,,,,·ietht<ll' '>li pt•a,Jit:t Lupcz. Talhouarnc & Comp., a Sr. Fc
liciano Dutl·a Fialho e sua mulher :\Icr•·otles Joaqnina Dutra, 
.Toão Andt'é !{odt:t e Sll:t mulhct• Balbina Tcixoit·a Rocha, 
.João Fclieiano Dutra c sua mulher ;'o.laria. Antoniu Tcixeir:J., .José 
Taym•ino ll11tl'a c sua mulltPl' André<~ Setembrin:t Dutra, nos 
termo~ du uma es1Tiptura lavrada nu referido t.tiJd!ião Flau
ltianu Vil'ellto :\!adiado, em sete de janeiro do mil nov.ecentos 
e um. 

6. 0 D.>s cditlcio$, oflicinas e con~trucçõcs em geral qnacsqucr 
levantados nos ditos tcrrpnos. 

7." De tudo o ma,terial •lc exploraç;w 1las minas de ouro C\ de 
uma w;in;t do preparo dt~ mincrcos 1lP ouro, c em gora.!, de 
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tu<lo~ o~ m·Jnüs t•cput.ldo-; immoYeis pot· <lestino, ~:1Jll I'r).>crva 
nem l'XC'-'P ;ito ;dg·mua, que ,;e acham nas ditas peopeil:dnrles, 
eompi'Ciit>lldl)nrlrJ JJill r·an:tl conclnctor de :1;:n L par;t a 1iJrça 
lllilt J'ÍZ . 

. \ l''.'i''l'lli•.' ~,,,·it•.,!;,,d,, Pntr.tdt no g-<Jso tloo' l•r'JH tt·azirlos IJUr' 

~ilo g:tt•.tntid•>S Lin·cs e isentos de tl!clo o onns. 
A '"''ic•rl:1rlt>. Lr>pcz, Talhonarne & Cump. se olH·ig.t a lll'<'

enclwr toda,-\ :1' l'oi'malitLult:s quo forem exigi1bs H•> Br:tzil 
p:IJ'a Gl':Llht'r•t·i:· l'i·.~·td:tl'lllCllL~ l!S lwns iiCÍIIl<l rnea I) !IIIJUI' da 
lll\'S<'Jll.•• ,.;rll'ii' l:vk. 

Art. !I. o Em t' .. >mut~c:r·açii.o a c,;Ja-; cntl':trl.l>, os IJIW Pnb•<J.In 
•·om cllas ''"''l'htll':lo da pecscnto sociedadf.' Jl'l!it rp1:wtia em 
PSpc·ic rle t(IIILI'occntJs sessenta c nJrc mil c r1uinlwnto3 
rrn Il<'u ', q na ti' o lll i l scic,;c n tos ~c~.'<'ll ta < • u m:t ar 'I.'ÕL •;; de 
capii.<d. int••i,·alJII'Ill.t1 inbgT:tliz;v!as, <l·• rplinli,•nto< l'r·:tn•·"~ cada 
um:t ,. i.ud.•-.; a' :11·r;i•o> de t!ivirlendo. 

O JH'ilt''' rlo>'•t8 ••ntra•las sot•:i. onücgne á ~•Jt:itl'iarlo anunyma 
La S'Jci,'l,' J:el!;'·.Br.'siliennc, acima IIICO<,ion:tda, ;i. •tllal o3 
Sl'.-c. L ipLl'. " T:~lliona.t•no, comp:tr'cc .. •ntt'S, dito pdrlPI'P'i •·ontl'a
··tn:w: ]>:tl':•. l'ue••'•l'l-o n dar· quit:tçâ:), par.t t'''Jlitl't.il·o t>Jttl'n o' 
qtw faze111 P>-::J-J nnJ;r•:trlas, sngnnlo a..; sna..; rlr>lll'l'll<:il,•..; ]lill'
tknlat·<·!l. 

As mil sot1•c •JJt'\S tt•inta e nove acçõr-; •l•J eapit:ll l't'slante 
.<to sniJ . ..;,Tipl.:~:..; pr•los compa!'L'Cillltes, como su.~·nc: 

1. o St•. r::tt'itl) C!Ja.rlcs Ilroqnrville, c.,JIIII o ti'illt:t 
al'çilcs ........................................... . 

'•> O ~1· .. \!idr·,·· lillii!OIIt, vinte acç:><'S ................ . 
::. () ~~·. J:dlllf>JIIl Y~el.Jt•aut dt• lJif•[llL', tt'ÍJI':a c 1l11:t..; 

:tCI,'I>il< ..•••...••••• , •.•• , .•• ,,,.,.,, ••.•. ,.,,, •. ,, 
!. O Sr. Cr111dc F<•t·,[ill:tiltl, d·.• Hai!let-L:ttorJl', '[llitl'l'!ll.:t 

a1·ç:"''· .......................................... . 
G. o S1·. B:IJ':-, .... \lf'l'o:! <l'I-Iwu·t, ciJICOPnta a,,,.,-~~.~ ...... . 
li. O ~t·. l'orl:lt1 Ji:Jilililnin d:J Bonsier. •l·•z :wt;li ''· ..... . 

O ~1·. Yh<'"Jirlr• .\ll•:•t·t lic~maisii•t'e.-;. •JttiiiW :u-c:·"''·. 
.--:. 11 :-:t·. ,.,,,,illt! il:•..;ul:Jisii!t'CS, quinw ac•:•' ,,., ....... . 
~~. U ~r. EI'IIO"ii. \'cr·meldunt dJ :\lbuoyP, dezc..;t•h 

130 
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:\I'Çil('.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 111 
[11. ()SI'. X:t\"11'1' :\I:don, rlol acÇÕI)"i.................... ]I) 

ll. () :--:1·. ii:•l'<ll .\Jbut•l, t!'l!IIU't, l"illl,l\ l> 1111\'1' ;lp;<--:C'... :!U 
l'1 u SI'. dl) 1"1'\1 J~I.CiiUCl'g"it, Úúl ilL>Ç'Üi'S................. 111 
13. 1\ St':l.. vi11va .IJilO.' Carliút', dez acr;ucs.............. lO 
f.J. (I Sr. (;,•oJ';!I'S lldlcpultc, dozacçõc'S..... .... . .. ... 111 
''). O :--:1·. Pil'l''''' lldlepulto, oito acçõc,;................ H 
lfl. O ~l'. V:JIId·'l'lillllon. vinte acçõns.................. :!1) 
!7. U St· .. \dlilll' Tlteodore VorltaegiJII, dez aer,·õc:s..... 111 
ltl. A Sr:t. 1·in1a Ucclhan•l do la Bi~tratc. se.>scnt:t 

a<:r;õt:·L. . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no 
10. O Sr. J::u:'IU l{aynwnt! de Kcrehovo tl'Ex:wt·dc, dez 

Ul'r;tllls .••.•..••.••• • •••••••••• , , , , • , • , , . • . . . • • • • • . . • [(I 
:21), O St·. H:1.r:,., .\lpltottS<> de P(•ttaranrla, f11Jatr·o aer;,-í,•s -! 
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21. O St•. Amlré Slcng-cnoyer de Gooswin, duas acçõcs .. 
2" O Sr. H a rã•) Alfred de Neve de Roden, tl'inkt acçõcs 
23. O Sr. Looncl Pusscmicr, duas ltcções .............. . 
24. O Sr. Bat·io Joscplt Kervyn de Leltenhovc, trinta 

acções ............................•..........•..... 
23. O Sr. Mareei Bory, vinte a.cções ..................• 
26. O Sr. Angnste liPyl<>n. rlcz aeçõcs ................• 
27. O Sr. Barão Charles de Crombrugghc de Picrluen-

dac1c, trcs acçÕCJS ..•............................. 
28. O Se .. Joseplt Cantillion-dn-:\luli!\ rl<'z acçõcs ......• 
29. U ~r. AlhPt't .\laertens, rgvüt·o acçõos ............• 
30. O Sr. H:tdio .Jc:tn Bdhnne, de" acçõcs ............• 
31. A Sra.. viuv;t Vanrlc PIIC!n. q natro acções ...•...•.• 
32. A Sra,. Maria rlc Bandot, dez· acçõc:> ...........•..• 
:~3. O Sr. Emile Ihyoit <le Tcrmicoul't, vinte acçõe:>. .• , 
34. O Sr. Cltat'les de Brouvcr, vinte acçõos .••....•••• 
3fí. O Sr. Armand Renson, onze ar.ções ............. .. 
30. O Sr. Leon Yan llc \Vcnc Vorsde1aee, quarenta 

acçõr:s ...........................................• 
37. O St·. C<múo Amaury de 1\lat·cltant c rl'Assembourg, 

clncoenta <wções ...........................•.•.... 
38. O Sr. Ha.rilll Arll'icn Kcrvyn de Leltenhove, dez acções 
3D. O St·. Conde Ull'ic do Villcgas Saint-Pierrc, dez 

acçlil)s ............ ............................... . 
40. O Sr. Con1le .Julc~ de Dca.ulfol't, vinte acções ••....• 
41. O Sr. Louis Grcnicr, duas ac<;õc~ ...•.•.••••.••...• 
42. O Sr. Camille Peein, qw\torzc aeçõcs ....•.••......• 
4:1. O Sr. "\dulpltc Vcrbelcn, sessenta. aeçõc:; ........... . 
44. A Sra. viuvn. de Pciss<tnt, vinte acçõcs .••.......•.• 
45. La. \lanq uc Ccntralc de FonrL; Publies, cem a.cçõos ... 
4G. O ~t·. ~fanrit'n HPk;u:d, cPnto c cineocntc~ c 1luas 

aeçõcs ........•................................... 
47. o Se. Chat'lcs Lelcbvre, dez :~<;çiíes. _ .............. . 
48. O SL'. C<tmillc Vcrct·uy,;se, der- a,;ções ..............• 
49. O Sr. Lo ui~ V1)rcrnyssc de Ncnnhcu~cr, dez acções .• 
50. A St·ct. Yiuv:t Vcret·uys:-:c, 1lcz a.r.:çõcs .. _ ...........• 
5!. O Sr. M:ühil:u Sim.m:-:, cLmto e 8c-;,;ent:t a.c<;ucs ..... . 
52. O Sl'. l\Iarcullin Dntilleusc, cineurmta. c quatro acçõe>. 
53. O Se. ~~\lbcrt Ca.etun de \Viart, vinte acções .. , ..... . 
51. O St·. Louis Lieoppc, eiococnta. c quatro acçíJe, .•..• 
55. O St•. Cunrlo .Jean de ?-.lcroi!C, 1lozc a.cçõ.•s ..........• 
56. O ::Sr. Ca.v:tlltoiro Oscat• do llnrbuee de \Vc~cmbecl\., 

st~L.., a.et;i-),~:-; .•. ......•.•..........••....••..•..•.•.• 
57. n SP o Jo.;cplt V <:til z,)Cbrocek, :,;l)is aCI;Õc,; .. o ••••••••• 

58. O Sl'. Jo:t:: Van Zocbeucck, quatro aet;ões ..........• 
59. n 81'. Arh•mar Zaman, rtn<\tro acções ....•.........• 
60. O Sr. Piet-rc Gl)erincl<,;, lluatoi'ZC acções ......... .. 
61. O St·. E•lmonrl 1\bll'ei, vinr.e acçõca ....•..... _ ...• 
62. O ~r. Paul Vau Stccnbcrghc, sc;;,;cnt:t acçõo~ .....• 
G3. O Sr. Louis Thicnpunt, por ,;i c por um grupo qllc 

cllc afiança, setenta acçõe.s ........................ , 
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64. O Sr. Albcrt Raepsaet, cinco acções .•.............• 
65. O Sr .. Jules Maenhaut, dez acçõe.;; •................. 
66. O Sr. Leonard Felix, dez acções .................. . 
67. O St'. Joseph Kieckcn;;. der. :tcçõed ................. . 
68. O Sr. Piene Verhaegcn, tln<tS acções ..............• 
ê9. O Sr. Van Nyen, duas acções .................... . 
i O. O Sr. Barão Oscar Ceomlwugghe de Loovinghe, te c' 

ar:çõéJs ............................................ . 

Total mil cento e trinta c nove acçõc3. 

075 

5 
lO 
lO 
10 

2 

;) 

E immetliatamcnto, na presença do t:tbellião e da~ testemu
nhas abaixo assignada-;, os eomparecentcs de,ignados soh os 
ns. 3, 4, :;, ü, 7, tl, !J, lO, li, I:!, I:l, 14, 15, IG, 17, IR, l!J, 20, 
21, 22, ~:l, 24, 25, 26, 27, ~". 20, 3u, 31, 32, 3:l, :;4, ::,;, :lti, :n, 
38, 39, 40, 41, 42, n, 4·!, 46, G0, 70 c 72, inü•gralizat'<tlll <L im
poetancht de cath uma de suas acções subsceiptas, ist) é, a 
quanth de tptatroccntos tl'inh o oi to mil ft•anco,, u' <'ompa
rcccnGcs mencionados sob os n~. 4S, 48, 49, 50, 51, G2, 51i, 57, 
58, 59, 60, ()[, 62, 6:l c 71, pagaram cincoenta por cento por 
cada uma dt~ suas acções, isto é, a quantia de noventa e tre:i 
mil c quinhentos franco~ c os C)mparoccnte.~ mencionados sob 
os ns. 47, 53, 54, 55, 64, ()5, liG, 137 c 68, pagara.m vinte e cinco 
por cento do cad;t uma tltl suas acções, isto é, n. flnantia de 
sessenta e um mil cento c vintll e cinco feancos, fazend<J um 
total de quinhentos novnnt<t c dons mil seiscentos vinte e 
cinco franeos, rrue se acha desde já á disposição da sociod<tda. 

O saldo ecstanto por entrat• sobre as acções de capit:d par
ciaJmento pagas "erá pago na sédo social no mcz IJUC ~cgnil' 
cada chamada tlc fundo,;. Nenhuma chamada de fundos potlorá 
ser supcl'ior a vinte c cinco pM cenb do capital nomin<tl c o 
prazo de um moz pelo mcno~ do1·crã. ser observado cntt·e cad<t 
chamada do fundo~. 

Todo o accionist<t em att·azo dt• pagamento ficar;t su.inito a um 
jneo do cinco por ct•nto ao <t11no ~obro a qn:tnti<t cham:ula e cs.<c 
juro cor!'t~t·;i de pleno dit·cilo t' .snm adiamento a partit• <lo tlia 
da cxigil•ilidado att'• o do pagamento. Si não fo1' l'<'alizado o 
paganwnto 110 mcz de sn:t e:dgil>ilidade, o conselho •lc :tdmi
nisGração, sem pt•cjuizo do rpne~quor outros di!'citos, podcr<í. 
mandar proceder na Bolsa de Bt·uxollas á venda das acçõos em 
atrazo de pagamento, por conta, t•isco c perigo dos rnttt•,latat·ios 
que tle1·m·;to Ruppt·ir a difJ'crr•nt:<t entre o valor das chatn<t<la~ 
não t'O tlind:ts tlc att·azo c o pt·oducto d<t vcnd<t. 

No caso rio cxccrlonte, os.Qc Ql't';i. ontn>guc aos rctat'•l:ti;arios. 
A venda assim feitêt annulla <L incoepot·açiio do accionist<t em 
ütlta e o (':)lltpe<\tlor das <tcr;i:ics vendidas é insct•ipto sob os 
ll!OSlllOS lllllllCl'OS. 

At't. lU. Todo o proprictario tlo acções não pagas é obrigado a 
fazer nos registros pal'a lii~u ,[e~~i:Jados eleição de dutnieilio 
na 13clgica. Todas as communic:açõcs e intimaçiíe3 rcl<ttivas ;i, 
sua flUaJi<latle <le accionista llto siio Yalirlamcntc feita~ nesse 
domieilio. 
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Al't. ll. A~~ ·::Hií ~' !le acr;ií;'-; nominativas s~ re:tlir,at•;\•) p)r 
Hlll't 1lo •hJ•:t<:t<• 1h tt'<tn-;t'et-.•n·~ia dat:11h c :t,,i;tn:t<l.t paio 
e~'<lcnt.,~ ·~ p •l•> cc-;-;iun:tt•i 1 ou sem ]WOcur:t!lot' c irH<~ript:t no 
t'<~gi-'IL'o pt'eYi -;to p:1Lt lrü ; o cnl1•n :o ficar:i rc.-'pon·m n1\ eom o 
<'1',;-;i·m:IJ'iu p•lcH p.1·!.!'·tm:•JJI;o-; :t t'e:.tliz·u·. A socie·lt'le so in
t!•t·vcm p trét t'<1.c;uLu·iza t' a tl'ans rerencia n) P;.tist;rJ dos 
acci•>Jiist:t-; P n nome. E l'llt n:í.o rc'p mdc, n ·m pc~l ts conse
<[ll··nei:t-; 1l:t Lt'.lfl<l'nrencia, n •mtul:t intli\·itltnli<l ulc ou :t capa
c·i l:i•Jn <li'\ p tl'tl~' e !llf.t•,t~;f.'t.nt ~-; <!ll t!C SPUS pt'OGlll':t lOi'!l,. 

"\1'1. l ! . . \s '11\'<J:~s :til p:>t'Lild•>l' sLi.n :1-lSign:uh-; p<lt' clm.~ atlmi
ni <tra•l<>t't'-l. L'In:t tl:ts as-;ig'J1:ti,Jll'as p:Jill't'ií. s ·r t'dt:t P'll' meio 
clr1 l'iJ.Ill<' •li:L .\.-; S\1 t-1 c •s<i >-l -;e !'CidiZC1111 p.}l:t .-;i:nples in
tt'0'.!il do cii,ul•J . 

. \t·t. t:l. .\~ acr;li,\S do c:tpit,.ll e :t< ac:;u.,., rl' clivi•lon·l·l po
rl<'rii.•J, p:H' tlt•ci~:l:o d!l consc)llto 1!<) a•lmini~tl':t<;:1. 1, 'ut· divididas 
<'lU C·"'JWn.~ dr. um d<'lcimo p<n' c•Jnr.:\ dos in ,et'C.'B:dus. Quaes
'i'lül' ''"1')">11' t'üllO illo;; em numct•o sntliden I, o t •rão u::; m;;smos 
diJ'l'ilrt.o< <[!1·) <llll:J act,•:'io inWiJ':t . 

• \t• .• l L i)< dit•pit<H C Oil!'i;!;~•:lí1S inltrl'l'Otl'S ;'t, :v•ç:lo S',!.(l\Clll 
u tit<tlo Jll.t',t 'L't:v>.~•!llt't' m:lo~ :t<pw Plle p'l~'ie .. \ [HH<e d.l Ulll:t 
:~f'Çil'l intplll't:~ 1\o pleno tlil'Pito a·llw,;fl!) :t•H l'-;ratutu-; ,;oci:tes l' 
:í. <!c ·i-;:''t:J <la :t<:'('ll!iJ!(•;t get·al. 

1 •~ lt''t'>lnit·os ort cec lot·os llt' um a~cionbt:t <levPt'il.•l, p:tra o 
1'\l't't:il'io ,r,, ~Pns dit'l)itml, "" >llj ·it:u· aoó' im·cnLu·ittS ,;oci:ws l' 
:i..; dP('i ,:~)(~.~ 1l:t aS,l'tnhl(-;il. g.'ral. 

,\rt. l."í. C:ul:t acç:l<J ott co"Jl<l/t. dP aC'ção é indivi<ivd l' :t sn
ci8•l:u\t; c:<! r<•conhcco um uni,·o pl'opric!.ario por :u•ç:'io ou cw1um 
cl•• acçi\0. li t \·ert<lo diverso-; propl'ie :a rios do nm:t :tcc::·t.o, a so
ciP.rla<lc km o tlieeito tlc Stt,pontll't' o exercido dos direitos a oll:t 
rl'f· .. :·enlc< alô qur. uma só pr,.,-;o:t s··ja designada como scnd•J a 
:eu l'•''l"'it<~ P''''I)J'i!lt:tri:t cl:t :t~·•:iio. 

T!Tl:Ul lii 

Ar·l. !:i .. \. sur:i1·•l:t<lo ,·, :vlmini~l.t·a,[a po!' um <'Ull~ ·llto com
p:!st,f) <hl ""t.' ~t<ltnini~tl':ldo:·t•.s pelo mono~ c 1le <lozt~ nu ma· 
:..:itn11. ll'HU ·:l·lrH e r'-•,vug-av ·is p~·.la, a."'semhk::a. g"t1 L'a.i <lr):; accir)~ 

ni'1 ''" . 
. \ri;. I 7. O J11:t•td;tt·> tlrl~ :ti!mini.stra!lnrcs (• rl,• ~ 'Í~ it'11HH; to

<l:t,·i 1 <I ll!<lhd' ![I)S :tillllii1Í-51<t'ltl[f) '1'.-l llOllll'rl<lil' [I •h [ll'Íil!Cit•:t 
:tS<l'llti>l•;:t, g<•t·:d ddS .t<'Clllllist.:t~ Set•;i, SllO!UPtLid:t li l'Oül'lit;:'io na 
a~;l·rnldt'•:l g •;·al ot•.linal'i;t dt• l!l 14. A ~u!'t:'. <L~Lnrmintr:~ ,, p:trk 
<[111' ,;ai te elo "Jn,;elho. 

i\"a :t" ·ml>lt; 1 ;!t'é'.tl ordinari:t d:• 1\):)t e na-; a~~entlJ[,;;t; tt·i:tn
lllliii'S St'gltinl '"· pt'Oi1Crllt'·Se·h t :t t•co[(Ji(·:i,o ott :i .ql,stit nir,:io ú;t 
p:1,t'i,1· 'liiD ~:tiL-~. ~i na pt·ilnPit·a as~cn1blL~a gr•t•.d p üill .'-'egni-
11\ 'I\ I'' :1 ll'lll :t4 :rmhlr',:t g,•r.tl :ttmn:tl. a a'i<t•Jnblr;;t n;ln eunlet·o 
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a totalidade do.; ma,ndatos de admini~tt·a•Jore,, ella poderá con
siderar os mandatos não providos de titulares como vagos e 
autorizar o conselho de administl'aÇ'ão com o collegio dos com
mi:'lsarios a conferir os di\os mandatos, confol'mando-sa com as 
prescl'ipçõcs do ultimo paragrapl10 tlo ar~. 45 da lei sobre as 
socie1lade~. 0;:; nutndatos assim conferidos tcem fim na primeira 
assembléa. geral e esta não os ratificl. Os administradores que 
slhem são reelegiveis. Cada administrador onera em garantia 
de sua gestão 40 acÇ'ões de capital, integralizadas ou até a con
cnrrencia das quantias chamadas. 

Os adminhtradores ou commissct.rios que não tiverem elfe
ctuado o deposito do garantia de sua gestão, de conformidade 
com as prcscripções dos estatutos, dentro do mez de sua cloiÇ'ão, 
serão conoider;vlos como demissional'ios. 

No caso de vaga de um ou de diversos mandatos de arlminis
tr;tdores pl'ecellcntemente confel'idos pela assembléa geral, o 
conselho de administraÇ'ão e o collegio dos commissarios reuni
dos p1•ovidenciarão pl'ovisoriamente sobre a substituição dos 
administrado1·cs quP faltam, esperando a asscmbléa geral se
guinte. 

O administrallor ou o commis.;;ario nomeado em snbstituiçãf> 
a outro cujo mandato não tiver Pxpirado só fica em funcções o 
tempo que Ltlta pa1·a terminaÇ'io do mandato de seu prede
ce~so!'. 

Art. 18. As operaÇ'ões da sociedade são examinadas por dons 
commissarios pelo menos c cinco no maximo, nomeados e rcvo· 
ga v eis pela asscmbléa geral dos <tccionistas. 

Com tudo, p:tl'<t a primeira Yez e pol' applicação do art. 54 d:t 
lei sobre as sociedades, os commissarios serão nomeados nos 
presentes estatutos. Os commissarios tecm um direito illimi
tarlo de ge1•encia sohre todos os negocios e uperaÇ'ões sociaes, de 
conformidade com o art. 35 d~t lei !!obre as sociedades. Cada 
comrnissario onel'a em gal'antia de sua gestão v in te acções 
de capital da :-ociedadc integralizadas ou até a importancia das 
chamadas rei taQ. Os commissarins são nomeados por seis annos 
e são reelegi Vl'is. 

Si o nurne!',) dos commissarios nomeados em assernbléa geral 
for reduzi1lo a menos de dons, o conselho de administ!'ação 
deve convocar immediatamente uma a.;sembléa geral pal'a 
providenciar ~obre a substituição dos commis:;arios que fal
tam. 

São nomeados commissarios: 
Os Srs. Van Steenberghe, comparecente, qur acceita, 

Etienne d0 Baillieuconrt, propl'ietal'io, morador em Esecle, 
Avcnue Bougman n. G7. 

Art. I O. O consellw de administração escolhe entre os seus 
membros um pre,;idento e um vice-presidente. No ca;:o de 
ausencia do presidente e do vice-presidente a uma das reuniões 
do conselho, a sessão será presidida por um memlJro designado. 
pelos administradores presente'l. 
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O con>·.•lho S) reune á convoc1ção do p~·eúllente ou do seu 
substituto 8empee que os interesses sociaes o exijam. Ello 
deve ser conYoc:vlo sempre que tres administradores o rc
qneil•am. 

As reuniiie' do ~onselho s 1 rJalizarão ordinariamente na séde 
;;ocial. Ella~ p 1derão ~m· convo~adas em qualquce parte no 
intercs3e ria socierl:.vie . 

. \d. ~11. O <.:ons~lho só <lclihe1'a validamente estando prc
~ente ou l'l'jn'esentarla a. maioria nos 5eus membros. 

() admini,;tradol' illljll'llido rlr' assbi.ir á reunião tem a facul
•ladt' de rlol•·.:::tr :1 IIIll dos ~ens c•Jlle;ra~ o poder de votar em 
'Oll nmnr• P IFI' pl'Oposta-; em ordc•m do dia. :\'Pnlltllll admi
nistr:tdor p•idc 1'1'\IIIÍ!' mais rln duu~ votos, cumpt·eheiiilenrl o 
o seu . 

. \rt .. 21. As rp,;oluçiJes rlo consdho são tomatlas por m:üori:t 
rle votos. :\o c:~'o em que, em virtude do art. 50 da lei, um uu 
m:tis adminbtearlorcs se devam a h'ter, :tB rcsoln(·ve~ são to
marias sola·c ns l'l'oposta~ qun figuraram na orrlem d•J dia, ;i 
maim·ia r],,; out.l'o~ membr"~ prrsrntos ou rept·osr)ntado.,. 
Soca-o rl<' emp:ttP, o \OLo tl() pt'P~identu t'· pr0pouücrante. 

Havcr:i na St;Jo social 11111 t'e:,.d.;tro í).~pecial da'l actas tle1-; 
se~sões do conselho de adm i ni ,tt·ação . 

. \ act.a de cada ~,~~~ão ~ct•;i as~ignau:~ pOi' to:!o~ ~~~ l1Wl11L:·,)~ 
pt'P."nnt{~.;,; :i. ~e....,~ão. 

,\s cü]Ji:J.~ o11 <.:el'tidõe-: p.'li':L serrm aprescnt·Mlas r·m Juizo on 
Plll outrtt pat·tc •Jil;tiquur I>L'l'i\o <LS'lign:1.das P'Jl' dou.; admi
ai -.;tradores. 

Art. 22. O conselho dP admini~tração tem os mü~ amplos 
'podP,rcs paPa a ;w,;tão d\lS nogucios 80ciaes. Tthlo •pmnto n~w 
ti,r I'P-'C'l'Yado á ;h~eml,[(;a gemll'"L~ lei ou pelos e-:tatutos é de 
-'ll:L ClillljiOI.í'll<'i:l. 

Ellr· l1Lidr•, ]'I·in··ipalmnntr~. '' s<~m que a d,•,ign:tção •1ue 
'f!i!IW s1•ja li11tit.atir:L, rí·cdiCJ' u pag-ar •]ttal'~lllWI' q•nntia-:, ;cd
qnit·ü· e cedct· 'Jnacsqunr hen' movei,; c immoveb, cun:o:eoLir c 
acceitctr íJ uae <IJUCI' ancod;unento,; c alug-uei~. coutr<Lllir '1 u;:wc:
•[lWt' Plll]H'I''tiiiiO" <'lllll on ,:nm gal'an~i<\ e,:pPcial, a nã.o ,:t:r pul' 
emi.~.~ão riP ol•rig<L<:iJe;:, con!',•J'ir llUae:>[UOL' bypoL!Icca,; P P•'·
nlwre.~ de moYI'.i.-:, euiwnrki' lnvantameJJto cou1 rnnun ·ia :L 
r r uap~rrucr J.ireitu~ rcae;:, de 11 u:wBq ueJ' in~>eripç·õos lln,otilf'c;u·ia;.: 
on privilc.:!i:\•l:t', de qiLLC"lUCt' tran~cripç·õcs, penhora-:, 
í~mb:u·go~ <' outru~ rru:w.-;rJuct' impodiment•Js, anw;: ou dcp•IÍS ck 
p;tg:untmto, t'Olllpan:Ct'l' em Juizo como autoe ou COillo réu, 
trata1·, kan-:igir e eOJllPI'omett,or em qual<1nc1' p-:bdo th 
cau~a. f:tzer rllt'l(""JUPL' dc,;btenci:t.~ e aequicsccnci:t,:. 

Xonwi:t n rc\~,,g:t t 11l"s o;: agentPS da socicdadt~, determina 
as '11:\s attl'il.IIIir;•lt,-:. fixa o~ ,;cns veneimentos com Pll sem Jl<ll'
tieipação n"s l1u:ros b1'1Hos da sociedade, as~im eOI!III :~s ~nas 
eau(;õr-s, si hj~fl\.OJ' lngai·. 

_\s ar••;ÕP~.iltdiei;~e; ~ã11 intentadas e sustentadas nu nome rl:t 
':odPd<tde. lll'llce,s•H c <liligi'nci8:> do pi'L'Sident,:J do conselho . 

. \1-t. ·!:l. u con<elho de :1•lmini~traç'io püde dclegn,r, p:tra o 
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serviço diat·io ou para fins determinados de uma maneira tempo
raria ou permanente, todos ou parte dos seus poderes a um di· 
rector ou a outra qualquer pe;:soa. 

Art. 24. Na falta de uma delegação especial do conselho de 
administração. qnaesquer documcntus que obriguem a sociedade, 
a não sct'l'll1 os do scrviç' di:nio. serão assignados :velo presi
dente ou pelo vice-presidente o nm administrador ou. nn, falta 
do presidente ou do vice-presidente, por tres administradores. 

Os signatarios não tet·ão q nc justificar a tm·ccü·os uma auto
rização prévia do conselho. 

At'. 2i"">. ,\ assmnbléa get·al dos aceionistas pôde ahonar aos 
me111uros du cunsellw de administraçào e do collegio dos com
mis.-at·ios emolumentos Jlxos que serão levados <i conta das des
pez:ts geraos o isto indeprndente dos la11lihnes previstos no 
art. 35 aqui <•baixo, mas ,;pm r[tte "S cmolnmentos de um cvm
mi~xat'Í<J P"~s:tttt f'Xec,Jer do t•·t·ço dos de um admini~tr·arlot•. 

A~SE~IBLI~.-\S «ERAES 

Ar·t . .?li .. \ assemlJlé<t geraJ o!'llinari<t ~m·á. realizaria cada 
anno na ultima terça-feira de ontubro, <is dez e nwi:t horas da 
manhã, c pela pl'imcira vez n:t nltima terça-feim de ontubro 
de HJ02. 

As a.~.~omblrlas gel'ao.~ se realizarão em Bt•ttxcllas, na sr'tle so
cial ou em orttro t!Tt;d•pwt· Jn.::tl •1110 i'ur ia·licado no~ :cYiso~ 
de COJlVOI':tl'itU. 

A ;ts~~~Jrtl>It'·n, gr•t•a! púde SPt' ronYocatl:t t'Xtl':torclitHu·iamcnte 
a todo t.emp". l!llCl' pelo cunsPllto do arlruini~tJ·ação, que!' pelo 
collogio do~ t:nmmi~'iat·ios. Ella de\'O Süt' cunvocada a pedido 
c'cripto dn :r,·,·iunh;t:tc', J'ctn·r . .;nnt;uvlo o IJHintu das ac~·õo' cmit
tillas. 

Nesse l'it~o r) ~~un-wllto de a•lmini..;tt·aç?io 1l IJbl'igado a reunir a 
as;:omuléa no pt':Lzo maxiuru rh· 1l•JilS mezes, a datar do dia em 
que t'CL'eliott o pc.I i< lo . 

. \s con vo,·ações p:tr·a. assemlJléas geraes são feit-Ls de con for
mid:vle com o art. tiO da lei sobre as socierlatles. 

Art. ::.7. ,\ a;.;cmlJI(•a I!'Cl':ll se compõe tle todos os aecionis
tacl que ti>·erem ol>.<et'Y<t<lo o> arts. :28 e 2!J tios esta1.utos. 

C~1dn, ac<)u dn ('apitai assiltl eotll<) C<ill<t :tcç;w ll~ diYidendo 
<l:t ,lil'eit.o a um Yuto. 

Art .. 28. l':u·;t_.IJo•lot•cJ~l a:<sist it~ :i a~sembJ,•a geral os pro
pl'letarws •k :tcçue.< numtnatt1'as saü obl'lg-ados a fazer seicnte 
dncu 1li:t~ polu rttunn..; antes 1.b 1'0ttlliiio do con~ollw de admi: 
nistl'açiio, •ht cluantida1lc do' titalos prlo; fJtiae~ ellcs querem 
tontétt' lJ<Ll't.c na .votaÇ'ã.o. Os pt·oprict::tr~~s de ac(•ões ao por
tador dC'vcm, ctnco dras antP'l d:.t reunrao, tet• depositado os 
seus títulos <'lll um llos ostab<'lecímcntos dcsig:nauo< no aYiso 
de convocação. 
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Toilo accioni~t:t P'l'lcr;i se fazet' repr0sentar por um procura
dor que t1nh:t elle proprio o direit'J de assistir <i ass~mblé:.t 
c porta1lOt' 1io um:~ p1'0cnração regular. 

As P"ocuraçiíes f[Jvern sm· depo~it;~das na séde social, t1·,1s 
<lia~. pelo meno~, antes da dat;~ fixada para a reunião. Uma 
li"ta de pt·esença indic:mdo os nomes do;; accionistas e a quan
ti,lallc de acções que clles rcpr,~scnt;tm deve SJl' a;;signada por-
c~vla Ulll delles para SIW arlmittirlo á. a~sembléa. 

Art. 20. A ass:)mbl(•:t geral é r •g1tlarrnen~e constituída qual
q \lCl' 'i tw 'e.i:t o 11 um em das aeçi>C-l l'Jprc~entarlas e as delibct•a
''i.ir.; s:"Lo L•Jm:11la . .: <i maioria dos voto.:, salvo no~ casos provistos 
pelo al't. 50 o o ulr.iuw paragl'a.plto do al't. 72 da lei ,;obre as 
:"oclcdades. Qu:tndo se tl'atar d0 mollificaçí'ic' ao.< csLltuto.;. 
soht·c uma mni,siio de <v?çõc~. s"bt·c a t•edU!?Çii1J do c:tpital ou 
'obre a <lissolução antccipa,l:t ou :t promulgação rl:t socieda<lc, 
;1 asscmbléa. dcv0.rá reunir a~ nutiol'ias rc>qui~itadas pelo art. 50· 
1l:t lei soht'P :t' S';cicdades . 

. \rt. 31J. A as-:cmbléa ger:tl é pt•e,;itli•b pelo pre~idcnte do con
·"''llt<J dn admini-:tração, na ~nzt f:dta pelo vice-pt•esidGnte, na 
falu dc-tn pot· lllll :Mlmini-:tt·atlrH' c na deste pelo mais fln·tn 
al'r~ionist;~ presnnte, rJIIC aecuitf'. O prc-:ir!cntt) da a-;.;embléa no
mei:~ um sr•ct•d:trirJ o <lP~ign;t 1lo11s "' ~t·uta,lurP.-: cn .J'C' os accio· 
nii\t.as Jll'•>scn ,c>. A votaç:l.o po;· e>,?t'utinio secreto tnm logal' si 
i'X' P'''li<LI pot• rh•z aecionistas, p<•lrJ Iní'IlO~. 

,\rt. :n. A a's"mhll>a gPt'al ddihet•:t exclusivamente sola\) as 
propu~•.a,; nnuneiada.; na onlom do dia. As acta~ da assembl(la 
geral sfí:) assignadas pt>los m:~mbt·os da me.-;a. As crrtitlões ou 
Ci.lpia>: silo ;~ltthenticada~ por 1lou1 administradores. 

TITCLO V 

Art. :l:!. o <Lllll\l social eonwç:t em de 1 juoh<J c tet·nün:t em 
.'L de maio. O pl'imniro cxereiciJ social sel'<t cur·ctTadu en;· 
3 i <ln li! aio de , \J02. 

At•f;. ::::. l!m m:lz pdo mcn11,; antes 1h as~ombl<'a geral, o 
f'On~ellw <lo admini~tr:t,;iio ent,·cc·:~ ao collegio dns commissa
rio~ o inventado, o halan~,~o. :~c •nt« de lnct·os 0 pJrrla-: com to
do~ os ilocumcotus em apoir>, bem como um relatorin sobt·c a:-< 
opct•açiíc.; ~~~~ :-;oci<~dade. O collegio dos comnüs~at·io,; (• obriga
do :t <tpl'e~entaJ' o -:eu rclatorio na !piÍnzJna. 

Al'L :li. Quinze di.~s ante; rb a~"cmbl(~a geral. o balanço, n. 
~~ont:t <le ltiCt''" o pm·da~. a:>,im cumo :~ lista do,; accionht<ts 
cmnomn, tieam cxpo:-;to:-: êto exame dus accionisbs na ~r'·de: 
~o c i a. I. 

(>,; :tccioni;;;f.:t,.: t•ccclJ<ll'iio ao me,.: mo cempo qu0 o a Yi.;n <lo 
e'Jnvoc:t<;iio o b:dançn, a cont.a rlc !neTos e perda' c. o ~clatot·io 
dos r:rlllllllhsat'io,.:, :<i ellc não cunduc CIIIll <L appr,Jvaçao com
pleta 1lo h:tlan•:o. 
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Art. 33. Dos lucl'JS liq uidos se levantar;t: 
1. • Cinco po1· cemo para constituir a. resm·va legal, e este 

levantamento não é mais obrig;ltorio quanuo a r.)serva a 1,

tingir a quint:~ paete do capital social; 
2. 0 Uma quantia snffleiente pa.ra pagar um diviuendo do 

cinco por c:onto soht•e a importancia. p:tga, quer antecipada
mente, qum· ue con!'urmidatlo com a.~ ch:~.m~tdas do ostatutos 
das acções de capital. 

O excedente será distrilmido como segue: 
a) Dous por conto ao> administradores e commissa.rios; 
b) Dou,: prH' c.•nto (~ disposiÇ'ão do cow<ellw de a.dminis

tração; 
c) O sJJrlo srri~ dividülo por metade ent1·o a.s acÇ'ÕJS de ~ ca

J>Í tal o as do di vidontlo. 
Todavia o conselho do administra(·ão porlel'á a!Tr•ehl' e~se 

saldo até :t impot·tancia. do tl'inta po1· ermto :t um fnnrlo oi() 
l'C.IllllLolso da~ acr;õt•s do ca.pital. 

O con,:ellJO do ;trlministt'al;ão determinará a (·pDca e a.s con
dições dos'le n·ombolso, quo S!.l far;i por S)l'teio com rcBmbol~o 
de 500 franco> pot• titulo. 

As a~çües a-<sim reembolsadas serão snb>tituidas por acçiícs 
·do rlividendo. .'l parte dus lucl'os tr.1tarla na. alínea c, attJ'i
buida ás ac~·ões de capital, set•:í. diminuída proporcionalment!.l 
ao numero de a.cr;"!ics rcembolsada.s o a quantia a~sim riesl'alcada. 
vir;í. a se junt;u· á q rottt do.; lucl'OS rosorv:vlos ás acções d 1 

·di v idondo. 
O CJns:Jlho de ;ulministl'ação porlerá igualmente fc1zer um 

levantanwnt·• s·Jbrc c"te s:1Ldo afim de c<:>ns;ituit·um fnndo rb 
providenci;t. 

Logo que p.;tr• ftmrlo tlo providencia tiYnr attingitlil a m·~
tarlc do eapit;d sucial, o levantamento em l[llestã•J s) podct'<í. 
sm· foi to coJJL o consentimento da maioria. tio . .; accionist ts. 

Art. :il'•. O ('onsolho de atlministraÇ'iio tlxa.r<i a r! ata tlil 
exigibilirl:trlc• dos di drhndos. 0.~ jm•os e r li virlcn.los pre
scriptos por cineo ann J'l ficam propl'iedadrJ da so~it~d;vlrl. Ellcs 
snrã·.• Jeva•lr•-' :to l'nrHlo tlc reserva. 

TITCLO VI 

DISSOLFÇÃO E LlQl:IIlA(\.0 

Art. ;)7. .\ SJcic Jade pórlo srr dissolvi Ia a todo t ·mpo~pol' 
doci~ãJ da as,.;emblr\a gill':tl de :.ccionista.s. 

Na occ tsiü. • d;t rli>;;Jlll(ío 1! t socicJ;dc a a~sDrnhléa g )!'al no
mea.r<i um on m<ti,; lirplidantes, dt'tcrminar;i 03 S!.JUS p·Jdcre.3 ,, 
.tixa.rá us seu:; emolumentos. 

Os liqui,ltnt!.ls poiltJl'ttO ser pl'incipalmente a.utorizados ~t 
tra.nsforit· torlo ou parte do actiYo e d9 passivo da socic,la•le a. 
particul.n\lS on a ~ocietlades, por meio de entrada, con tr,t J i
Dh8irJ ou con tt'<t títulos, o acçürs Oll obrigaç:ícs. 
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Art. 38. Dueante to1lo o curs0 rl<t IiquiLlação 11. assemhléa 
geral dos accionbtas ser;t convocada, cada. anno, no dia fixado 
para as assembléas gerae3 ordina.rias. 

Depois do completa apuração 1lo P'"'sivo e de todos os onus, 
bem como das despt~zas da liquirlação, o excedente do activo 
realizado será repttrtido como segue: 

A) Reembolw do~ pagamentos sobre as acções de capitaJ. 
B) Depois do l'f't'lll hoho do c:tpital pago, o excedente sorá 

rcp::trtido, metade entre as acçiJ1)-; •le eapital, de nrn:t pal'te, e 
nH:ta!lc entre a,; :te•:·iJe-; de rlil"iden.[o, dt) ontea. parte. 

Art .. ::.1. Tod•1 a,~•,·ioni->t:t, a•lmini"f,t·adot• ou commissario 
da ,,cwir••l:Ldr) d8I'OI':·~ el.,gm· •lomi•·i!io na Belgi••a, onde a' ('0ffi
mnniea<:líes, Ílll.in::u;ií:).,: c no!.ifi ·:L<,'iJ,)-< Jhr p:~df'rão s.•t· Yali•la
mcnt.::J !eit·ts. 

T!TCLO VII 

Aet. 40. 0~ •·omparccont.e~ Sl' l'lm!lirãu Pll1 a~seml•l<':t geral 
de aceiorli-;tas. e111 nr~sso ca,rtol'io. imttWtliat:unetHe apo< a :u;
signa.tn!'a <los pe,'~cntes. p:tl'a. fi.\::Lt' o nnnwro tios membt·os du 
prirncit•u <~on~t\lho d<' a·lrnini<r.t·aç'i•> p:tt':.t pt·oet•,[er <i nome:tçiio 
do- a•lmirli·.;'radot <'S, p::tt'•t d•H::I'Iuin:u· us C'IllOlnmcn to::; <llW 
~cr:Io al,ottctdl)-; ao" a·lminisl,l':tdoi'l'S e ao.~ commissario,, si 
t<w o ca,so, alêm 1l•) tantiéme nus lw·l'oS c para cst:"l;uit• sobre 
•)Ltfl'dS f[uaesqncr a<sumpt•Js 'lne possam inl:ct'<)SSal' á so
cicda'h~. 

[lo qnn Iavm terl!;l), ftoito e p:tss:~•l<~ em Bt·uxpllas, <lata -.:upra, 
na pt'<·~en•:a d:1~ 1 •·->I,Ptlltllrltas insr.t·nmental'ias aeinn !111'11-
~·ion[vlas. 

E n:t presença do Sr·. .\rh:'t'i, Yanrle C:tpcl!C'. eng,•nheit·o, o 
du St·. Uns'.aYc F,,,,,:aine. empi'C'gado, amb:JS mor·adon's em 
saint ~~·!lúsluz, Bt'U\I.>Ilas. rua rio Tyrol n. 70, os quacs att:•s
tat·am a i'lcntidatlc e a capaddadn civil •lo" St·s. Lopez c T:1-
llwwtrne. eompat·e•·.onto,;. 

E ap···s leitura fci t:t. a~ partes ::r,-;,ign:tram eom as testemu
nltas ccrtifi·~ct•!ora" a~ t~s\llmnnha:> instl'nmc'ntcteias 0 eomno<co 
t:t.belliiio. 

Seguem as as~igna tura~. 
Rogisi,J•atlo em Hruxollas !Este) em dnzeno\-e de março de mil 

noYecento~ o um, volume USO, folio 138, casa l. Recebi: por 
contracto de sociPcla,!e, 7 fr:tncos; por ven•la de immoveis es
trangeil'os 2 fr. 111 c., pot• rn:.ond:tto 2 fr. 40 c., totctl li fr. 
H c. u rPc~hCldut· interino, (a~~ignado) 1Vespin. 
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Annexo l 

PROCURAÇÃO ESPECIAL 

Na ciuatlo ue ~lont.evidéo, Capital da Repuhlic:~. Orient1d do 
l'l'uguay, a•.s oito de levoreiro de mil novecento.~ c um, perante 
mim, abrrixo <~s~ignado, tabellilio publico, e as testemunhas, 
comparecel'am os Srs.: Pedro TaUwu<trne. Armand Leruoud, 
Henri Dinard c Hilado Jesus Lopez, o-> tl'eS pl'imeiros cn.Sét· 
dos, de naeionalldatle fl'anceza. e deste centro e quarteirão, e o 
fiuarto e ultimo ;;;olteiro, hespanhol e mot'adot· na cidade de 
Lavras, distl'icto de Caçapava, Estado do Rio Gl'ande, Republica 
Feuet'al do Hrazil, 03 qn:ttro comparecentes são de maiot· 
ida•le, capaze.> para o fim do piesente instt-nmento e de mim 
conhecido-:, c• rtne attesto, e declarctram. o que eu con~igno em 
meu termo. ILilP dão podol'es cspeciaes e lM~!antes aos St·s. 
Fl'ancisco L•>pcz n Constant T:~lhouarne, m •t·:~dorcs na 
mc;;ma cill:L•lc tle Lavr<ts, resi1lentcs acci•lent:dmente nest:t 
Capital, p'l.r<t flltC um ou ontl'o pt•ocut•:tüot·, indistincta
mente, possrr se occup:1l' em toda. <t praç:L C•lllllllOl'Cial do 
estl'angeiro e m:üs especialmente no Reino da Belgic:t. 
rb vcnd:t. ces~Ko, transfercncin. ou de outt·o qualrtnet· 
a~sumpto, •la :tlü~nação e 1\a. tine 1lbposi<:iio de t,•,dos ou pa.rt.•· 
1los dircil;o."' " •las ac(,'ões n.etu:tlmcntc pcrkn~t'IHCS Oll qu1• 
ueYam vir a pct·r.enc~r am quatro compn.t·cccntt~s supra ditos 
n:t socie•.ladL• ··ommeecial Lopcz, Talhuuarne & Comp .. tcnuo 
pol' fim n. pe.;quiza e a exploraç-ão de minas na. dit:t cidaüe dP 
L:tvt·as, rla rtn.d sJcied:tue os referido:=~ eompa.1·eccntes fazem 
parte, as~iu1 ~·umo os pt'OL~Lnaüot·es e a qtlill, sode•lade foi con
sti tu ida por e 3rT i ptul'a, la vra•la pcl'antc mim, na. pt·esen te cidade. 
uomicili•J legal •Üt socic•üade, em trinl.a de dezetuhro de mil oit•J· 
c.:-ntos n JVenta c novo. 

Por cun~cguintc, elles potlorão pl'aticar a alionação de que se 
trata, rtti·'l' 1'1!1 t':tYOl' de p:l.l'ticulare.-;, 1le eol'pora•:õJ~. •le socic· 
da•les 011 1lc p;T:th.·lccimcntos publico~ pelos PI'e(·o-: e sah a-: 
Ji'>t·mas dn pa;;amPntu, termo,; e outl'as con•li<;õc-; •tue lhes con
vier e>tipnlar, •;omprehenllendo nes-;a alienar:ii.o r,l)(la ott partr. 
segund .. o ca~•) <!(]seu-; uil'dtus, em qualquer especiB 11ue seja. 
na dita socie1ladc, quer pal'a. hens solirios, moYeis, cstaheleci
mcntos minem •s. m11.chinas, proprieuadcs liquidas e acç·õe~ 
c outt':.t' •tnae,:qnor cous:ts 11110 po.-;,:am · constituir o Sl'll 

aetiYo, SJ!ll rc-; ·rYa alguma ; elles rcceherãu e JlL~t'CPherão ;l 
vi~:;a un a prazo, P'i:igir2io 011 tomarão po~se uo t11da; c de c:t•l:t 
uma das qnantia~ •le dinlteit·o, hens, creditos e :w<;>üe.-; que cou· 
vierem p:u·a t'oi·mar o preço, assignamlo os recibos e outra-; 
quitaçõe.; qur furem exigidrts,passa.rão c assignarão 03 contracto> 
preliminares c detlnitivos c a cscdptura ou as escripturas pu
blicas de venda. cessão, tra.nsferoncia, e outras flUe forem nP
cessaria.s, assim como o" documentos particulares P estabel•·
ceriío a~ cl:msulas r:tne elle' julgarem convenientes; farão o rc-
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gistro e a in.3p::o,cç-ão <In rp1a~s.llwr instrumentos e con trado3, 
farão as annotn.ções de transferencia que tiverem logar e farão 
para o cumprimento deste mandato, em toda a praça commer
cial do cstrangeii·o, os reg-ulamentos, convenç-··,es, gcst.ões e 
outros quêtesquer ::tetos que sejam para conseguü· a realização do 
mencionado fim. 

Os autorisa, out1·osim, a se apresentar em caso de necessi
tl:tde perante quaesquer goym•nos, municipalidade, conselhos, 
juiws c tl'ibun:tes e outras autoricladcs adminis;rativas ou judi
ciarias competentes ou a.presBntar os escriptos e p::o,tiçõcs, fn.zm· 
a~ gestõPs, nomeai' perito,, formar recursos, prestar juramen
tos, api"cscmtar proYas c solicitar registros c annotações e a 
fazer outr:ts qu:ws'}uer consas que possam ser e:dgidas, porlendo 
:'II!HtabJlecer este instrumento e rcYogat· o; procuradores. 

Obrig:ml-SC, de confllt'mid:HLl com o rlit·clto, ai) cumprimento 
d<> que vac acima. expresso. 

Em fé do que p:tSSPi o presente instrumento que as,;ignaram 
com as testemunhas pre>enbs, SI'. Antonio Bazz:tno e Sr. Do
mingo Lamolc, maiores rie ithuie, o que attesto. 

O presente instl'IImcnto fJi copiario c annotldo no registro 
g"•'l'ili 1las pt•ocurn.çõm;, no prn.zn lcg;:d, c segue immcdin.tarnente 
:i minuh data•Lt df~ hoje "Ob o titnlo •lc Socid:t•le Frick, Baran 
& Companhia, a folhn.~ 74 Ycr·so e seguinte. 

(.\ssignados) B. Talhorra;·11e.-.l. Le1·noud.- H. Dz:nanl.
llilan:o J. Lopr;,-Test:mmnha .lntonio Bn.;;;ano.-TestPmunha 
!Jpo. Ll.uilolle. Perant•~ mim L"iz Q. Cardos~, tabullião pn
/Jlico. 

Pass::tda perantél mim, em !e do que, para entt·egar aos com
parecentes, passei esta pt·imeira cópia, que assigno c rubeico, 
em Montevid~o, dia da rerlaccão. 

(c\ssignado) LHi.; Q. Cardoso, tabelWio publico. 
Cet'tifiro r[IH' Luiz Q. (~:tr.Josn, caj·t assign:ttura. r.'lt:"t acima 

~xarad;t, •! tabellião pitbli··o •·m Pxcreicio de ~ll'tS fúwçõ.•s. re~i
dente nesta Capital. 

::\Iontevidéo, oito de f.··;eroiro de mil novecentos e um. 
Secret:tria do Snpremu T!'ibnnal rio Justiça. - ( As-.:ign<trlo) 

.!•lriano C.rl"/,·;·o. 

S:Jcrct;trio rio l\Iini~tcrio dos ~egocios Es!r;tngeit'"~-
Cortifico qne ~L assign::tt,m\1 c a rubriea precedentes sio an -

thenticas. 
~IonteviJ.éo, oito de fevcr,•it·o rlc mil no\-cc,•ntm e 11111.-(Assi

"n;tdo) O soe r llonlellWU'. 

(Sello rla See1·etat·ia do ~finisterio rio~ ~egoeius Estrangeiro 
sobre um ,;ello de ::3 cent;imosl. 

VistJ para lcg<~ lizaç;l.n d~t assignatm·a. supra do Sr. Hor
,Jcnana, secret::trio do :\linistcrio das Rcln.çlú~s Ext·)l'iores. 
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Mont()vidéo, nove de fevereiro de mil novecentos e um.-0 
oencarr~ga.do de negocios de França, A. Gilbert. (Carimbo da. 
Legação de França em Mon~evidéo.) 

Montevidéo, detalhe das despazas. Totsl 12 fl'ancos. Recei.Ji 
$ 2.25. 

Certificado conforme a. pre3ente tr.tducção ne uarielu1· de 
um texto hespa.nhol. -0 tt·aductor juramentado, (a.3signado) 
G. Noel. 

Visto P'W nó;;, pre3idente do Tribnn:tl da prim3ira inst:l.ncia 
de Bruxellas, para legaliZlç'ío da a3signatLll'it do Sr. Noel, 
traductor juramentado. 

Bruxellas, onze de m;crço de mil novecento> e um.-(As
signado) Deguesne. 

Registrall<t em duas folhas de papel sellMlo, s~m emenda, 
em Brnxellw> (Este) aos dezoito tlo !lla.rço LlJ mil novecentos e 
um, volume 1!)7, fLllio 7, ca~a 9. . 

Recebi 2 frs. 40 c. oito veze3.-0 re~eb3dor interino, (as;;i. 
gnado) Wespin. 

Anne:z:o II 

1:->STRUMENTO N. 26 

Nesh cidado de Buenos-Aü·.:Js, Capital da Republica. At·
gontina, aos cinco de f,wcroiro <.ie mil novecentos e uni, perante 
mim tabellião publico, ab;lixo a.ssigna!lO, c pcl'antc as testemu
nhas ab1ixo as.;ignadas, compareceu o Sr. Emile Lcrnond, 
viuvo, de maior idade, tGndo o seu domicilio legal á 1na 
·C:tngallo n. 471, pesse~a capaz para os fins da presente e 
que conheço, o que atte . .;to, e declarou: que dá procuração 
e;;pecial bastante aos Srs. FranciRco Lopez e Constant 
Talltouarne, dollliciliados actualmento, transitoriamente, nesta 
cidarle, par,t que indistinctamentc um outro procurador possa 
praticar em um:t pt·aç:t commercial qualquer do estrangeiro ou 
mais especialmente na Belgica, a venda, cassão, transfer·onc1a ou 
q ua.lq uer outro a.s~umpt·J,a alienação c a livre disposição de todos 
ou da parte dos direitos e das acções que a.ctualmente perten
cem on que vierem a pertencer no futuro aos declarante~ 
Sr. Emile Lernoud, na sociedade commercial Lopez, Talltouarne 
& Comp., tendo pot• fim a p.:Jsquiza. o a exploração da.,; minas 
na cidarle de Lavr.ts, Estado do Rio Grande do Sul, Republica 
Fe:ieral do Rt•azil, da qual sociedade o comparecente declara 
fazer parte, as~im como <>S peocut·adores, e que ellc declara ter 
sido constitnid<t por cscriptuea lavrada na cidade de Monte
vidéo, sua séde social, em trinta de novembro de mil oitocentos 
noventa e novo, perante o tabellião Luiz Q. CarLloso. 

Por cJnseguinte, ellcs pJderão rcalizll' a alienação de 
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que_ se trata, quer em fa.Yor de pa.rticnlare3, de corpo
mçao, de sociedades ou de e5tabelecimentos publicaR, 
mediante os preços, sob as fórmas de pagamento, termos 
e oul.ras condições que lhes convier estipular, compre
hendendo nessa alienação todos ou parte do> seus direitos, 
de to<los os generos, na. ditct sociedade, qnct' sobro b~iUS solidos, 
moveis, estabelecimentos, minet·eos, ma.cltinas, propriedades 
liqni•las e acções on rtnacst}uer outras consn,s que constituam o 
f'<'U activo, sem rr~et·va alguma; receberão e perceberão á vist:t 
ou a pmzo, cxigir<io ou tomal'i"io posse de 1iodas e de ca.tl:c 
uma d:\s quantia.~ dr dinhcit·o, ht~ns, crCLlitos e acções qne con
vict't'lll par<t fin·rnar o pt'CÇ'O, a~;ignando os recibos e outras 
qnit:•çi)es <lllC fot·cn;. exigidas ; p <ssar:to e a-;signal'ão os con
tl'aetos pl'elimiu:tl'dS e defini ti 1·os c a r>ct•ipttu·a ou esct•ipturas 
publicas de n~nda, cessão, tl'an.:fcreneia, c outras que forem 
neccssal'i:ts, a~sim como oR documentos pal'ticulares, e estahe
lcccl'fío as cansas qnc jnlgarem con>Hoientes; farão os regis
tros e a. inscripç:to rle quaesqm•r instrumentos e contractos; 
farã,o :1 nnotac;<-iC:l <L<~ transfc>rcneias que houver logar, e farão 
prtr:1 o Clllll[ll'inwnto deste contl'aeto, em flllalquer praçacom
nwt·,·ial do estrangt·it·o, us rcgnl:tmenros. convcn('Õcs, gc~tões e 
outro~ <JUaOS<llH'l' :1chs. que lcvom :i:· r<'alização do fim mcn
eionado ; elles Of' a.utorizam mais a :1 pre~cntar-sc, no ea<o de 
ncce::'Si<l<tde, pPrantr. qnaeS<lllCl' _gon•t·nos. mnnicipalitl:.vl!•,;;, 
c:on~l'llw;;;, juizos f' tribun:te.-', e out.t·n< anto1·irlatles administra
tiYn" e jutlidaes •'•>mpdente~. e a apr""'ntat• os e.;criptos e pe
tir,,ue~. :t fazm· a.> g<'%ues, a nonwat' per i to.c;. a f<)rmat• recur>Jos, 
:IIJl'P>cntar juramentos c apre"l'nt:u• pro,-as, a ,;olicit<tr regis
tros c annotn.çõPs e a faZCll' quacs<plcr outra;; cousas que forem 
prccis:ts, p()(lcntlo ~nbst:tbclecce este instt·umcnhJ e rcvogat• o~ 
procnradorcs. 

Ol.r·i;r:tm-~P an cnrnprimento rlo flllt' acima ~r achtt mt>n<~iu
nado, rlt1 contiH'tni.J:ulc com o dit·•·iro. 

Em Le~tcm11nhn tio qnt•, ap,·,s ldrut·a ,. r.trifl··aÇ'iiu, o presente 
in~Ülltllü!1tu foi va~sa.do e a"~ignado p<~l'ante a~ testemunha~ 
pr<~~entes c capazes Sr .. Tos1~ Pis>ar!'llo c o Sr. 'Iheoduro Perez 
Caltlet·on, mor<tdorcs nc~ta cirl:ule, q ne conhc•:o e attesto.
("\s~ignado) O. L,-;·noud.-Te<temnnll:ts:-J" ,,; PissaJ·cllo. -T. 
l'eJ'c; l'ald··,·o,,, (lf:t aqui lllH scllo.) 

Perante mim. ;\lberto L. Pombo. o tah."llião pnblieo, cun-
1bt·me in~cripç:Io n. :26 que sr aclta a fnlh:\S 65 verso do rcgi~
tm n. :l, de men colle~a. Tristn.n l\l:tria Almendos. 

Por intoeinidatlr a meu cn.rg J em conse1ucncin. da. ausencia <l<J 
PfTcct.ivo e com antoeiza.~·ão da exccllcntis~imn. Camara. 

A pcrli,lo tio St·. Lernoud pa-;,-ei a pt•cscnte cópia que a'!signei 
P sclln n:, lo;rat· e prar:a de stw. ontol',ra. -(.\~signado) All,erro 
L. l'ombo. 

(Um sello de 50 ccntimos. carimbo dt• Albcr;,) L. Pombo, ta
hPlli:ln, dirPitos l lll':<o c 80 eentavn~.) 
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Visto para, legalizaç-ão da. assignatuea supea do Sr. Alberto 
L. Pombo, tabelliiio publico nesta cidade. Buenos-Aires, 6 de 
fevereiro de 1901. 

O Consul de Fr.<n,:a, (assignado) H. Francotte. 
(Carimbo do Consulado de Franç-a em Buenos·.\il'JS.) 
Resnmo das custas: Total 12 francos. Recehi G franco~ 1)4 

f'rntimos. 
Certificaclo con t'orme e ne wo·ielu1· a presente tradu~ç.ão dt1 

um texto hespan!tol. 
O traclnctor juramentado, (assigmvlo) Noel. 
Yisto por nú>, presitlente do tribunal de pt•imeiea instanci:t 

dt• Bruxellas, p;n•;t legalização da assignatura •lo Sr. ~oe1, tra
ductorjuramentarlo. Bruxellas, ll de ma.eço ,[,! l~}ll.- (.\~-· 
siguacio) F. De'J?"'-'ne. 

Registrado duas t<Jlhas dP pa.pel sellado. s~m emenda em 
Brn:xella.s (b~ste) em !8 ,Jc março de 1901, volume 1m. folio 1, 
ca<a 2. recebi 2 feanco~ 10 centimos duas >ezt•s. - U recebe
doe interino, (a,~ignado) 1Yespin. 

Annexo III 

O abaixo :t~sigiu,lo, Edmond Ysebrant de Ditl:! uc•. r11a dr Lt 
Lo i n. 10 !, em Bruxellas, declara. pelo prNlen to constituie o 
seu procurador ospeeial o Sr. Bat•ã.o Chat'lcs clu Hroqueville, :to 
ctnal Pile cl;i, po:lc)l'P'i para por elle c em ~en noniP eun~orrer :i. 
cnnstitukã.o do nm:t Sllcie,l;t:Le anonyma fltll) tur:í pot• denomi
nae:io Soci,;t,: des Minr•s ri" O r du Cen-itn. Fixa l' a dm•:t,)io e :1 

s,~,lP das JCiedêvle. o capital ,;ocial, a. di visito do3 lncros e a.s 
outra~ dispusiç<íP.' dos estatutos, fazel' e acceitar entra1las, 
tlxar e acceitar· a I'f)']lPrti v a romnnora.;iin. 

Snb~ct·cvcr no IIOJIIJC do abaixo assign:vlo ti·in i a P duas ac,;íio-: 
dr qninhent,J,; fran'·"~ e:ul:l nma, da ~~H·ie,la:lc ; l'Co-tlizat· ~~~hre 
p,.:,q~ a<:•:ile., cmlJ~,T;pras a" Clltt'a1la,; pl'CYista,; [lCla lei e polOH 
f''tatut,lS ; l.omat· p:u·tc na norne:tt:iio tlü,; admini:.:\t':t~lnt·c.-: e do~ 
c.lltnmis,;ariu;; ; tnmar parte em totl:ts as a~,:,~mlJ!éa,; de fun,la
clores e clae vot.11s ,.:obre •tnaesquer assumptos d:.t ordem do dia. 

Par:t os fins adma. pa~,.:at• e :ts.~ignar l[ltn.c"'[l!Pt' in.;trnnwnto~ 
P act.a.;. ole!-(m' domi,•ilio, ~llhc~t.ahl'!ecel' e. Pm geral. fazer t.u,Lo 
•tmtnto for nccc~~al'io paea a. cxeCH('iío 1lo pt'eseute mandato. 

Brnxrllas, vintr> de fm·erciro •le mil noYeccntn' r. um. 
B11ll1 ]Ktt':t pt''"'Til'o'li;:Í<l.- (A~ .. ü.~na,.Jo) Ed;;;ondo D?úl·o.nt rl<J 

nitjuc. 

Registeatla uma fnl!ta. 1le papel sella.dn, ~Clm cmen•l.a, em Bru
xella.':! (Esto), aos dezoito de março cle mil noYccento~ c um, vo
lume 197, folio 3. ca.sa4. Recebi 2 frs. 40 c.-0 reel'hr,[,>r int'l
rino, (as~igna,lo) 1VespiH. 
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Annexo IV 

O alJ;tixo a~signatln. t'un,Je Fcrrlinand de Baillet.Latour, de
clara. pelo lJl'í'~l~ntc constituir seu procurador especial o St•. Ba
rfw Charlcs de Broqueville, a quem ellc dá poderes para, por 
cllc e no seu nome, concorrer para a constituição de uma so
~ie lade a.non~'llli\, qne terá por denominação Société des Mines 
d'O;· dn Cen·ito. . 

Fixar a, dura,ção e a séde da sociedade, o capital social, a 
divisão dos luct·os í' as outras disposições dos estatutos, fazer c 
acceit:tr qnae,quer entrada.;, fixar c receber a respec~iva remu
neração. 

Snhscrcvc1' no nonw do abaixo assignado qu:.trent[\, acciíos tle 
quinhcnto~ francos c;tda uma, da socie1lade; realizar sobre essas 
acçõcs sub,;ct·ipt:ts as entr:tdas previstas pela lei e pelos esta
tutos ; tomar par~c na nomeação dos administradores e dos 
l:Ommissarios; eventualmente acceitar no nome do constituinte n.s 
funcções quo lhe forem otferccida.s ; tomar parte em quaesquer 
a~"omblt•as de fundadores e tlar qua.e;;f1ner votos sobre quacsquer 
;v.;sumptos f>lll O!'dem do !li:t. 

Para os 11ns acim:t. pa,.;sar e assignar qua.esquer termos <' 
aetas, elegor domicilio, wbstalwlecm· e, em gpt•al, fazer tudo 
quanto for necess<l.t'io p:tr;l, o cumprimento do presente m<tn
tlato. 

Bruxnlln.~. vinte e dou.; de fe1·ereit·o de mil novecentos e um. 
Pal'.:t procurn.çiiu, conforme. - (Assignado) Conde Fcnlinr(nrl 

d·· Baillct-Latoui·. Rua Ju Trúnc n. 23, Bruxellas. 
Regist.ratla. nma fulhn. dlJ papel sellado sem emenda, em Rru

xella~ (!·~'te). an~ dezoito de março de mil novecentos e um, vo
lume 1D7. fulio ~:. r·a-;n. 4. HrceiJi 2 f1·s. 40 c.- O recebedor 
int~rino. (a-<~knado I 11-··.<pi.•. 

Annexo V 

O alnixo :t,.;-<igna,lo. Alfee'l d'Huart, propriet<trio, declara, 
Jlrlo presente. coustitnii' ~eu p1·ocurn.1loe e'pecial o Sr. Bn.rão 
Ch:trln' de Ht'IJI]lWYillo :t 'PEllll elle d:i. poderes de, por elle e 
om '011 nome. e:unec•!Tnl' pat'<t :t constituição tle uma ;;ociedade 
anonym:t 'lllP terá J•Ol' ilenomina,;itn Société dcs Jlincs d'01· r7u 
e,. r rito. 

Fixat· a 1luraçfw e a ,,•,Jc dct ~oeie,Jarle, o capital :<ocial. n. di
Yi:;ilu do:; lucro~ e a,; nutra~ tli,po,.;iç.lles dos e~tatuto;l, fazer e 
acceitar I[Uae-'•Jner entratla,.;, tlxctr c receLer a rc.;pectiYa rP
muneração. 

Suh.;ci'f1YCt' no nonw do alt:lixo n.,:.;ign:t,,ln cincoentn. n.cç-õe' do 
quinhentos C'OII) fr:tJJt'"~ cada um~t. d:t socicda1lo ; reali7:a.r sobre 
e~.;a,; acç-líns Rtth,:cripta-< as entr.tdn.s prcvi:>tn.s pela lPi e pelo,; 
e..;tatntus ; tolllar p:n·te nas nomeaçõe; dos administt·adores c 
d"" coimnis.-<:nio,.; ; rn•ntqallllento, n.cceitar no nome do consti-
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tuinte as fu 1cçõe~ que lhe forem offerecida~ ; tumat• p:trte em 
quae!i>quer as~emblêas de fundadores e d:w quacs lUet· votos sob;oe 
(pmesquer assumptos em ort'em do dia. 

Para o3 fins acima, passar e a~signar qnaesqucr termos c 
n,ctas, eleger domicilio, substabelecer e, em geral, fazer· tudo 
tudo quanb for nece~sario para o cumpl'imento do presente 
mandato. 

Bruxellas, vinte de fevereiro de mil nm·ecento~ c um. 
Para procuração, conforme.-(As~ignado) Ba;·,ro A. d'Hwrrf. 

Rcgi~trad:t uma folha de papel sella.do, sem emenda, em 
Bt'uxellas (Este) ao.;; dezoito de março de mil novecentos e 
mn, volume 197, tolio ::l, casa 4, Re·~el•l .'2 ft·~- 41l c.-0 recebcdot•· 
in~erino, (assignado) 1l'es]Jill. 

Annexo V! 

O allaixo as.->ignado, Conde Baudouin de Bou'i<';', proprietario 
em llanshckc, declara, pelo presente. f'onstituit• seu procurador 
especial o St·. Barão Charlc,;: de Brorptc,·ille. ao qual elle d;~ 
poderes par::t, poe elle e no seu nome. eonPon·rr para a consti
tuição de uma ~ociedade anonym~t que ter~i :~. <h•nominação de 
Sociéte dcs Jlincs d'O;· dH Ce;-rito. 

Fixar a dut·ação c a séde da sodedade, o c~lpital social, a. 
tlivisão dos lucros e as outra3 disposiçiJes dos e~tatntos, fazer e 
acceit<Lr quaesf}_uer cntrad::ts. fix:l!' e rc,'ehct· a respectiY<t 
remuneração. 

Snhsct·ever no nome do abaixo ~.ssignado dt>z acções de (:500) 
quinhentos fl'ancos cada uma, da sociedade: realizar sobre essa~ 
ac~·ões snbscriptas as ontl'ada~ pt·eri~bs p~la lei e pelos es
tatutos ; tomar parte na nomeaçio dos administt·ador'<~S c dos 
eommissarios ; eventualmente, arcoitar no non::e do consti
tuinio as funcçõcs f}ue lhe forem olfeeecidas: tomar p;trte Pm 
quaesquet· as~emblêas de fundadot·e.-'. tlat· os ~l'll' Yotos sobre 
qnac~!ptm' as~umptos em ordem do di«. 

Para os fins acima, Jlassar c as8ign:u· quat>.~qtwt· termos e· 
netas ; eleger domicilio, suly<talwlecet' c, em geeaL. fitzor tudo 
quanto for neccssal'Ío p::tr<t o cmnpt·inwnto <[•) pre~entc man
dato. 

Gand, vinte e dons de fcYcreiro de mil noweentu.; c um. 
Para, procneação, conforrue.- (A.-''lig-na•.l•JJ Ctmde B. ele 

Bousier. 
Registrada. uma folha de papel se!lado. ~em emenda, em 

Bruxellas (Este), aos dezoito de m::trço de mil novecentos e um. 
volumn 107, folio 3, casa 4. Recehi 2ft·~. 40 c,- O recehedoe 
interino, (assignado) 1Yt>Spin. 
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Annexo VII 

o ;ÜJaixo ;t,;~ígn;~tlo, Visconde Alhet't IJesmaisii•ros, om Heer~, 
tlerhr:t velo pt•e . .;cnto const,it.uir ~eu prucurador pspccial o 
~r. l\:Lrào Cll:tl'lcs de Broqunvilln, R q uom elle dá poderes para, 
pllr Plln e uo ~nu nome, concorrer para a constituição de uma 
socir.,JadP anonyma f[llO tnr<l pur tlcnomitn•·ão Sociélé de.< _lli-
11• _,. ,ro.- d11 l'•'l'rilo. 

Fixat· a dut':ll::·,o <• :t ~üdn da suei<•<l:ul<l. o c:~pit.al socircl, a di
,-j,;\11 .[ .. ~ lueru' ,. n . ..: out;ra.' dispo."i<;<it·~ 1lo.,; <•.-;tatutus, fawt· e 
<ll't'I'Ít:tt' '111:11' '~jllt'l' tllli.J':Ula>, fixai'<' l't'COIJI'l' a J'(l'püdiY:t l'<'llJll

n,"l'a<;ão. 
~uiJ,:ct'tiH'l' 1111 nonw do a!.:tixn as<ignado quinze acç·õe~ de 

qu:nhcnto>; francos (:íOIJ) cad:t uma d:L socit:dadn, realizat• sol1FI 
r·,:sa' aeç<•es s11hscripr.as as ont,radas Jll'flYist.a.; pl'la lei c pelo.; 
p>t.;ttutus : t.ottlal' parte n:t nomcavão •los administl'auore.; e do.~ 
eommis-.:arios : t: 1·cn t.n;tlmcmo act~Pi ta t• no nome rlo consti tu in te 
;;_,: fnn•·•:un. 'l'"' llif~ I'<Jt'lllll oll'erecitlas ; tomat• parte em IItlat·~
'1 11>!1' a~'f'tlllJ!I~:t s tln l'tuHladut'I'S. dar fJ nae-.:q um· votos ~u 1.'!'• ~ 
q•t<ttl'it1lll~l' a-.:SIIIllJIL<>S om ot•!lcm tlo tlia. 

P<tr:~ os litJ< :teima. Jtas,;:Lt' c a"-.:ignat• •Jttaesqncr tnnnto-.: c 
ac·'·"·'· dP;.!fJt' domic-ilio, ,;llh,.,t;~lwlt•cor· e, cru ;..'entl, 1i.tzut• u 1['111 

f,•r n<'Cé''"~rio p:~1·:~ o cnmpr·imouto do.-.:l.c llta.lldato. 

i:1"L'\I'[):t.', <~IIZO do lll:tl\'0 dt; mil llOVCt'CiltOS (I um. 

l':tJ':t ]'l'twllt·:t<;:lo, <'ollf'ormc.-(,\~ . .-ign:.~·lo) \', Desnwisie,·c.··. 

lt1·gis: t·a•la lllll:L folha 1le papnl "üll:ttlu, s.1m emenda, em l;!·u-
,,.lla~ (Es1,o), f'lll 1lczoitodt~ m:u·ço do mil TJIIvcecntos o um, Yu

llllllü 197, J'u!in :1, casa L Roellhi ·~ J't· • ..(1) c.-0 rccobcdot· ;n
I,<·J·iiJ<>, (;l''Í;..'II:td•·l '"I'S]liH, 

Annexo VIII 

1 1 al"~ixo ;c-.:-.:i:-'II:L•lo. ('antille llosm:tisiill'Cs, memht•o tia l'.~
m:u·a dos Rnpt·n.-.:ont.:wto.~. om l!cet·.-.:, dcclat·:1 pelo pre.-.:onto l'<'ll

,,.;urit· ,e:r r•ro•·llrail"t' O'lHwial o Si'. Barãu Cltarles do Bt·o•.pte
' í! I f', a '1 tWllJ di o d:i Jl"tl!ll·e~ }Jar:t, p:~r l'lk o no seu nom•'· 
CIIIII'!Ji'l't•r ['al'a a c.onst,itui~·ã" de llllta ~nciP•la le ;uwuyJua '1'"~ 
~fn·;i Ji"' dlltll!lltina~,;ãn Soci,!t<' rfeg 1llincs d'Or du Cerrilo. 

Fixat· a d tu·:~<:ã." o a st'~<lo da'"~' in ladt•, o ,·ar,ital o;ocial, :t •.li-
1 i··:'w tl11S illt:t'o< e :~s outl':~s tlispoc:i•·•)t),; il''" estatutos. ütze;· u 
at··:ei' ar 'l't:lt'"l llnl' cHtrad:~s. lixar r· receber :t rospcctiYa J'Cllt•.t
ll('l·;t(·ãt). 

SnÍo.-;,:t'r)Yel' no nome tlu aktixo :tssign:~•lo quinze !l,cções de 
('•OU) •11lillhentu~ franco,; ead:.t uma da sociedad.c, realizar sobro 
t'~S:ts atct;õe" s111Jscriptas as cntr"c~da~ pl'eYistas pela lei e pl'lus 
G . .:tatutoo; ; tomat· pat·Ln na nomea~·:'lo dos adminis~t·adoros u do:; 
t·ommissat'ios; m·tmtualinPnte, accci ta r no nome do con,ti
J.aintc as l'llll<'ÇÕt•s •!llt' llio forem ull'crecida': tomar part0 •;m 
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qual)Squer assembléas de fundadores, dar quaesqucr votos sobro 
quaesquor assumptos em ordem do dia. 

Para os fins acima, pas~ar o assign?,r quaesquer termos e 
actas, t-lcger domicilio, sulJstabelecet· c, em geral, fazet· tudo 
quanto fot· necc~~ê\l'iü ptl'a (•umprimonto dc~te mêtndato. 

Brux.elhs, onzP de nMr-,·o de mil novecentos e um. 
Para prvcul'aço:io, conforme. -(.\ssign:~.do) C. Dc.<maisiJr~s. 

Registrada uma f,Jl\t:t ele papel sellado, sem cmetllh, em 
Hrux.ellas (E~ te~). aos dezoito de março de mil noveecn ~os o um, 
volume 197, !"ülio ;), ns<L -1. Rcce'Ii 2 fe. 4') c.-0 recubedot• 
interino, (assignado) nrespin. 

Annexo IX 

O abaixo a~signa•ln, E. Yet·menlen de Misnoyc (Assesdo), de
dara, pelü p1·csentc, ronstituit• seu procura•lor espacial o Sr. 
llariio de Bt·o•1Ue\·illc>, a quem C'lle dá podere' para, por cllc 
c no ~eu nome. co11corrm· pat'<t a ronstituiç[rJ de uma ,;ocie:lade 
anonyma que terá l'nr den<.•minaçoão .S'ociétd rlcs Mi11cs d'01· rl•~ 
CeJTito. 

Fixar a d nra~·ãn e ;~ s(•de da ~ocicdadc. o capital social, a 
divisi'iü elos lncros (' as outl'as clisposi<,.:ões dos estatutos, fazer· c 
aeccit:~r quacs<JilPt' cntraua,, 1ix:u· e rc~ebct· a respectiva re
muneração. 

SulJ.-;crcvcr no nome do alx1ixo a.ssignado (]6) dewscis acçõcs 
de quinlwntos (:ífiOi ft·ancos cada uma da socic.lade, realiza!' 
Sübre c~~as acçõe..; sub.;cripta~ as •mtmdas previstn.s pela. ld c 
pelos c.~bl:utos; tomar parte llêt nomca~·ã,o do~ auministr.t•lorc::; 
c dos commbs:~l'ios. t· >Jllat· parte em qu:J.e:>q uer assembl(~a-: dos 
fundadores, dat· rptaOS'Jitet' votos sobre os assumptos em ordem 
do dia. 

Pat·a os fins acin•:L, pa<;sar e assignar quaeStJUCt' termos o 
actas, elege!' domicilio, substabelecer e, em geral, f~tZPt' o que 
for ncc:•ss:wio para cnmvrimento do presente mandato. 

Asscsst~, vinte c dnco de feYereiro de mil non~ccntos c um. 
Pat•a pt•oc~Ut'açã.o, confot·mc. - (.\;;:signad<J) E. ~·ermenlen de 

~1Iisnoye. 

Regi~tralla uma folha de p;q1el scllado, sem emenda, nm Brn
xclla,; (Estn). <J•>~ dezoito tle març.o de mil novecentos e um, vu
lumo Hli, foliu 3, ea8a 4. Recohi 2 fr. 40 c.-U recobelot· inte
rino, (assignadn) 1\'espin. 

Annexo X 

O abi!.ixo assignado, Xavier Malon, prop1•ietario em Ixelles, 
pmça do LuxcmlJourg n. 13, declara, pelo presente, consti
tuir seu prnem•ador o Sr. Barão Charles de nroquoville, a 
quem elle dil poderc>s para, por ello e no >~eu nome, concorrer 
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para a comtitui~·ão de uma sociedade anonyma. que terá por 
<lenominação 8ocietJ des Mines d'01· dtt Cerrito. 

Fixar a duração e a sêde da sociedade, o capital ~ocial, a 
divis:1o dos lucros e as outras disposições dos estatut< s, fazer e
acceitar quacsquer entradas, fixat· e receber e.s redpectivas re
munerações. 

Subscrever no nome do abaixo as~ignado (16) deze.;;eis acções 
de (500) qninhento;;; feancos cada um·t da sociedade, realizat· 
snbt·c essa.,; acçõe:c-: a,; entradas previ,;ta:> pela lei e pelos e:>ta
tuto,;; tom:tr parte na no11wação dos administradores e do_;: 
commiN,;arios: f'n'ntualmentf', acccitar no nome do constituinte· 
a-; f'uncç-õcs '[llf' lhe lot·em olfcrccidas, tomar parte em qua.cs
q uct• a:>scmhl<~a~ do fundadoro . .;, dar votos ,;obre q uêtcS'l uet• a.s
"umptos em ot'dcm tio di~t. 

Pal'a os fins al'ima,passar e a'~ignar quac;;qucr termos c acta", 
clc~cr domicilio, substabelecei' o, em gceal, fazer tudo quanto 
fol' nocc~sario para a execução do presente mandato. 

Ixellc~, dez tlc março de mil novecentos o um. 
P<tr<t procm·ação, conformc.-(,\ssignado) X. Malan. 
Rcgi,;tl':ula uma folha Llc papc'l s.~llatlo, sem emenda em Brn-

xelhL~ (Este) em dezoito de mat\'U de mil novecentos c um, vo
lume 197, folio 3, ca,.:a 4. Recebi 2 ft•. 40 c. O recehcdor intoritHl· 
(<t"-"knado).- "~c.<pin. 

Anuexo XI 

O <~baixo aasignado, Maximilicn de Troostcmbsrgh, proprieta~ 
rio em Bruxellas, declara. pelo presente, constituir seu procu
ra<lor ~:spccial o Se. Barão Athanase de Broqueville, ao qual' 
ellt: d;i, podm·es para, por Pile c no seu nome, concorrer para a 
eunstituição d<' nm~. sociPdadP anorryrna qnc tcr;i por denomi
nação Socicf~_' ,f,:s .lb'"'-' d'O;· ,,,, l't>rrito. 

Fixar a duração c a sédc da sociedade, o capital social, a. 
di vi~ão dos lucros c as outt·as disposições do~ estatutos, fazer e 
acceitar qu:.teS<lllPl' entrada,, fixar e receber a respectiva remu
neração. 

Suhscrevet· no nome do abaixo a.<signado dez (10) acções de 
(500) quinhentos francos cad<t uma da sociedade, realizar sobre 
essas acções a~ entradas previstas pela lei e pelos estatutos ; 
tomar parte na nomeação do~ administradores e commlssarios ; 
e\·entnalmente, acceitat• no nome do constituinte aro funcções 
que lhe forem oll'erecidas, tomar parte em quácsqucr assem
hléas de funtladores, dar quae,;quer votos ~obre qua.esquer as
sumpto:> em ordem do dia. 

Pat•:t os fim: adm:t, passar c assignar quaesqucr termos e 
actas. elcgct• tlumiciliu, c:ubsta!Jclece<' c, em geral, fazer tudo 
quanto f'ol' necffiql'io pat·a cumprimento do presente mandato. 

Bruxella,.;, nove <lo març•> de mil novecentos c um. 
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Pa.r;t Jll'OClll':tÇio, con{'m•mo.-(As~ig·na.uo) Max. de Trnostem
bergh-ltua do tJu\·m·no Provisol'io 11. ~~-

Rogi~tl'arh nnn. folha. do papel se!lado, som emen!la, em 
Bl'uxella:> (Este), om dezoito de m·trço do mil novccr;nto; e nm, 
volume !!Fi', fulio :~. cts't n. L R~cebi 2 fr·. 40 c.-0 re·ebrJdor 
int.Prino,-(assig-lmdo) Wespin. 

Annexo XII 

A ab:tixo :t.N·Ü<.;II:vla. S!';t. Yiuva Julr;,; Carlier Massnro, mora
dura em .Jonne;, Bnr!otte (Charlerui), Chaus"ée de Bruxelles, 
n. 34::, ded:tt•a, pelo presente, constituir son pl'ocul'ador espe
cial o Sl'. Barã<> Athanase de Rl'oqnr:ville, ao qual Plla dá po
dm·e., p:u·a, por clla c no s:-:m nonw, concorr·er• para a con,tit.ui
çii" d.t' 11111:1. stwie ladP anonyma. que ter·á p•n' dnlltJmina.çã•) 
Societe rle., J[i,u•s 'l'01· du Cen·ito. 

Fixa!' a illll':tl;i'io o a s:'dü rb socioilarlc, o capital social, a di
visi'io do; lnern.; e as outras rlisposiçue:; tios estatutos, fazer c 
ac•:ci ta.t· q u:w~•tnrr· f\IJI.eadas, fixar e recebe!' a rospccti v a re
llliiii!'l'<ll:<-u>. 

Snb;;et'<J\.,'1' no I!Onw d;t abaixo as~igna•la dez arçiíns..Jio (500} 
'Jninhmil;•L' l't'a!H'O~ f';ula uma da sodndallf', l'Palizat• sobt•e e~sas 
aeçuc:> stth~ ·t·ipl;-ts os p:t!amcnto; prm·i,.,to~ pela lri (\pelos c"ta
l.ltto,; : t.om:u· Jnl'tc na uomoaç:io dos a.dmiuistt·adores e eommi"
sal'io,;; t:\-OIJt.u:tlmcnte, accoir.ar· no nome da con.-.:tituintc as 
funcçiíc..; tJUO llto forem offorc~i<las; tomat· part·~ em qnaesqnct' 
asscmblr•as do l'nnrladore.~. rbt• rtn:w:;'JilCI' voto< :;obre quap:;,ptrr 
assumpt.os r•r1t ot·•lf'm do dia. 

Par;~ os lirl' acima. passar c a'l:>ign<tr IJUansrl\Hll' tcl'mo:; r 
~tetas, l'lr:gt:t• dornieilio. snhstabelccm· c, em geeal, fazer tudo 
quanto l'ol' IICC•:,;s'll'io para o cumprimento do pre;eutc mandato • 

.Jonnnl;, nií;o "" npr·ço de mi!novccn·tto" c um. 
Pat'<t JH'o> :Jtr.u;.tn, r•,,nfor·m•:.- (c\.s,ign;vlll) Yinv:t .T. (',o·liel·. 

Rcgi,t,t·;vl:t l'lll uma t'11lha do p:tp:.:l st>llado, '''lll emel!ila, em 
Ht'IIXcll.~., (l·:'l.l'lt'lll d,•z >ito J.e mat·ço tle miltliJVu"t'lltos o um, 
Yoliiinil 1!17, l'ulio ::, r•asa 4. Rocnbi doll-; i'r·. 4tJ c.-0 l'eccb~dor 
int;m'ÍII•J, (:l,s.;igrl:l•lo) lV•'SJ>Íil • 

.Annexo XIII 

O a h ti w a.;;i!!.la·lo. (~~:Jt'gc.~ !Inllcplllte, engenheiz\> hono
l'ario_r!np:Jnt.t)'" C,Lli:<lllaS em 1\.e.~sel-LrJo, decl:l.t·a.pelo pres~nte, 
constiturt· s·•.u pt·octll'adur o;p:~cral o 1>1'. B:11·iio Athanaso dP 
Hr·o'l'WYill,:. :w l[u:ll 0llo 1h plde!'cs pu·a, pJt' cllc e no ~en 
notlle, C•>rw >l'i'f'l' p:u·.~. a constitlli,::to do Hitl:t sociPrl:uJ,) n.nll
nyllla q lliJ tl·r·:i. p >t' denumina,;ão Saci<'!,: ,r, .. , J[in~s d'01· dt~ 
Ccrritn. 

Poder Executivo Hl01 
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Fixai' :t dni'a"Ko e a ~t'·rlc 1h soeicrla1le, o ca.pital ~odal, a 
<lids:lo 1lns llWI'O~ c ;~s nut.ra,; di~po~i<:•le~ dos estatutos. fazer• o 
;\(~c·ciL~t· IJI.w.esrll!Pl' entradas, Jh:ar a respeetiv;t remuncr:l(;ii,o. 

SuL.;crever no nmne do abaixo assignado dez acções de (500) 
rpünlinntos f'r;~,ncos cada uma d·~ socicda.1lc, realizar sobre essas 
ac<:<•es subscriptas as entrada:> previstas pela lei c pelos esta
tutos ; t·.•ma.r parte na nomc:H;Ko 1los administradore" c dos 
commissari•JS ; eventualmente, aeceit.ar no nome do consti
t,uinte as i'unc<;ões que lhe l'nJ'om o(f(n·ecida~ ; tornar pade Plll 
'l"'W"]I!Ct' as.;mnbk·a.; de fun<la<ll)t'o.-;, dar <[naeS<IlH'l' votos soiJI·e 
•tnanSI[11Ct' a<:mmpto.; cm or1l1~1ll do dia.. 

J>;Ir·a os fin-: ar~ima. p:tssu· P as~i~·nar qn:w.;qucr termos c 
:•ctas, eln~oi'Ilomidlio, subsL<Lill·incl'·l', e, ma geral, farei' tJulu 
(tuantu Jot' necn,;~al'io pal'a <'ttmpl'im:•Jlto rlestc JUiliHlato. 

Kt\S,;ol·LrJo, sPtc de mar~,·o 1it\ lllil novet·,~ntos e nm. 
l'<tt'<t procnt•ar;Ko, conf<H'llle. -( .\s.-:ignadu) U. li e/l,•]J1!ll , .• 

Regist.t•a.tla. nma folha de. pa.pel sell:~do. S3m emenda, c.m 
:Bt•n:-;ell:ts tEste) aos d0zoito do marr;o de mil noYccentos c um, 
volitnH: 1~11. f,>Jio ~l, casa -L J(f'cPhi 2 !'r·. 40 c.-0 reccbcrlot' in-
7.!'t'ii~<l, r::-·:i': 11lol ll't•.<pin. 

Annexo XIV 

n abti'\o ;•ssign:t<ln, Pirn·e llC'.Il"pnltc, eng0nh!'Ít'O 0rn K!':
sel-Loo, 1lPdara, P"lo prc~cnte. <·onstitnit• sen procnratlur espe
•:ia.l o Sr. B:ll·;-to .\t.h:wasr <1" ll!'ll<[tll'Yille, ao qnal nlle tlá. 
podcr'PS pa1·a, pm· elle e no se11 norne, concorrer para consti
tnkií!l de uma. s••ein<latlc anonyma. IJliC tpr:i pot' donomina.ç:ío 
.<..'ocir'lr' des Jiir~<·s rl'01· d>t (',.n·ilo. 

Fixar a tlJu·ar;ào c a sédn da. sociedade, o capital social, :1 
divL<ão 1los luct·os e as outras dispD-'it,'iíos dos cstatntos, fazer 
e accnihi' qu:"''<JIICt' p::It'atl:~s, lh;lt' e t·c,·cber a rcspediv:t n•-
1 Hllll' 'l~tlc:-l~ I. 

~rii,,;,·[·el·c·t· no um1w <lo alnixo as>i"na<lu oito aeçlor.s r]p r:íO't) 
IJIIinltun tus ft·anco . .; ca•la tu H:~ d:t suciPrla.tle, J'e:tliz:tr solorc 
(•ssas <te1.·iíes su hscriptas as enk~das preYistas pel:t lei e pelus 
·~st:tl.n t.os ; toma1· prn·tc nrt n"nwação do.; administra tlore:-1 c 
;los eornmi~.;;1rios ; c\·nn1.na1Irl<'lll.i', arr•citar no numP do 
•·on . .;t ilriinl;o a:< !'rlli<:Çiie.; qr~r• Ih" f'ot'Pill oll'nl·ndda.~; 1,om;w 
pat·r.,•. 1'111 quacsrpwr :t.ssomltl,··;to.; rh' l'llnlhttlor·e', dar <JII:u•.'•lll<''l' 
1·otos solt1·e <[lléttlSqllPI' as:;umptns nrn ordem do dia. 

l'al':t os 1ins <teim:t, pa.s,;;tt' e ao;signar C[ltaeclqnet• tet·mo.; rJ 
:teta.;. l'lo.~<·I' rlumil'ilio. sulosbbl'll'et'l' (',em geral, fazot· >J '1JIC 
fnl' lllWI\SS:tl'ÍU lJétl';l ClllllJll'ÍlllCilLu tl<J lli'O:)OOte lll\ll1dalo. 

l~"'st•l-Loo, ,pt,. tlo In:u·ço do mil llul·ct•mlto:< n lllll. 
Paru l'''"''llt'<l<::iu. t:OI!Ii.H·mP.- (.\s,ign:ulo) P. !Iellcpulic. 
Itcgi-:tt·:ulrt 11111a fol11n. dt• ll:tpt>l ,;('[brio, sem onwntl:t. Plll 

Jlr'IIXI'!ia.; (ESio!'.), :J,•tS r]p;;;oil.o r]p ll!,ti'Ç'O tlC mil !lOYI'CPDto~ C 11111, 
Yolrunp 1'.17, fulil) ::, l':l':t ·L lt<'<'uloi :! !'r. 40 c.-0 1'<"-'I'IJe•luL' 
iirt•·r·irto, (:~::;sign ~d") \1-espi ... 
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Annexo XV 

O ah;uxo assignado. J. F. Vanderlindcn, engenheira, Cour uu 
Prince n. 2i, na.nrl, dcrlat·a, pelo pt·c·s~nt~. con~titnii• srm pt·o
cnr;vlor nsprJeial o :St•. Barito ,\t\mnrl.S3 de Bro,tueville, ao 
qnall'!lr· dá. p Hler,Js p;tra, p.H' elle c no -;rm nomP. <'OllCOJ'l'Ol' 
para a cmst.ituição tle uma socicdarll' anon~·m.'t 'tne ter;l por de
nominaÇ"ão Suciétd dcs Jfines ri'01· du (',Trilo. 

Fixar ;~ dura<:ão c a srdc da ~ocied;ule, o capital social, a 
,livi.-;:\o rio-; lnct·o: e as outras di<po,i•:ÕJS rl,•s f";tatutos, f<lZCl' 
e acccibt• •tn:tnsqucr entrada-<, Jixat• e rcc::~•r•r a rr•spcctint rc
muneraçi\.''· 

:Srrb:.;,~·,•yor no nome do ahaixo a-<sig-na•lo Yintc IV'<;ões de 
quinhentos f1';tt1cos carla um:t rla socL•rlctdc, realizar sobt•n essa;:; 
acr:õc.; sub,et·ipta> as entradas prnYi<ta-< pela ll'i e p:Jlo; C';ta
tutos ; tom:u· p:trte mt nonwa•·iio dos ;vlministt•a,loro< c dos 
COl\lJJti-:ql'io~; C\·nntualnwntc. ael'Cil~tt' no JJOlllt' do c:on>tituintc 
as func,;G8 r[ue lho forem o!l't)t'ccitla-<; tom:tr parto em quaes
qnet· a,-;~()mhlt)as rle fnnrb,rlot'c-<, dat• illlilCSlllt'l' Yotus sobt'<1 
r1u:tcS<}lWt' a ..;sumpto . ..; em ordem do ,J ia. 

Par:t o..; lln..; a<·iin<t, p:t:<<tl' e a<-i;;n:tt' '[ll'tr'rtllrr tenuo., c 
acta~. ele;.rct· rlomi•·i!i.,, ,;niJ...;r.ahclccct• c. em ;.rcral. fazPr u qrto 
fo1• nr'c"·'''ll'io par:t enmprimcnto rf,_. pt•c<cntc m:Ul<ht';o. 

Gand, C'inr~o r!c mal'(,'o rlt• mil non)eento-< e nJn. 

P<Lt'a pt•ocm·aç:to, conl'ortlll'.- L\,,i;mad") J. F. 1',nrlcrlindcn. 
Regi;;:ti·a·la nm:t folha rln papel ..;rll:t'!o. >em r~mentla, em 

Bt·uxPlla 1 J<:-;lc), mn •lcziJit.u dn m:trç" dt• mil nn\·p, ,)Jlto> e um, 
volume llii.· f,!in :!, ea>.t l. H<'L'P 1<i :: ft·. ltt.- O 1'-~<'l)hJ,[:Jr' 
intet•ino l:.t·"i;.;'JJ:trloJ "'''-'JliH. 

A.nnexo XVI 

O ah:lix<J as<ignadn, Verhae!.!'l111, \rt.hlll' Tltc ""'1'0, }H'opriP
t:u·in Clll 'I!PitJel!tr'k<•, dm:lar;t, 1"'10 p!'·''"JJtr•. <'<~IJstit,uir Sl'll 
lll'"t:lll':tdlli' n>p"t:i:d o S1·. llat·iio .\t.han:t-r• ,J,. Bt·,.,[ll!)Ville . .,,. 
'ln.tl P!lt) rl:i Jl"dm·••> para, P"t' el!e e 1111 ~eu n<~m•·. c<~lll'Ot'l'Pt' 
p:n:t IL cnn-;titnir;ão dn nm:t .<o~je,J:t,Je anon~-lll:~. •tue t,•t•(t put• 
denotlliJJitl,'ilil Soci•'l•' rf,·s Jfin··s d'Or •l•t Cerritu. 

Fix:LL' :~ rlrtraçitn e :\ ~(·,Jo da socie•lad,•, " capiial ~"chl, :1 
Ji\-i-.;;,1, d1'"' lw·ro:-\ j~ a:-: (ll!h·a~ di~p!h[ei)p...:. do...: P:·d,;l,tllr,n~. fitz,~r e 
a<·cr·iC:Lt' <jU:tr•..; jlll'l' r·ntJ·:t.Ja,, th:u· ,. J'<•cn\,r't' a. l'<''Jl:~diY:t 
l\'1111lll(Jl':ltJl<l. 

:'rtiJ<en~l·,·t· nn nome rlo con~>j•,JitJ 1,e dez a•~. <PS ,Jr (:)Oil) 
<JilirJlit'llL"~ f't•;tJlc~ 1~ c:ttl:t lllJt.\ <la 'Ol't<'rLi·h•. I'<' diz.t. -...ui•ro e~sa" 
i!C:<Ji •,; SttiL~ Tipl,:tS :tS ('iÜ!'arlclS pl'i'YÍ<l:IS prl:t [pj (' p:~! IS C>L:ttuto<; 
tu1n:~r :p:trtu n:t ll0l11C:tçfío tlrJ.-:: adnlin!~~t!·:·tdU1'0': C· do.·; f'~lllt;CÍO
n:tl'io..;; ~'\·enr.rnltnent.o, a<'r'eihr nu nome tlo c •n-d.itninto as 
fut1L:<,·õe:; <[!te lhe t'ot·,~m oll'm•t•ci<la~: tom:n· prr.rtr !'111 flll:teS'JUCL' 
as..;uml.Jié.ts dn fund:ulot•e;, <l:tt' •tttal''Jller \·tltu< "OlJ''' IJilaP~'jlHJJ' 
a..;'ltlllpto" ••m tm!em du dia. 
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Para os fins acima, passar e a3.;;ignar quae'fluer tm·mo~ e act<1.s, 
Pin;!r~t· domicilio, ~nhstabolecer !', em gcr<1.l, fazer twlo qu::tnt1) 
Jo1· nc•~CS3<tl'io pam. cumprimento do presentu mand;üo. 

Gand, cineo de março de mil novecentos e um. 
Par;t pt•ocnr:wão, c1Jnformc. -(Assignado) Verhaeg:·n. 
Rcgistt·:.vht uma folha 1!11 papel sellado, sem emenda, om nru-

xcl!as (E">t") Pnl dczoit•; de março de mil novocrntos o um. 
Yolnme 107, folio 3, ··asa L l~l'l'Pbi "! fn. 4iJ e.- O I'eccbedor 
i nt"l'i!lO, (:t,~i·.madu) \l'esJJi,,. 

Ann?XO XVII 

,·, :1 h:1i:1:n assign:.vla, St·a .. \. (;eelhan•l de la Bi,r.r·:\tr', rn:1 
PI'Odnce-Stul, n. \U, Anttt?t'ph, 1kcLtra. pelo pr.·s.•nte, l'úll~ti
tn i I' s:~n ]H'ocnt·ador Pspecial o Sr. Barão Athana:.;c rlc Bro
IJUP\'illP. ao rtnal clla dit p1Hkres para, pot• Pila e no sen nome. 
cullf'Ul'l'l'l' pl.l'.l, a CDnstHniçilr> du nrn;t sociotl ulc anrJnyma, qul' 
jpr lÍ ]'li' rJi'llOilliJl(ll;illl S,,·;',lf,l ""-' J[::n,•.< r/'01• lfH (.',;J'i'ifo. 

Fix 11· 11 <lnt>;lf;iio c 11 ,<;1!•) das H~ir)•l:l•l<', o capital sr>ehl, <I di
.. :,-., •lr1.; !n.·t·os "'"~ oní:"<t' rli-<posi<;iíc-< tios t•staLut."s. f'azm· e 
lt.r·.·t·ih:· qn;ws'[tll'l' l'tltt•;uhs. fixai' e l'CCI'itcl' a re.-<podi1·a 1'1'
lllttlll' \'.(r ;; o. 

~-:11 r.-<· I'• 'Yct' nn nome da :tlJa i.'" :ts-<i gn~ tb ~e.s.;cn t:t :trr;ões tlr' 
•jttiiJI:clil"' i'!'ll.ncos i50rl) e:lrblllt!a d1c ,;ocierl:vh•; J'f'alizat• ~ohrn 
t•,;.-;;1' :w<J"'' snl>.-'el'ipta~ a:.: Pllil'ada~ pre\-i•n;;ts pda lei c pdos 
~·c;latttLos; t:m1a1' pl.td;• na nollll'ltç·:ln olos :tdmini;;t.radot·r•s e 
eolllllli'':tt'ÍrJS; f'ventualmf\nt;•, aeeuitar no nome ria; cons~itninte 
a-; f'ttw<;·lrps qttn lhe fm·cm oll'Pr:•eirl:.::;; bnta.l' parte em flual
']111'1' a.:_,.-it:IIIIJl1~a rJe !'llllihtt!Ol'C-<, d;l!' <[IIM'Sr[t!Cl' llSSillllpto.; Clll 
or•rl•'lll do dia. 

I' tn r>< li ti' :tcinllt p ,,,.;·tt· 1• lt,~ign:tt' rtttar-; !H"l' L"t'lllo:.: e 
:tl'h-'. t•[,·g,•J' 1i.ll!lieilio .. -<ulr-;t:tllf•!t)t~l!l' t'. 1'111 ger>;tl. J';tzm· o 
ljlll' l'úl' neet:s:.:ltt'irJ p;u·a l'llllt\)l'ii!IC!lto •lo pl't'Sllnto !ll;.tllrlato. 

"\ntttl't'pia, vinte c Hlll de tcv.'reiro de mil novccr>nbs e um. 

P::r:1 )11'11 'lll'.t';iin. f'i)ltl'~>l'lll) l:t'<igll~t>lrJI l. r;cel!urwl rl1: la 
Ui:!.·,,f,·. 

H··~i.-<tr·:~,J:t lllll:t Crdll<t rle }liJII'i ~.·llarll). ~~~lll Olll'lil'h, l'lll 
Bt'll\dl •-; il·:~tt•.) nmrll'zoitu dl' lll tl\'O rlt• mil nr>n• epntus e lllll, 
YOilllll: 1D7, f,J[io. :;. c:tn L l~"''t•lti :! t't·- 4 I r:,-() l'l't:r~be:lot• 
int:•J'ÍIIr, lll-i<Ígntr]n) 1\",•,p/,;, 

Annexo XVIII 

I I :tlr.r Í\rJ :t.i<Íg'llido. B '.!':"itl dr: Kr•rcllO\'•' rl'l·:\a>~l'rlr•, dt•cl::tl'll, 
Íll~lo Jll·•.-..:(~Jli,P. c()JlSI;if.llii' ~'!I pt'U('!(l'adiH' I'"PCl'i:d o :--:1·. H:t!'.-il. 

Alh:llllt-''' r!.• lii'Ol[III'I'Íilr•, :!,') 1[11 tl r·ll11 d:i [tll!l'l't:' pu·.t. Jllll' Pllü 
I' 11•1 ~:'" llill!H1 COili'•ll'l'l'l' [Hl'li :1, r.',JII'Iitui·>trJ 1[111llllll. ,o,·iedarlL: 
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anonyma, que ter:t por denominação Socit!tà des Mines rl'Vl· 
du Cerrito. 

Fixar a duração e a ;;éde da sociedade, o capital social, a 
divisão dos lucros e as outras disposições dos estatutos, fazer 
e acceitar qnacsqnPr entradas, fixar e rPCPber ;. respectiva 
remuneração. 

Subscrever no nome do abaixo assignado 10 acçõcs 1le {500) 
quinhentn;;; ft'anco.; cada uma da sociedade, realizar· as entt·ada,; 
sobre c-;.;as ac,·õPs snbs~ript:ts, prl~vistas pela lei c pelos estatu
tos, tomar· pat·r.c na nome:u;ão dos administradores e dos com
missario~ ; eventualmente, acceitar no nomo do constituinte as 
fnncções que lhe forem olfereddas ; tomar parte em qua,esquer 
assembléa.s de f'nndadoreJ, d:tr qua.e . .;qucr votos sobr·e quaesquer 
assumptos em ordem de dia. 

Para os fin~ acima, passar c assigo<tr rpw.csquct• termos n 
actas, elcgPt' domicilio, subst,abelcccr, c, em geral, üzer twlo 
•Juan t.o fo1· twcc,sario para cumpt·imento •lo pt•csent.e mandato. 

Gand, dons •le m:m:o de mil no\·c•·entos e um. 
Para, pr1wumção, •·onfot•mc.- (.\Siignado) lJ. de l{eJ·clwee. 
Rcgistr:uLL uma folha dn papel ~ellado, sem emenda, em Hrn-

xellas (E~tP) em dezoito de mat\'O •In mil novecentos c um,""
lume l\17, folltas ::. •·asa 4. lte•·ebi dons ft•. 411 e.-0 recL•be•l"r 
interino, (assignado) Wespin. 

Annexo XIX 

O abaixo as~i,\\"na<lo, AlphonsD •lc Penar:tnda, rua d'ltali•~ 
n. 17, em Hnrxdlas, declara, pelo presente, constituir seu pro
<'Urador espreia.l o Sr. BarJ.o A tlmoase de Broqucvillc, ao qual 
clle dê!. podct·es para, pot· cJJc c no seu nome, concort·et· para a 
constituição de uma, sodedade, que turú. por denominação Sociélé 
des Mines d'Or du ·.'JJTito. 

Fixar ;~ !lnraçio " <~ séde da wcicdade, o capit;J.l social, a. 
divisão •los lucros c a~ outt·as disposi.,-ües dos e,;tatutos, fazer" 
aecresccntat· •1nacsqncr entradas, fixat· e receber a rcspectiv;~ 
remuneração. 

Subscrever no nome 1lo ab!l.ixo assignado quatro <tcçõcs do rJni
nltcntos (JOO) francos cada um<t da sociedade ; realizar sobt·c 
•.>ssas acçiios sub,;cl'iptas a' cntnHlas prevista,: pela lei c pelos 
estatutos ; tomar parte na nomeação dos administradPres o dos 
commiss:1rios; tomar p~u·te em quaesquer assumbll•a~ de fun
dadores, dêtr' qnaes•}ncr votos sobre qua,c-;qtter n.s~nmpt.o-; r·m 
ordem do di~. 

Para o.-; Iins acima, passar e assignar quacsqum· escripturas 
o ad<ts, clcgot· •lomidlio, SttlHtahelel'Cl', c em geral, faze!' tllllo 
tptanto fur nccc.,,ario para cumpt'iHtento do pr('scnttl man•la t;o. 

Bruxollas, cinco do março de mil novecento~ c um. 
Par<t procuração, eonforme.(As~ignallo) A. de l'cnaranda. 
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Rn).!i<' t'a.d~t 111ll:t r"lha tli• p:q1cl :,;0\latlu, sem emenda, em Bru
xf'lla' (1-::HOI t·lll tlozuil.o dP tnan:u ,[e mil nuve.~entus o Ulll, YO• 
l111llO ]!17 fu!io 3 Ccts:t 4. ]{l•t•ebi ;:, J't·s. 40 c.-0 rocebetlur iute
tilt",· l:tsSÍ).!I:ad,,) ,,·e·'Jlin. 

Annexo XX. 

n abdX11 : .. ,:g,t:tl\11, .\n,ll'•' Slengeneycr •lo Guc:>win, eJ.pitã,, 
d" t•.-<t.ad<> 111:• i >1'. ntiJI'adur t'lll Anwm·pia, marcht' aux Suulicr.-<. 
11. "!. dt'clar:1. :•Pio pt'PSl'lllt'. f:lillstituit· SPU procm·a·lut· c:-:pocial 
" Sr. B:tr?í" .\•.h:t!taso d" J:J·uquedllo, ao qual elle tl:i podere' 
para. por P' I·• ,. I li I sen l!olll('. CIJ!ICUt'l'er p<ll'<t <t cun~:.itni~·;l:o dp 
lllllcl 'lii'ÍPih•l" ai!Oll}"lll't t(llf' tf'I':í. vur d(•!lulllÍlla<;âo Séci·'l•' rl.·. 
]J[i,u•s d'01· tl1: ( '•'íTÍio. 

Fixar :t <lnl'a,·ão o a sédo <h ~ocicll:t<lc, o capibl social, :t 
diYisii" 1\us l:ll'ros o as <ntlras dispo::;içõe::; rios ostctt.utos, fazer e 
:'lcccitar quac,ipwr onlr:tda<. fixat· o receber <t respect.iY<t re
lllUIWI':u·ão. 

SuL-ct·nv•·l' 1111 nontn do a l>at'>IJ as~ignad•J duas acçõe,; tio (5011) 
quinht•itl.o~ fraJII'<~s cada umada sociedade; roaliz:~r ~ohre e,;~''' 
:tc\·uc< stdJs<'l'i[>l;:ls a~ Olttr;ulas prevbta" pelit lei o pelos c~ta
lutos; l,omat· 1•::1l'te na numcaçno de qnacsquet• adtninbLradot•es 
"colllllti,:~ario<, tomar ]':tr:c om quao~qum· assPmbléa..-; do i'un
d:tdllt'r~. dat· :lri:tr•.;((\h'l' "'''·"" "'Jbrc iJUaosquor assumpt ... s em 
":·d t~lll ''" d i:r . 

P~tt'<>. o.,; !iu,.; acitJta, pa,;s;ct· l' as,;ign<tr qn:teSillL!'t' termos t• 
aet:~s. l'le).!er domiciliu, snbst:J.belecct• e, em geral, fazer tud•J 
<(IL<t~HcJ for m•t·t·,-~:u·io p:1r.'1 cumprimento do pre.;ente mandato. 

Ant1wrpia, \-intc tlt~ fcvereit•o de mil novecentos c um. 
Para pt•onii·::r:'i.n, conforme.-( ,\,;,;ignallo) . \. Slengeneyrr d.; 

'~·oeste,.';!. 

RPgisirada r1ma t'ollta de p:1pel ,,nllado, sem emenda, cru Bt·u
xclbs (Este) t'lll dezoito <lo mar'l,·o de mil novecento;; e um, YO· 
lume l\!7, tl>li•J 3, eaq 4. Rt•cebi 2 t't·. 40 c. ·-0 recebedor inte
rino, (assign:1.1lu) "'c.,pi,;. 

Annexo XXI 

O abaixo a"signado, Barão de Neve de Roden, proprietario 
<'fll \\'ippulgen ( EHT).!em) declam, pelo presente, con..;tituit• 
,;eu lH'o~:ur:Jdor c~lH'cial o Sr. Barão Atltanasc de Broqueville, 
ao qual elle d.i l'lHlcJ·e~ para, por elle c no seu nome, coucorrct• 
p:1rn a eon-;iitnir;~o de nma ~"eiedade anonyma que tcr~t por 
dcnomill<ll·ão Suc:c/,: dcs Min>'s d'Or riu Ccrrito. 

Fixar a. 't1ura1;ão " a ,;êth~ ela s<Jcioda.tle, o capital social. :t 
diviscl.o dos llll'l'Os o as outt•a,: dispo,;içiíos dos o,.;tatuto,:, J'azet• n 
acccit;tr quat•,((Ut·r ontt•ada:<, fixar c reccbur a respectiva romu
ncra<;·iio. 
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Stth.;crevcr no nome uo abaixo assignado trinb acções de 
(500) q uinhontos fi•ancos cada uma da sociedade. re<tlizar so!JN 
os~as acções suhscriptas as entradas pt·evistas pela lei e pelos 
estatutos; tom<1.r parto na nomeação dos administradores e dos 
commissarios; tomar parte em r1uacsquer assemblúas de fun
drtrlore . .;, dat• qnae.;quer vo~o; soht·e qua.esqner a:-\sumptos em 
ordem uo dia. 

Para us fins acima, pass:~r e ::LSSignar quaesquer termo;; e 
actas, eleger uomicilio, suhsr.a.bclccer e, em gct'fll,.fazer tudo 
quanto for ncco•Bario par:t cnmpt·imPtlto ,[,, prp-:onto man
dato. 

\YippP!gcm (E\·crg••n), ~ei" uc ru:\l'r;o de mil novecentos 
c um. 

Para pt;ocnrar;ão, conformc.-(Assignado) Barr'to de Néve a~ 
Roden. 

Rcgi::<tt·atlil. uma folha de papel scllado, ::;em cutenua, em 
lll'IL'\cll:\-; (E~te) ao,; dez•jito cln ut:u·ço uo mil noYecen .os e um, 
volnm~: !07, folio 3, casa 4. l{cccbi :2 f. ·10 e.-0 rcc.~lJetloe in
terino, (:l~:;igna•lu) n·cspin. 

Annexo XXII 

O altaixo a,;~ignaclo, Ln Jilel Ptt~<jcmier, n.J.vog·a•lo em nanrl, 
d,•,·l:iea, pelo pt·e,;ente, con,t;ituit· ~t:u proctu·adot• especial 11 

~t·. Barãu Athn.nase de Broqne\·ille, ao qual elle dá. podõres 
para, por clle e no seu nome. concorrer para a constituição d"' 
uma sociedade anonyma quo tor:l por denominação 8ocú!trJ des 
Mines d'01· du Cerrito. 

Fixar a dm·ação e a s•\•le d ~ socie.ladc, o capital soda!, a di
Ybão dn~ lucro.~ e"" O!tlra,.; ;\i.;p't:<i<:iir:~dos c:.;ta~uto:>, fazer e 
:w.~eit:tt' •tuae<•tlll't' (•nt.ra•l;t,;. Jixat· e recehm· a rc:,.;pectiv;~ rc
lllttllCt':t<;:iiJ. 

Subscrever no nnnw do abaixo as;ignado duas acções da (500) 
quinhentos franc.Js cada uma da ~J.~iedade ; rcalízll' sobre essas 
acçiics suh~cripta3 a'! entrallas prc\·istas pela lei c pelo-; c,;tatu
tos : tomar parte na n•lmCJa•;:lo do,; administra;lore.;: e <los com
mis5arios ; cYentualmente, accehar no nome uo constituinte as 
fuueçõe,; que lhe forem offerecidas ; tomar parte em quaesquer 
assembléas de fundadores, dar votos ::;obre quaesquer assum
ptos em onlem do dia. 

Pam o~ fins acima, pas~ar c a;;:$ignar quacsqnor termos e 
actas, eleger •lomieiliu, snbstabelccPr c, em geral, faZllr o que 
t'or neccssario para cumprimento clt> presente mandato. 

G:tnd, dez de ma.t·ço de -mil novecentos e um. 
Par<~. pl•ocut•aç5.o, conforme.- (,\ssignadu) Leonel J>Hssemier. 
Registr,~da. uma Jblha de Jmpel scllado, sem emenda, em Hru-

xclla~ (r;stc) aiJ~ dezoito ;le março de mil novecentos e um. 
volume 197, folio 3,casa. 4. Recebi 2 ti·s. 411 c.- O recebedor 
interino, (a~.;ignauo) Wespin. 
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Annexo XXIII 

O ab:1ixo assignado, Augusto Heylen, engenheiro em Stcgcm• 
occlar;t, pela pl'csente, constituir ~eu pl'ucurador especial u 
Sr. Bat·iio .ftHoplt Kervyn de Lettenhove. ,ao qual elle dá poderes 
pctra, por elle e no seu nome, concorrer pa-ra a constituiç;to 
de urna sociedade anonyma que ter<t por denominação Saciei,! 
des Jfines d'Or dn c,<rrilo. 

Fixat· a dm·açii:o e a sédP da c:ociedadc, o capHal social, a 
divisfto dos ltwt·os P as outr.1.-; <lisposiçücs dos t"Star.utos, fazer 
o aeeeitar quac'i}lll'l' cJJtradas. fixar e rccelwr a respectiYa 
rcmnnel'a•::ío. 

SuLs Tevct· no JJomc do abaixo assignado dez (lO) ae<;ües de 
(.'iOU) franeo:; cada uma d<t sueicdade ; roalizar :;:o ht·u e-;sJ.s acçõcs 
suhseript:ts as cntra.das previ-;ta~ pela lei c pelos estatutos; 
tomat• parte na nomeação <lo3 adnünist~:adore~ e dos conunissa
rios; oventun,ltttCnt!"l, acceitar no nome da constituinte as func
·~ões !JUP lhe forem offerecirla'l, tomar parte Clll quaes'lllCl' 
<1SSetllhll•aS <l1~ fnnd::ulore~. dar qnaesotuer VOtOS SOhJ•e qnaesqUCl' 
:~~·mtn!Jt"'~ '-''ll ol'll!'llt do dia. 

P;H',1 os fins acim:t, pa'lnr e a'lúgncr llltaCS-[IL't' t!•t·mo~ c 
:teta'l, el ·;.r•~t· d mticilio, ~nbstabr'lccer c. em gcNl. l'az 't' o fl"" 
for neecs·<\t·i) pnra cnmprimonto 1lo pl'cscntll mandato. 

Stog.om, -" •L< i e mal'r;o dr. mil novecentos o um. 
Para p e o c'' t r a·~ :'to, conforme.-( As~ign:ulo) Ileyl en. 
Reg-isl.r;t~b uma folha de papel sellado, sem emend:1, em Rrn

X!lla' (Este) ao> demito de março <le mil novecento-; c um, vo
lume 1\Ji, folio 3, ca.sa 4. Recebi 2ft·. 40 e.-0 l'eec~Jcdor inte
l'ino, (as~igna,Jo) ·wespin. 

Annexo XXIV 

O al1aixo as;ignado,Barão Charl!o~ deCrombrngghude Picquen
dacle, t·na dr~ Tri'!YCS n. :l3, em llrtnella~,declal'a, pelo pt·e~ente, 
constituit· sctt pl'Oeumdor l'Epedal o ::>r. Barão Juseplt Kervyn 
de Lct.t.,•nltnvc, ao lJll<~l elle d<t poderes para, por ello c no seu 
ttonte, concorrer para a constituição tle Htlla ~ocicdade anonyma 
que terá pot' denominação Socidtd de .Mines d'01· dn Cerrito. 

Fixat• :.t. uura<,}io c a séde da sociedade, o capital soci,tl, a di
vi~âo dos lucros e as outra~ dispo:si~·ões dos estatntos, fazer e 
acceitat· qu:,es<!lter entl'atlas, lixar e 1·eceber a respectiva remu
neração. 

Subscrp,Y('r no nome rio abaixo as·dgnado tres acções de qni
nltcntus j;}UO) n·o~.ncos eatla uma lb sociedade, realizar sobrn 
essas acçÚes ~ul.J:-;cl·ipt:ts as entt·ad:ts proscl'iptas pel:t lei c pelos 
estatutos ; tomar partü na nomeação do.; administradores o dos 
cornmissarios ; tomar parte em quaesquer assembléas de fun-
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dadores, dar rpmesquer votos sobre quaesquer assumptos em 
ordem do dia. 

Para os fins acima, passar e assignar quaesquer termos e 
actas, elegei' domicilio, substaholccet· e, em geral. fa.:r.el' tudo 
IJUanto fot• neccs~ario pal'a cumprimento do presente mandato. 

Bruxellas, onze de março de mil novecentos e um. 
Para procnraçfLo, conforme.-(,\ssignado) BanTo Ch. de Crom-

71}'«g§hc rlc Picqucmlaele. 

ncgistr:vla uma folha de papol s2llado, sem emenda, em Bru
xellas (Este) ao' dPzoito de março do mil novecentos e um, 
volume lD7, folio 2, casa 4. necebi 2 !'t·. 40 c.-U recebedor in
terino, (as5ignado) 1rcspin. 

Annexo XXV 

O ahaixo as3ignado, .Tos(Jph Cantillion do Mulié, industrial em 
Com·trai, der:lat·a, pelo preseute, constituir SPII procnradot• 
especial o Sr. Barão Joseph KO!'vyn de LettenhoYe, ao qnal elle 
1ht poderes para, por ello e no seu nome, conconer para a 
constitniçfLo de uma sociedade anonyma, que tet·:t por denomi
nação Socidté des ,lfines d'Or dtt Cerrito. 

Fixar a dm•ação e a. séde da sociedade, o capital m~ial, a 
divisão dos lucl'r'S e as outras disposições do., estatutos, fazet' 
e acceitar qnaesquer entradas, fixar e rccelJer a respectiva 
remunm·a,;ão. 

Snbsct·enw no nome do abétixu assignado dez acçõcs de 
quinhentos (5011) francos cada uma da sociedade, r!'alizar sobt·e 
e'sas acÇ"iles su!J~criptas as entradas previstas pela lei e pelo~ 
estatutos ; tomar parte na nomeação dos administradores c 
dos commissarios : eventualmrntP, acceitar no nome do con
g\ituinte as fuuc~ões 'lue lhe I(Jl'Hill offerecida.s; tomat• pMte 
em qtmo;;rplm' a~sembléas de fundadores, dar qnae.;quer votos 
:,;o!Jre quacsquer assumptos em ordem do dia. 

Para os tiJJ.s adma, pass;u· e assignar crncsrruol' i.c:·mos c act;ts, 
oleget• rl•nnir•,lirJ, snbstabelecct• e, P.IIL gcl'al, Ü\ZCJ' twlo rtn~cnt.o 
ror noc,•,;qt·i·J l'·'t';\ '' cxocuçfw do presente mandato. 

Courtrai, cinco rle março de lllil novecentos e um. 
P;ua pr<JCill'a('ão, conformo. (A~ .. ~ignado) Cantillim1 de llfulie. 

Registraria uma folha. de pap<ll scllado. sem enHJtHla, om 
Bruxella~ (Este) em dezoito de março do mil novecentos o um, 
volume H/7, 1\Jlro 3, casa 4. nece!Ji 2 ü·. 40 c. -O l'eccbedol' 
intel'ino, (as~igu;ulo.) 1Vespin. 
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Annexo XXVI 

n ab:ti\:o a~'ign;~<lo, Alhort J',Iaertcns, indu:-~t.t·ial, dcelara, 
pnlo lJl'C.~ettte, con~t;it.nit· ~cn procm·;~dor c,;pecial o Sr. Barão 
JIJscplt Korvyn de Lott.enhllVC, ao flua! cllc lht podere..; par:.t, 
por ellc o no ~cu nome, c•m,~ot•t·cr Jl<Ll'~t <t con,;tituiçã.o 1lc um;t 
""cicda•lc atwnytn;~ tJIIO trw;t ptJL' tlenomina~·ã.o 8ociélé du.< Jii
\l•·s ri' OrdH Uerrilo. 

Fixar n 1lura~·:to e ;t ,;(,tJn tl<t socic•latlc, o capital social, a di
vhão do~ luct·o.,; e as I!Utras •lisptJSit;õe'l dos rstatutos, fazer e 
;H·ccibt· •tnae.'fllif'l' Clll.t•arlas, lixar e !'I!CülJer a rcBpectivn. rc
tnurwt·ação. 

Snbc;crevPr no nome do ahab:o assignado dez acçiíes ;le qui
nlwnto;; (500) fl'anco.,; cada uma da sociod;ule ; reali::mt• sobre 
e~sa~ acr;ões suhscriptas as Pntrada~ pt·cvista~ pel;t lei c pelos 
estat.utos ; tomar parte na nomeação dos adminixtradoro,; c 
<'Ontmi,..;arios ; cventualrnnnte, acccitar no nome do contri
bllintu a~ t'11ncções que lhe foeem oJforocülas; tomar pal'te em 
rJlta''-"'[Het· <ts~emblt"·a~ •le t'nnda.tlores, dal' quao:<rtucr voto' :-:obro 
•tna<•s•pior assnmptos em orJem tio dia. 

Par;t os tin~ adma, pass;u· c assi~nar qu<J.csqum· t· rmos e 
aetas, eleger tlomieilio, suhst<J.bolecor e, em gm·al, fazet· u q1u• 
li H' necc-;saeio para. cumprimon to do peesente mandato. 

(i anti. sei~ de março de mil no 1·ecen to,; e um. 
I' a 1\t p:·octu•;tçüo, conforme. -(.b~ign;tdo) "ilúcrt "1f,wrlens. 

Registe<t•la. Ulll<l. fullt:.t do papel sdlado, sem emenda, em Bru-
xellas ( I<:sto) em dezoito de mat•ço do mil no,·ccentos c um, 
volume 1\.!7, folio 3, c<1.sa 4. Recebi 2 ft•. c 40 c.-0 rccebedot· 
intet·inu, (assigmttlo) 1Fespin. 

Annexo XXVII 

O abaixo assignado, Bario Bethune, Jean, arlvogado c mom
hro da deput:tt:ão peem;wente em Oost-Rooscbeke, declara, pelo 
prcsrmte, constituir seu procnrador especial o Sr. Barão 
.Joseph Kcn·yn •lo Lettonhove, ao qual ello tlá poderes paea, por 
elle c no seu nome, concorrct• pat•<J. a constitui•:ão de uma socie
dade anonyma quo ter;t po1· dcnominaçãiJ Societti des Mines d'Or 
d1t CI'ITito. 

Fixar <t dueat;ão e a sétlc <la sociedade, o capital social, a di
Yi;;;\o dos lucros c as ontea.~ disposiçiíes tlos estatutos. fazer e 
accoitar ttttaesqucr entradas, fixar c reccbet· a respcctiv.t remu
noraçã:o. 
Stth~crevcr no nome do abaixo assignado dez (lO) acr,,ões do 

qninh mtos (500\ francos c;ula uma da. sociedade; realizai' sobre 
ess;ts acções subscriptas as ontrad,ts previstas pela lei e pelos 
P~tatutos; tome~!' parto na nomea<,:ãll dos administradores o dos 
Clmtmiss<J.rios; eventualmente, acccitae no no mo do consti-
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tuinte as funcçõcs que lhe forem olferecidas; tomar parte em 
quaesqucl' asBemblüas de fundadores, dar quaesqum• votos sohre 
r1naesqum· assumptos em ot•dem do dia. 

Para os fins <\cima. passat· e assigil;tr quaesc1ttor termofl e 
actas, eleg-or domicilio. substabelecer, o, em geral, fazer tudo 
quanto for nct;cssario para cumprimento rlo presente mandato. 

Oost-Roosebckc, vinte c sete de fovorcit·o do mil novecentos 
e um. 

Para pt·ocm·ação, conforme. - (Assignarlo) Bariío Beth1tne. 

Registt·a,la urna folha do papel sellatlo, flem emenda, em 
Bruxellas (Este) em dezoil;o de nutrço do mil novecentos e um, 
volume lü7, fo!io :l, casa 4. ltecebi 2 fr. 40 c. -O recebedor 
interino, ( assignado) 1Ye.<pin. 

Annexo XXVIII 

A aJ,aixo assignarla, 1\I. Yan do Puelo, em Ganr!, declara, 
pelo prPscnte, constituir seu procurador especial o Sr. B:wão 
.Josrph Kcrvyn de Lett.enhovc, ao qual clla da podm·ps para, 
por ella e Ho sou nome, concorem· para a constit.uiçiio do 
uma socieclaclo anonyma qtw terá por donominaçito Sociélé dcs 
"1fines d'01· d!! Cerrito. 

Fixat· a li ura<;iio o a st'•rlc <ln. sociedade, o capital social, a 
divisiio dos !urros o as outras disposições dos estatutos, fltzer n 
acceitar quacs<lUCr rntradas, lixat· o reccbur a rpspectiva remu
nerar;ão. 

Subsct·evm· no nome da ahaixo as->ignad<t quatro (4) acr;õcs de 
quinhcn to:> (500) francos cada uma da sociedade ; realizar sobre 
essas ac<;õe,; suhscriptas as ent.radas previstas pela lei e pelos 
estatutos ; tomat· pat'te na. nomea<;â.o rio; arlministratlot·es e rios 
commiss;trio,;; eventualmente, accoitar no nome da constituinte 
as func,:ões que lho forem oll'erccida,, tumar parte em quans
!!UCr assembh~as do fundadores, dar qnaesqnct• votos sobt·e 
quaeS(lUOl' assumpto:; em ordem do dia. 

Para os fins acima, passar e assignar quaesquor termos e 
actas. eleger <lomicilio, substabelecer c, em geral, fazer o que 
for ncce-;~ario pat·a cumpl'imcnto do presente mandato. 

Gand. vinte rle fevereiro de mil novecentos e um. 
Par;~ procuraçiio, conforme.- (.\ssignado) M. ~'(lll de Pucle. 

Registrada uma folha do papel sollado, sem emenda, em 
Bruxollas (Este) ao,; dezoito de março do mil novecentos o um, 
Yolnmo 197, folio ~.casa 4. Recebi 2 fr. 40 c.- O recebedor 
interino, (as,.;ignado) 1Vespin. 
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A nnexo XXIX 

O <tuai:(o as~ignauo, M; <le Bandot, Blenderqne', tkcla r;t, pelo 
presente, constituir seu procuradol' especial o t-lr. Barão 

.Joseph Kervyn do LcttcuhOYP, 0.0 qual elle u:i pouere.; para, 
pot· ellc c no seu nome, COilcurrer p:1ra a constituição d<J unm 
socie<latle ;monyma que tpr;i pot' denominação Soci!:IJ des llfines 
.ror d1• 1 'errilo. 

Fix<ti' a d nraçiio c a s···,Jc <la sociedade, o capi t:d i"ocial, a. di
visiio do~ lwTo< P outra>' <li~pu~it;li!'s tios <':-lfatuto~; t'azer c 
acccitat• qua<'''Jll!n' PllÍI'<Jda<, 1ixttt' c recchet· a rPspecfiva rc
mm w t';ti·ão. 

Suhsct·(~vm• no nonw do aha.ixo a8~ignado (!li) dez ae<:líp~ dP 
quinhentos (:lOO) franco::; ca<l<t uma d:t so<·icdadP ; rcaliz:u· sobre 
essas acçõt\S snbscript<ts as cu traJas prc\'i-;ta~ }JC!a lei e pdo..: 
cstatu:;os ; l,omat• part.c n:1 nome<tção dos :tdminb&t•adorcs o t!u:; 
commi~~at·im.;; Pventnalmcntc, <V'CPitar no nome <lo l'ons:,ituinte 
:t.' fnnct;li~·,; <tne lhe fot'Plll o!J'Pl'!'l'idas ; tomar pal'te t•m <tna.cs
'llllll' a~~clltill0a~ de fnntla,lorcs o dae <piat~~qnm· voto~ ~obrn 
'ltiaesttner a~~umptos e1u tll'llcm do dia. 

Pat•a o~ fin-; adma. p:t~cl<n' c a~~ign:tr quat•squcl' t<·rmos <' 
aet<ts, ch•gcr domilicio, subs!a.ueleem· e, l'lll gl'ral, litzt·t· o tlllt' 
for wlct·'~ c!'Jn para eumprimunto tio prustmte nMn,Jato. 

Bl<'nd•····;•; ..;, quatt•J tle m<w<;o tlL• mil novpcento., e um. 

l'al'a lH'uetu•:tção, confot·me. -(:\.ssignado) JI. rlc Banr/,f. 

Rcgisteada uma folha de papel 'ellado, sem cnwnd:t, em 
Bl'Uxoll:ts (Este) ao,; <lezoi!;o 1lc m:tr<:o do milnovc<·cntos o um, 
Yoltuno 1\Ji, fulio 3, e:tsa -L Ht•cc])i 2 t't·. 40 L'.-Ü l'eeebedo1· 
intorÍIIO, (:ti'SÍ!,(ll:tdo) H'espÍH. 

Annexo XXX 

O a,l1aixo ;~~~ignarlo, Emik IIa~·nit de Tcnnicoud., declaJ•a, 
pnlo pt'í'S<'nk. t·onstitnit• '~"H lll'OCill'adot• e~pPeial o S1·. Bar:i.o 
.J<J~llJlil 1\.cJ'Yyn <le L('ltPnhovt'. :"1 tJUall'lle dá pu<lPI'<J' para. 
por eltn '' nu St'll nome, t·oncot'L'l'L' par:t a constitui<;iiu da <ocie
<ia<ln :tnunym:t <llle tcl'<i, por tltmoutin.l<,'<ltl ,\'•,.:i··(,: ,/,·s Jfi,u·s 
rl'Or •lH Cel'1'ilo. 

Fix:<.r· a dm·a~·iio c a ,,·.,]c "''cial, o capit:l.l da ,;oeiPtl:uie," 
divis-:o do.~ luet'.JS c as outras di~posit;õc:.; rlw: P~t.aidtt.u". fazt'l' ,. 
:tcccibt• <[ll<l.l'"'l'l!'l'Oilt.r~l'l:l.;: i\ fix:lt' !' l'PCI'U<'l' a 1'!':-'LJC<'t.i\·a 1'!'!11\1-
llel'iLÇ':iO. 

Snll·:cJ·t~vrr no nome rio ah;dxo as~ignado rlr,z acçurs de qui
nl~t•tJto-; !'iOIIi l'l'aneo~ eada uma rl<t :o:ucie<la,]c; rcaliz:u· soure 
••dsa~ <H'í,''-".,~ .... n\1.-:,Tipt:v: :~s r•nf.radas prPvisLa:; }Ida lei e pelo~ 
Pstatuto~; tomar pa t•r.t• JL:t nonwaçâo •lo~ a<lminhtt·:Hlot'<'S e <lo,: 
''ílllllni,-sat•io.-;; eventual menti'. a('ecitar nn THJmt• d J constitu
inte as fnn<·ç,-iPs íJlW lhe l'ot·em o1TCJ'Peitlas; t<lllt:tl' part0 em 
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'I u:wsr1 llet' assomblt\as de i'untladot·cs c tia r 'lttao.;;tpJer voto; sohre 
IJU<tCSil\101' assumptos om ordem do dia. 

P.tra os tirH acim:t, p:.t-;;.<at• o as;;ignar qu:te.'lqnor termos c 
actas, ciegoe domicilio, suhstabrlecer c, em got·ai, faz~r tudo 
qu:ttJI;o fot· ncr~c~sal'io para cumprimento do prescntr• mandato. 

Louv<~.in, oit l 1le 11nrt;>o dr• mil novcr·otltos e um. 
Pat',], pr.):.:ru•:tç:ín, cJnformc. - (:\q.,;;ign:ulo) E. Hayoit de 

Tenn icrll'l'l. 

Hegistt·:vla um:t folha de papel S[)Jl:L'lo. sem e mentia, em Bru
xellas (,.;,te) aos dezoito de m:trço dt) mil novcccmtos c um, vo
!Hmo 107, folio ::, cnn 4.-Hceebi ~ fc~..J.I) c.-() l\)cJhcdor inte
rino, (assiguado) \\"e.~pin. 

Annexo XXXI 

O ah:1i-.;o a>Ni.:-'11 • ln. <'h:tl'le~ dn Bruun•r, ad\·ogado em l:étn<l, 
olccl:u·a p.JI·> p:·rJ;,•nt!:l, consCitnit· s Hl pt·ocut·ador c,;peci<tl o 
St•. Bat•:l.o .lo~ •p11 1\.rn·vyn tle LcttenhDVP, <.w flll:tl Plln rl:í 
pr>rlCI'tJ< p tt'a, ]),)t' I'! lo e no sem twnw, cDncorrct• p:tra a con
,;titui<;:t' de llllla. so~iouadc anon.rma rruo ter;í pot' denomi
nação 8nr·ir•lr' tles .lline.< d'01· rl1t Ce;-rilo. 

Fh::LI' a rlnraç:-t•> " ét Sé1le 1i:t S')eierl:t'i•), o capibl social, a 
rliYiS:t<J ilrrs ltteJ'o' 11 a~ outra..: di~pn~i~;ií ;,.; dos C:ltéttnto>, fazer e 
:teceib,· qn:tl;''lll'''' 1lisposiçõt~s '' fixat• o recchm· :t respectiva 
I'(JllllliH;rat·:-to. 

Subse,·e;~t)l' nr> nome do abaixD a,;>ié(n:t~!o Yint:-; acçi'íes <i<) 
quinhront.o..: (:íii'IJ l'r:t IIC<ls carla uma rf:l. -ucierlarl!) ; reétlizat• s >hro 
nsqs :li'ç:"'·' :mlr..:r'l'ipt~t3 a,;; elltt•aLl:t.; IJ/l'Yi-t·ts p()lt hi e pelos 
Psta tu tos : Lont:n· Jl~u·to nét nome:t1;ão <lo-; :ulminisr,r:trlot·c;s '' 
••oi ltmi~'at·i,s ; PVP11 1.nalnnn te. a<?cci tn· no nome do consti tnintc 
a~ J'nllt'<;i'í;•< qnr: llio l'ot'Cill oll'twcr·irla..:; ttJIIt:u· pai'lr em l[llétt)S· 
'Jlll)t' "''''IIIlrlr'· ~~ d.• J'und:vlot·e...:; rlat• qna''"l'Wl' Yotos sJIJt•e 
'Jil<.tP-;rJrtot• as<mnp·."s em or.ll'lll do rli:t. 

l':u·a "~\ fin..: '" i11t:t, pas.3::tl' ,. as<ign:u· qu·tcs'[ue;· tPrmo~ P 
adas, "'''·"·''' ol"lllkilio, Sltb . ..:t·tlié\lccut· ,., em g.'t'al, f.tzr:· o IJUC 
1'111' nr:t•t•.<..:al'i·> FI I'. I. ,·nmpri nwnto '''J ]>:·.·~~·n t,r mand:1 ~o. 

1::tnrl. llllH' 1h1 nnt·~)O tio mil novec.•nb.~ o um. 
!'ara pi'O<'Ill':tç.lr>, cunt'oi'IItc.-:(Assi!nado) l'h. ,,,, Brntti)C!', 

I:Pcci·:l.t·:l'l:t lltll't li>llt:l de p:tp.·l ~dla<lo, :um Pllll'il'l:t, em 
Bt'llxt•ll:~s (l•:<l.t•) a·•~ dt•zoito tlL• marr:·, dr• mil llO\"PLtl'll ;,.,,e um, 
Yolllllll' 1!17, J'oli" ::. ca":t ·L lte,·clri "! l't'.'· 4 I c.--IJ l'l'i'.,b:'llOL' 
in t."t'i n·>. (a~"ignatlrt) 1\'""J'i,l. 

Annexo XXXII 

O alnixo :ts..:igntrlr>. :\t·nun<l Rt~llS<tll, hltelli:lo, ol.·t•laea, pelo 
Jll'ü<Pilt.'.), t'IIIHI.i 1.11ÍI' "1\ll IJc'Ui'lll'étdrll' P.-<Jl.'Gi:tl O:-;!', l:at•à·l .JO· 
~t·plt 1\.r)l'\'YII ti:) r.utl.t;nlwn:, au t[ll:tl Plk !l:í j>udet'l'S pal\t, pot• 
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DECRI~TO N. 4.287- DE 2:l J)g DEZEMBWl DE lUOl 

Concedo autorização ;, sociedade anonyma tlenominada- Cuopcrativ~t 

Oper~ria Carioca- para ftutcciunar. 

O Pt·nsidcnto da ]{epublil';~ dos E~(ados Unidos tio Hmzil, 
atf;omlondo ao quo l'PI[IH't'<\11 ;~ soci!lliadt• ;~nunynm donominad:~ 
- Coopct'atí v a Opm·at·ü~ Cat·ioe:t-, dcvilhlllent.c representada, 
decreta: 

Al'Li;:o unicn. E' co!ll't•dlth :tltl,ut•iz:t•:ito :t .~,H·kdadn anouyllt;~ 
dnnornina<Lt-C<HijlOl':ll i r:~ r )pi\l':u·ia. C.tl'iue:t - pal'.t ftutcciunal' 
mct!i;tntu o~ t\statlltu" <[1111 :IJll'I'St\llLott, CPIII <t elitnina,:ão, 
P''l'(\111, do al't. lri, !:i::\ 1" o'!.". licand" ;~ Illl'SJII<t ~ucil'tbllo uiJL·í
g<~ll<~ ao CIIIIIJH'Íllll'lll;u 1h~ fut'lllalid:tt[e-> exig-i•las pd;t leghla~~;\o 
em vigor. 

Capital Fetleml, 21 d<~ l!uzuntiJt•" de IDJI, 13·• d;t Ropublic;t. 

Esfatu!os oa Coo~eratlva O~eraria Carioca 

TITULO I 

,\J't, 1." FÍ<\<L ITI';ll];t 11111;~ .~III:ÍI!il:r.di! ;[,!lllll,Vlll;l, <'UII)H\l'<ll,jr;t I(U 
consttnto ~ob a t!t•ntJIIIÍila<:iw <le Conp<•t':tLi nt o l"''':tt'ia C<uio••a, 
COill ~~~<lo (\ i'<ÍI'O llllÍ\:U IJ(',(,;t C:~.pi i.al. 

Al't. ~." S<i pod<~lll ~t'l' a,·eionist.a-; : 

O~ t)lltpt·cg:vlns da F:tl11·i•~a <l<' Fi:11;:in u Ttwitlu.-; C:tt'iuea 
Os 0111 lH'ngado.~ Lb r; Oii)l!'I'a ~i r :t. 

Art. :l." Tem a <'uopomt.il a put· fim : 

~ I." l'run:t· os sorius do-> nudh111'rS ~ronot•o.; alillwnl.ido . .; o 
outt·us conH)IIÍt\ll!.L•s ;i. Cl'OllOIJÜct do l<tr d""'n~tico, o IJ,~m as:;itu 
do resl,;trll':tn f.t\, (111lo pulo . .; IIW!llll't•s prPÇO~ Jlo,.;si n•is. 

~ 2.·• Fot'Ilt\<'<)l' :1, pt•.,;.-;,~;I,S n\I.I':tnlras o:' IIW·ml•L; goJWt'oS o 
I'J\tllqllt)il r-llro." o t'csl.aiii':Ul t.e. JJI<'d i:lJII.t: 11111;~ Sllll i1:t da d iruetoria. 

,\d. 4." .\ so:·.iutladu L1·.r:i. :t <lllt':l.<;a'' <lu ~11 allli<H, a L'onlat• d:L 
d;tí.a d;~ s11a inHt:dl:t•;ilo, podí'ndo S<'l' Jli'"l'nga.da. 

A t•t.. 5.'' A di t't'do l'ia po<lnt·:t < '" l.;tlJl'l<•!)OJ' >meem·saoi uu 
a;:en!·.ia.; onde Ih·• eonviPJ'. 
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TITULO II 

1'.\TIU~!ON!O DA S:Jc!giJ.\DB 

Art.. fi." O p:Ltl'iuwnio 1l;L soeiotladu (l con~titnido: 

~ I . 0 Pelo c t.pitali'nproscntado po1· 2.000 acçõos nominativas 
e inrliYi~ivoi~ <lo n,lm· do vinte' mil rüis cada uma, intcgra.es. 

§ 2. o Pelo ftuhln 1!0 l'CSJI'Y:t. 
§ 3. 0 Por ltl\nS mo\'Ci.-< ou immovnis !J.Uil Vtlnha :t arlrptiril'. 
A1·t. 7. 0 O ea.pital social jtodot·.i S<'l' d1\Vadn, eonf'ot·mo as 

convoninndai o rlo.~l'llvol vimon to 1h soei e lado. tixatHlo :t assom
Ll•~a geral }lLil' o-< :a oceasião o valot• nomin:d 1le carht acção, 
valor quo n:'i<J podel':i excrHl<lt' <lo 50 ·:; ~ohro o da> :wterior
uwn t.o em i tti1la~. 

TITULO Ili 

At·t. 8." s·v> :,:oeins accionistas o.-.; 11He suh'llt'I)Vfll'Olll ou vic•t·em 
<L adquiri!' um:\ ou m:tis acçõPs. 

Pat':ti-!;r:tplto nni<l 1, Si nmct acr;iío villt' a pertencer a varhts 
pessoas (em cont.mn~rH:ã•J com o :u·t. fi", § l ")a sociedade suspon
der;t o exercício 1los direitos que a taes títulos sfw inhcrentes, 
e!llllll~tnto um L sr", não ror dosignad;t com<> unica proprictaria.. 

Art. !).o Não scr:'io pagos os dividendos das acçõcs sinão ao 
sou pod.~uidor ou p<tt' procnra~·ão do.-;te. 

TITULO IV 

li AS Y 1·: N li AS 

AL't. lO. As merca,[oria~ sm·:t•J vendidas: 
§ I . o Aos em }ll'egados <LL Fctbric;~ do Fiaç:i o o Tecidos Ca~ 

rioca, a dinhoit'o ;l vi.;t;t ou por meio do ahono d:t mesma. 
§ 2. 0 A possoct.' oxtranhas, a dinlteir<> :í vista ou com fianç:t. 
Art. 11. Para paganwnto do mol'c:ulorias compr:tdas por 

entidades mot·au~. colloctiviilade-; legalmente constituídas, etc., 
estabolecct·-~o-lt;'í,rJ 1le c·.ommnm accvt·do as normas a observar. 

At·t. 1:!. ,\ I~Pnpt~t·ativ<t in:wgHrat•:t os sons traballws Jogo 
quo e~tej:L auLol'izarh pdq Governo e tenha constituitlo o fJOU 
capital. 

Art. 13. E' P\.ten~iv;L a venda ao pulJlico em geral pelos 
mesmos preços '1'11) aos accionhta~. r11wr a rlinhoiro, rrncr· com 
tlancil., mcdiantl' ~··nh:~ d:<. dircctoria a csl;es. 
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TITULO V 

!JOS LUClWS 

,\l't. 11. Os lw·l'o> !irjltitios serão t•cp<tt'Liuo-; tio seguinte modo: 
§ 1.• Para. os rlit'Pctores presidcntP c gerente, 5 °/ 0 a cada. um. 
§ 2.• lO :L 15",'o p:wn. o fundo do reserva.. 
§ 3." O restante set•:i. ratoiado pelos n.ccionistas. 
Art. 15. Si os lucro., da Cooperativa tlcrcm para cada a.cção 

juro ~npol'ior :1 l "! oi"' o oxeutlr·n to sm·á lonvlo :.t cont:L do lucros 
~n~ponsus. 

'I'J'ITLO VI 

.\l'L Ui .. \ sur:io~ll:tdi: t·•:·JIIl'L'l)t';i. ao (;uiOL'ilo o~ so;wintus 
J'a vut'f'$ : J•;lint i 11ado. 

§ 1." ls.•nçiiu do imposl,u predial p:u':L o editicio em qne 
J'nnr•cinnar: ldom. 

§ '!." lsellr;:'t" du i111p ·~l.us 1lt· lli!Jll!l'Ía~·:·to: lrll'lll. 

TITlLU\11 

.\t·l .. li. ,\ '"r;iedadt• ·"l!t':Í. admini,l.t·:d:L Ji"t' ILIIM dit•odori:L 
dr1 duns llll'lllhrus, eleitus pot• tt·p,-; :u11to,, o um conscllt•J fiscal 
do tt·ns, sondo sn!J,;idi:J.d;L ;1, ]lt'Íillf'it•:L P"l' rlou' ~upplentc:s e o 
Sf'gnndo por Ü'f'.'. 

Dos dit·octorcs nm scd pt·.:sitlt:ntP o thnsom·oit'<J n o outr·o 
gerente c snerctn.rio; t:wto os diredm·o~ como us ~upplent",; 
sorã,o oleito' lll!,igll:tdamnrrtP p 1r:t as fnne~õcs qno tot·ã.o tlo 
C.\t:t·o~l'l'. 

,\rt. W. l'aJ'a quo p:~ts:L r•x.·t·ccr o e:tt·go do rlit·cdot·, o 
a•·ci<>llista tle1·o o·:Lnciunat• ;,o ae~õn.; d:L Couporativa Carioca, 
o·omo [H:tlhot· th t·,~spo11Sahilidado de ~ua gest:'io . 

. \rL 1!1. A t:loio;iio tl:L dit·r•dot•ia ~~·t•:i fcit<t na as~mublt~<\ 
grJJ'al ortlin:u·ia,, pot• l'~CL'Iltinio ~nt:i'nt.o n maioria de votos, t·cco· 
!Jo•ndo o~ novo." L'leitos pol' h:tl:uH:r> c invcnt:uio o aetivo P o 
pas-1i 1·o da ~~ Jeie.latlos, om pt·o.i 11 i zo tb~ tl·ansac•;Õt~s sociac.s. 

"\1'1,. 20. Sot·;i consiolt~t·:ttlo va.~·u " eat•go 1lo tlircctot• qno 
tluixat• do exPJ'CI't' as Stla,s futH~o;ões Jl"r nt:tis tln 30 rlias, ~alvo 
os c:1so" dn ll1t)lesth ou 'ct·viço > ria socierlado fót•:t d:L sédll. 

(Jn:wdo o 1lincr.ot• túo o,;l,ivcr Plll nxC'rcio~io, o supplunte que o 
substituir tPI':i. olit•cito n.o honorMio do caJ'go. 

AI't. 21. A <lire••tori 1 t•cnnit'·,,P-11:1 lttna voz por mez, con
signando mn n.et;a :t; ~ua~ th•JiJ,et•açõr•s. 

(jnn.ndo h •IIVCr llPsn.cc"t'rlo nntrn "' dit·c.~lrJI'O.,, sedL chamado 
o mai-1 vot.:tdo dr>R lllt'llll>t'n:l do r•<HJ"rdiJ:) liscal n, 11 t litli;L tlmlf.t•, 
o so~u itlllllt~dh~o <'111 1 oi.~~. p:t.t':t ol:tr· a ~tl't ropiniãu, e e.-;~:t 
[lt't•valt~r:t•J•:l. 
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A1·t. 2~. A' dit't•dOl'ia compete: 
~ i." ltcsolvet· sobro as opcragõc.-; da Cooperativa, tletormi

nando as regras c cundi~·iíc,:; tlc sua rcalizaçiio. 
~ 2." Ct·e;u· ag<~nl'ias liliacs ondn conviCt'. 
~:Lo Nomear dt•lt~g;Ltios o pt'•Jcuralloros que a. repr·osentem 

como mand;ttal'ios <l<t socied;tclo pcran te o Govor·no Geral c o 
de c;ttla l•~st<J.•lo da União, trilmnaes, associações c particulares. 

§ ·1." Nomcat•, mspcndm·, demittit', sohrc pr,tJWStt do diro
ctor-gercntc, o ;~dlllinistt·ador pratico o mais Pmprogados da 
Cooperal;iv;~, mat·t·ando·lltcs ut•tlt~natlo e Jiança, r1uando l'ot' isso 
cxigivel. 

s ;-,," Fazet• rngnl<~lllt'til.•t8 pat'<L o snrvi•:o int.m·no d;t sorieda•lc 
em t•Hlo~ o.-; sem.; l';unus. 

~li." DolilJut·;n· sobro as L'Ottt<~s annt~:ws n t•elatol'io quo 
lt;ljam de snt· apt·e·.urtLado.-; <t asscmblt'·a gnt•;t[ rlc accionistas, 
sobt•u fundo d" l'rHer·v;t t!ll1 lit[Hi•lat;-:lo, fixaçiío dos <lividondos, 
nrop"sta~ ~obr·" t·ctiJJ'IIl<~~ de n't;lt.ul.o~. prolong:H;ão <la duração, 
angmo111.o •l·J ,. •pita! t' d issolw;iio •la soeiotbdc. 

s 7." Finalm1:rtl.o uh~Pt'Vat· e {;tzm· ob'OL'V<H' as t•csolw;õc~ d;u.; 
a~surnbléas gm·ans •los accion istas e to1las :ts mo1lidas con
n~nieutc.; <i bu;t ~-~~.,i.;io, d •s•~n,·o[drnonto c pl'osperidado rlit 
societbtle. 

"\t•G. 2:l, 11 •lil'(:dut· pl'tiSitluntP., que. (: t:uniJ ~111 o tlwsolll'<~ir~•, 
tem por dül <'L': 

Repres:mt:u• a S<>eieda•lu n:~s snas rolat,iic' e~tct•nas, não rom
mcrciam; eon voc;~r a.; as~::mblé;ts ; convoca.!' c prositlit· as 
sessões da dirc:·tm•i;t o C·Jnsc:llto fisc:~l ; fis~:tlizat· o cmprugo dos 
bens c •linhcims da socicd;ttlc, <WLhentic wdo com a sua. 
assignatura. o-Pag1w-sc-om to:los os documentos de dospoza ; 
·~~siguar todos os ducnmontos, contt·actos, obl'iga~~õcs, escriptu
ras e baLtllt:o., sod:tPS, llem 1:omo a coJ·rcspon<lcnci:~ privativa 
tht diro:.:tori:t P todos o,~ papei . .; de credito. 

Art. ~l. O <liredu;· gcl'nnto tem por olJJ•iga.r:ão: 

Uet'Íl' Gotl•t o eomntt'I'CÍ•J rL~ ~odorl::vlc, ost;Lilolocc)llUt) o; preços 
o contli~·õe~ th l't!lltl:L o co:npl'a ; 1nantm• :L cot'l'flSPIIlliioncia. 
com1nercia.l o e~l,ipnl:tr o~ conteact.o.> tlelibora1los pela dirccto
rh ; fazer ob'OI'YM' os ost:1tntos p,•los ompt·cgados o ft•egnczes ; 
confol'ir tliat•iamcnt 1 :ts vendas a 11inhciro o onteeg.u· <to di
redor tho;;oHt'eil·o a intprJt•tancia. 

Al't. 2:>. Ca1LL dil·t~dOI' perr~C 1 J~\r':'t o hon•Jl'<tl'io do duzentos 
mil réis (:!OIJ::;ooo) o a grar.ifica<::l.o (sng11wlo a lei 5o 1 

0
), rlodnzida 

dos lucro; li•[Hi<lo3, dcprJÍ) rln ll<>•lt17-irla ;l pa.rto dcstina<la ao 
fttn tio d c resm· ,. <t. 

Art. ~ri. Na l'<'lllluto o1·dinarLt a.nnn;Ll t[ll8 :v~cinnishs, e 
]Dl•J lllO /o )l1Jl' '(111' ~;L:J n/nit·H OS <lil'Odll!',\', ,,t\l';Í. UJr)jl,o O C 111-
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selho lisc<tl, composto do tt·os membros rlontt·o os accionistas 
quo p:Jssuit·om cinco acçõos pelo menos. 

Serão clt>itos tt'C3 supplen t<'s n<t mustli<J. oc~asi:i.o o n:~s 
mesmas cil'~um . .;t:mcias. 

A dm·aç;lo rias J'rmcç-õo.-; rio; Illülllht\JS tlo conselho tl,;cal St1l'Ú. 
rlo um anno, podontlo sct• rooloitos. 

Pmvalocol':"io p:u·a os membro~ do r~on~ol/10 fiscal o Hous snp
plontos as mesmas Ílll:OIH]latihilidaelu,; ostaiJolocirlas para a. 
diroclori:t. 

Art. 27. Ao r~onst•[!Ju fi,,~ 11, alt'•m rhs :tlll'ibuiçiíe.~ qrte lho 
conf'oi'tJ a legi:;[;v>·:lu OI!l dg·ui', I'OIIIp·.·Le: 

~ i." Exanlirl:ti' o Ycrifi,,al' o; l>:dan,· 1.-; St'llWsteal).; n annual 
d;t ,;ucicrbdll, apro.;nnLando com toda a ·libr•t•tbdo o seu pai'ncm· 
:t a.;semhlt"•a gorai. 

~ :!. '' Tum:u· p:tl'i.o n:ts tLJI i 11ol':lç:íe . .; 1Lt tlit•c•:,tol'i:t, quando 
chamado pot• o~tcL p:n· cun\·e1üeneia tle inbt·o.<scs soeiaos. 

::i :L" Reqnisitar· d<L ,lit·od.o;·i<L a renui:'ío rh as~cml1l(~a geral 
<lll<Lilrlo oecoJ'!'IJl'ern muti;·os g-c•t·;w.,; e lll'gnlllll~. 

~ 4." .\o con . ..;cl/ro fi,e:d 1'111 1)'\et·~[,[,, ·'') :dJun:Lt';Í a gr;üifi
ca•Jio ~Ollll''itr:d de cem milrr',i< a f':tti-L membro. 

At·t. 2H. ILtvm·;t a'"emhléa8 gt•J'<t')' ol'.lirl:tda~ e oxGt':tOl'Ji
hM'Üt~. 

~[.o .\ ordinaria i~m·;i, logat• nma Ye;r. r•:td~t annn, em ;:,q do f'o
voeoit·o, as t•xti·armlinal·ia:4 no-: c:tsns prnvist•H pl'i:L lei e som· 
pm qno sr) tr·.tt:u· tle aC:SllllljiLO lll'gi'Jl 1,:J o illtJll'I'Vistu, a j11izo d:t 
tlirnetoi·i:t e du eonse!11o fhcal. 

~ :!." .\ COllVIH):tÇ':'ío ela a~.-;omltlr'):t got·:d or•,Jinui:t SOl';i feib 
p[]Jo rlót•ector p;·midentP thL sucicllarlc e ann:lllci:vl:t com 15 dias 
do antrcetlr.nr,ia; <t Pxl.t•:t.tJl'dinal'i L c 1111 anleeJilf)llCia elo tres a 
S()iS di:ts. 

!::i ::. 0 A as>nmblt\.1. ger·al <'lllllJl 11'-,;1~-lt:t de um numei'O rio 
aer.ionistas IJ!IO rept·os:mto pelo mono..: o flll<trto do capital so,,iaJ 
o, na falta rio ecJmpat'cJcimont.o snflici,)llle de acr;ioni~tas, Jll'd

codor-:-e-lta dll (:onfot'l!litl:tde <',Jill o qnu pl·r•.s,·t·ovc <L ld sobt•e 
SOCÍPU:ttlOS <LilOll,VIIl'LS. 

Art. 20. Tu,[o o pu~:midot· rlo dnas <LCt:iin-; tr)t':í. rlit'l'il.o rlt) voto; 
potlom vot:J,J' l.utlos us :tl'l'iuni..:ta' nas wnd iriir•;; adllla put· ~i on 
S('lt,.; l'Cjll't).<CI!tiLIILeS l<'.~:tu.-i, ><l!il'ltl <lceiulli.~t.:J,S. 

Paragt·aplto nnico. N;(o pud<J:n votar os rlircdoJ·t:~. p:u·a ap
PI'ovar Sr)tJ,, balanços, r·oiHa' !\ invont:tl'ios; us tis.:;w;, n:1 appro
vaçã.o do ~ons pat•c,:enJs, t) em gp1·a1 qu:drJIWI' accionist;t em 
nr•gocio de sou in t1)1·es.'e ou t'.JIII.r:tr·i,l ao:> in LlTesscs tia .<o
cicrl;ulc. 
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Art. 30. As dclibm•ações o reso!nçõcs tias n,ssemhléas gorars 
serão tomadas por caheça. 

Art. 31. N<t reunião annnal da a~semhléa geral dos accio
nis~a~ set·á aprc~ontado o rt•latorio da, dircctoria pelo dii·ector 
pt·osidento, acomp;tnila lo do balanço.invontario, conta do lncros 
o po!'da. . ., o p:~t•eeot' do conselho fbcal, pai':1 sm· disoutitlo o ap
provado ou não pela mo~nm a~srmlJ!t\t. 

l'amgl'apho unierl. N;t mesm<L !'Punii"'w é pormit.t.ido ti·atar do 
todos os assumpto~ quo intel'csscm ü sociorladr:. 

Art. :l2. Compde ;t assPml>ll·a. gm·;tl dos ar~eionistn,s na~ suas 
reuniões oi'llinal'ias : 

§ 1. o Julgar as contas annuar:.,, dando ou negando quit:tção 
aos administradores. 

§ 2. 0 I<:logee os nwmbros da dircctol'ia c hmn as,;im os do 
conselho ti~cal o demittii' tanto uns como os outros nos ca~os 
comp!'ovados üo con:·ussão ou dn inepcia. 

§ :l. o Tornar (jualquor out.ra deliberação do interesso da so
ciedade. 

Art. :l3. Na~ reuniões oxteaordinarbs compoto-lhe: 
~ 1. 0 Alterar un rofm·mar os estatutos, r:lovar o capital o 

pro rogar o prazo (la dm•ação da sot'it~tlade, tudo com o pl'r.enchi
mento das rurma!id<ldt~~ legaes. 

\:\ 2 ." RosolYer ~ol.Jru a lit[nirlaçiio e dh,suln~·ãn da socir:datlc, t!c 
confoi·midatln colll a !ui. 

~ :l." Rr:~oiYt~t· subt•n qual•JlWI' ol,ject.o para, fJliO tenha ~ido 
COIIVOüada. 

Art. :34. Tol'Ilando-so noccssarh a liquidação 1la socic,latlo, n. 
a.ssPmhlt'•a geral rewlvt>rft sol.Jrc os motlos praticos do I'ca.lizal-a, 
do a.cl'ordo eom a lei, asscgurantlo o direito dos interessados. 
Uma. vez det~I·otada a liquid:tção, guarda1·-sc-ha a Reguinte 
ordem do pi·efnl'oncia em t'Pl:~ç-:1 o aos CI'etlorn:<: 
~ I . o 0.-: c1·udo t•c,; prefPrcncittf'~. 
~ 2." Os cr•r:tlorcs obi'igatol'ios. 
~ ;!, 0 Os act'iunist:l.~. 

TITULO IX 

!>OS E~IT'I:F.nA !lOS 

Art. 3:;. A!t~m dos OlllJli'og;ulos tlc quo carC'ça a CoopePativa, 
mn snus ai·mazcliS, a tlirnf'tpria tcr;t um administeador-pi·a
tico d(•. SUêt conlianc·a. tieando e1to admini.~tr·ador on seus sub
stituto~ incumpatibilizados pai'<!. qualquer cargo da directoria. 

Art. 36. A diroctm·ia poder·á. nomt·ar quai'JUCr accionista, 
qur: julgue habilitado, para, empregado da Cooperativa. 

Art.. :n. Rcvm·tcrá em favor da ~ociodado toda e qualquer 
}):Jrcont.agcm anfe!'ida na cumpr:t do genero~, scndt) que na fa
ctura do cumpra ser:t consignado rJ valo!' da porcentagem ou o 
sen ntJHivalentn oni mercntltl!'ia .• 
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TJTrJLO X 

Art. :18. O anno social <!ocorre <l<• I tle j:wniro a 31 de tlc
zcmbro. 

Paragra,plw uni co. O b;Lian~'-J tias upm·:t<:ür.s da sociedatlo 
sm·:í encerrado om3l do dnz.ombro. Sé1ja qual for a data om qne 
as <litas operações tPnham ]'r·incipio. 

Art. 3\1. A BOcierl:ulo pollt•r:í rw,;stlil' e•lilicio~ pl'opl'io~ pa,ra 
snus :tl'lll:tZel!s o1I e•JIItJ·act:!l-o~ :1 h•'"' J"s interesses sociaes, 
fieando de-<<le j:í a dil'l•ctoJ'Lt :w&ol'iz,tll:i a fazot· a su:t acquisi
l,'ã.o, si assimjulgat· <'011\'L!Ilient,. 

Art. 40. A such•J:ulo t,cr:t. além do~ livros oxigidos pnla 
!Pgislaçiio vi!.(ellto, o de regi:;tro. 

Ar't. 41. A Hoci,•Jad<J pt'•>CIII':LI":í anxili<Lt' os ~nus assor,iados 
sngundo oROU rle,;nnvolvimt•nto, pruporeinnando·liles todas as 
v:tnt.agf'ns. 

Art. 4~. ;\ ad1wl dü·crwt•i:t r••)JJYoe:Lt':i. nm:t :tssomlJ!<~a 
g<wal r•Jit •'P'"':t opp11t'trin.t. p:ti':t :t, t:l<:ieil.o d:t nova dirnd••
ri;t, .í qnal ]'' <!·d.at•;i, <:on~''' ;[<>.~ s:•tu ,,.,,li ditos ~o inieiat• a i"O

f'ie<l:t.•ln a~ s11as opO!';t;;<jnN. 
1\rt. 4:!. OB JIL'<'Sen to.; <'.~l.ai ut;o,-;, fJiln v igm·al'i'í.o desde <filO 

sejam approva<lus pdo <lovnmo, ~t'J poderão ~Ot' l'cfornmdos 
tJ't10< annos dnpi)i~ rlnssa <lab. 

J\J•t. 44. 1':111 J.odos os ;;a,so' niio pt•evisco., nos prosrntos ns
tatntos a diJ'c·doi i;t l'f1 . .;n)Y;;l'<Í eom o eon~•:liLO fi.,cal, do ac
eorllo eo1u ,, p!'O<:eituallo pnb ll';.-·islrt<;ii.o vigente ,;uhro ~oeiPda
dos anunymas. 

Alf,·ed J.I. Olirr;;·. -J.ntonio Jose Pareim Junim· .- Frcd. 
Burrowes.- lltrl ry F. T,1;lc1'. -Ocos Casey.- Chat'les Ed_qa1' 
J.frmnillfflon.- ]Jr. .Lif,nio .\nluncs rfp Crrmpn.<.- Efi,,.~ 
Oallrzglu'l'. -Jor7o .I. Wr.'o/''!1 .-JJ. Sroit/,. -.l/l,,'!'(o Ouilhen'll' 
Jlfoore.-1Vm. Grimslun{l.- 'Valle;· Ifn,·J·ison.-Antonio JJ. Srm
tos Cnz,;. -Samuel \'feira I ;omcs. -Anlonio r/e Sou.~a Jfol'ci
n!.-Jirmoel Rui: 1llartins.--JorTo rio Ro;ru·io.- A rogo 1!0 
Folippo l\f;trtin>. .!orlo A. H-l'rlry. -;lfllno.·l Antonio Almei
da.- .TorTo Cnclano de Ohcc·ira.-Francisco Alt,es da ('ostrz.
Quirino G. Lobo.-Francisco Jose Jú·auss.-Jor1o Lui~ da SU
va.- Antonio .Tonquin1 dn Silcrz.-.1/vflro B·o·bo:;;a.- Antonio 
Mm·ques da ('unha JunÍOJ' .-/Jn~i/io non/c'S de i!w·vrdlw.-Frnn
C!SCO Gomes de Can•olho. -Jfem·'lfiiC Guinza1·r!cs .-Ped1·o l'en
tu,·a dos Santos.- Jorío Ar/vincula de Crzn•alho.-lllanoel Joa
quim da Silva.-José Lui:;;.-,\. l'<Jgo rl() !\!auod l'eroil';t 1le Azo
vor[o, por ni'í.o sabe!' esr·reyer. A;donio B. Srmlos Cn1~. -Antonio 
n,·ito.- E1z~cbio Jl!mwcl da Rosn.-JDt.thios Jfcna.- .\rogo do 
Gabriel do Olivnir·a Co·d,a, ]'. \"cnfura .-Ca.<emiro SebastitTo da 
Silva. -Afnnoel JorlfJH;ill J/riJ·,•i;·,,. ---Gnln·iel ,l[rrrqnPs. -Joaquim 
Gfln1f~..; do ,\'1"/1·o .-l/11r ·~, ('onr/jd,, do r!ouln. lf,r1?rlf'l ?'t>(rr·it1n 
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dos Santos .-"1ntonio Ferreira Lopes.-A rogo de Celestino 
Tavares, P. Ve11l:tra.- Joaquim l'info.-Ant.mio Fagundes.
Salvado;· /Jallesfero.-Joaquim JIIoreü·a Soares.- A rogo de Joa
quim da Rodw,, por não saber loe, A. J. Ferreira JuniOI·.
Candido Babino. -JJedro Baptista da Silva. -Grego rio Balles
tero.-Lui:; Bm·bo:;a.- Antonio Jose Oliveira.- Nicoldo Ba
ptista.-Angelo Bordonne.- Canrlido de Andnrde.- Jose Del
bons .-Joi"lo Luiz J(lcob.- José 1Vitiche1·.- Antonio Fen·eú·a 
Montei;·o.-Jose dos R•·is.-Joaquim Gomes dos Srmtos.-Eduar
do l'e;-efia.- Antonio SaaJ·es 'l'eixcira.-.Toaquim Jose Rod;·i
g;tes .-Joaquim dos Santos Sou:;a .-A rogo de Pcd1·o Tavares 
do Coutl), Pedro Ve!ltum dos Santos.-Albano Tava;·cs.-Jfanoel 
Fen·eira da Silv1l. - Sebasfirio de Olireira. - Jo,ío Pereira 
da Silva.- Jor7o de Mcdein;s 'l'av~t~·es.- Fe;·nanrlo Agrella. -
Jlildefonso Tejmla.- Antonio Uast.;·o.- .fo,ra J[aftesco.- Jorro de 
Deus l'er!J·oso.- T\'li ·"'' tle J11a!!nllure.~ (!astro.- n,•rnf(nlo .1/be;·fo. 

DECitETO N. 4.28S- T•E 2t DE nl·:zlnnmo 11E I90I 

Abrú ao ~!inistnrio da .Jusli•:a e i\'~~or.ins Interiores o rt•edito •le 
100:0')0) supplenwutar :LO n. li tio ;nt, 2·• rl:t lei n. 71<i, dr> :?\l •ln 

ri<'wmln·<> de !0illl-lliligencias poli··iaes. 

O Presidente da RepuiJiica. do;; E::~tados Unidos do Brazil, 
usando da autorização concedida pelo decrr.to legislativo n. 816, 
dest·~ data, resolve al•t·ir ao Ministerio da Justiça e l.'Jegocios In
teriores o credito de IOO:OOC•$ suppiementar ao n. 14 do art. 2" 
da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900- Diligencias policiaes. 

Capitn.I Ferlerai, 24 de dezemlJrv de I901, I~· da Republica. 

M. FEilRAZ Dr. CA~IPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 

DECRETO N. 4.~80- fiE 2i f>E fJEZEMI\RO ,,g 1\JOI 

Abre ao 1\Iinistcrio da Guerra o crediln ••xtraordin~t·io do 4:22~80~l 
para occorrf'l• ao pagamento t!o ordenado IJ'te compet" ao almo
xarife do extincto Areenal tlo Guet•t•a de Pc•rnamhuco, João Climaro 
do~ SantoR fl<•rnat·•lcs. 

O Pt•esidPnte •Lt Hep.11Jii•~;t do.,; Estados 1!11 idos 1lo Ht•azii l'íl
Rolvo, 11.~antlo d:t ;wl.ol'iz:v:iio c<~nlh·ida pelo dnc;-nl.o log-i~Ial.iv(} 
11. H·!:?. •ln~l.;]. tbla. alll'il' ao ~lini~tn!'io d:t. llnf'J'l':t o •·t'f'ditn nx-
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tl'aorclin:nio elo 4:2~;>$<"00 par.t occort•m· ao pagamentn no al
lllOX::tl'ifn do extincl.o Ar~r~nal tle nunl'!'a de l'emaml>uco, .Joã.o 
Clim:wo tios Santos llcm:mle8, do ordenado quo lhe eompcte tln
rnntP o tempo em r1ne cst.eYe re~pondenclo a pruce~R·• no liiro 
criminal 1 or cr:n1r•, euj:t tlcnllllci:t foi julgada improcedente. 

Capil.:tl Fndt.•t·al, '!7 tio t!r:zemht•o t!u l!lOI, 13" da H.epnhlka. 

~!. FtmnAz nr-: C.\~Iros SALLE!'. 

DECRETO N. 4.:200-DE 27 !>E DEZEMillW DE 1901 

Abre ao ~JiJJiRLerio tl<l Gt~crt·a o crPdilu u<• 7::G: l!hi).J:), supplenwntar á 
verba 10"- Etapas- tln ~··t. 1~> da ],•i n. 44ti, de 20 t!<• llt•r.t•ml!ro 

tle 1000 

O l't•c,;itlnnl.t< tl:1 I~•·J>ttldit•:t. du,.: J·:~tadoH t:nitlos do Hrazil re
~<olvo, u-;ando da alltot·iza~·ãr> ('oi!I'OJ'id:t pelo derreto IPgislativo 
n. R:.':3, <Je,ta rl.:tta, abt•it• ao ;\!inistnJ·io d:L nJJPTra o ct·o,lit.o de 
7:lli:-1:.'-1~00(), ,npplomciltat· :i. vurha. 111'-~ Etapas-do :tl'L. J:í ria 
lt•i n. i !li, dt' ?~I do tlt~Zt•lt1iJI'tl t)p 1!11111. 

l';t{•it:tl i'"'' ,,d, :; d" dt~Z<'IlliJl't> dn l\Jill, l:]·• t[:L l:t~publka. 

\I. Fr-:ItiL\Z I>E C.\m·ns S.\LLF~ • 

.! . • Y. r/,· .lf,·rlr·iros J[,r{/cl, 

Abre nn i\lini~tr•rio t!a Fnzcn<la o nctlilo t!" li7:12l~li:?O, nuro, suppl~
monhr ú vol'ir:t :J:,··, art.,'?.~ rla lei n. "i !ti, t!c ,'?!i<lc dr>zembro t!c 1!100. 

O l'rt~sidrJttn da, Hnpublic:t dos Kdatlos t;nidos tlo Bt·azil, 
usando da auttll'Íza.;·ão ··onct•tlida. pdo dncn~L<J legislativo n. ~:28, 
tlost:t data., l't•.so!Yt' ;iiJl'it• ao \linistet•io da Fazenda o cl'tHiitu do 
47i: 1:2l!j:;fi:!O, ont•o, .<upplt•lJlt'Il'.~l' :i Yl)t•IJ;L 3:ía, art. 2R da lei 
n. illi, de:!!) dl' dnwmh!'tl dn 1\JOU. 

Capital Ft•tll'J';J.I, :,>,'i do dPznmhm tln 10111, 13" da Ropuhlica. 

l\f. FJ·:t:HAZ r11: C.\~Tl'OS St.r.LES. 
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Abt·e no 1\IiniRterio 1b Justiça e Negocias Interiores o credito de 13:300$, 
para pngamento do premio c impressão de mil exemplarês da ohra 
« Th<•ori~ do processo c i l'il e commercial », composta pelo Dr .• João 
Pereira l\Iontl'iro. 

O Presi,lPnto 1la l{Ppuhlka do~ Esta1los Unidos do Brazil, 
us:wrlo <h aut.orizaç·iio eonce<lida p0lo decreto legislativo n. 8:11, 
1lc .. ~t:~ 1laf.a : 

Rnsolv1~ al•t·ir ao ~Iinist(H'Ío da .Justiça c ~~~gocios Interiores 
o et·ndito do l3::JOO::;, p;~ra pagamento do premio o impro~são 1lP. 
mil exPmplarcs il;t obt·a « Thcuria do proec~so civil o com
JJWJ'ebl », ('f•lllP"~ta polo IJI' •. João Pereira. Monteit·o, lentP. 
eat.lwtlraLko tb i<'<lculd:lllt' <In llit'l'ito de S. l';wlo, 1lo aceordo 
com ''~ aJ'i;s, :lrí o ::li do Codign do Ensino, pt·omulgado pPlo 
•h~ct•üto n. :u-:\10, de I de janeit•o de I UOI. 

f'apif.:d Fl'dt•t•al, ?8 1lo dezembro 1ln !DOI, I:l" 1la Ropnbliea, 

M. FEIU~AZ w: CAMPOS SALLES. 

Crea urna brigada ,],.artilharia o mais uma de infantaria e uma de 
cav:tllarin. de <luardas Naciun:t~s na e•,mare.a d·· 'J'arptrtry, no Esta,]o 
do !tio (~r~.n<l<> do ~ui. 

O Pt·n~idPnl.o d:L t:.,:puhli1~a. !lo~ I•:C.;f,:tdo!'ll!nido~ 1lo Ht•azil, p:~ra. 
n:-.:ecw;ii<ttlo tk~:t·of.o n. t::l,dP li <In lh~l.elllbt·" do IH!IG, deemt.a: 

A digo unico. Ficam ct·o:Lda~ n;~ 1 lnat·d;L ~al'ional da. comar·ca 
,Je Tarpt:u·y, "" E~ I ado do I :i o CTrantlc <lo Sul, um:t brigada do 
artilhat•i:L n mais uma do inf:tnt.:u·i;~ o uma. do eavallaria, com 
as r[n~ignaçõr~~ tle fi•, :li-i" O ::.1•, õl~ qnao~ SO I'OliStitnif'iio: :t !• do 
um l.Jat:Llhão rio a!'tillta.!'Í<t <lo po.~ir,,;l,o o tllll t·cgimonto <lO al'ti
lltaria ,Je eamp:t11lta, t;nn•lo amiJo~ o n. G: :t ~"do f;l'oS batalhões 
<lo snt·vi<:o acl.ivo, n.-;. li'!, 113 e 11-1, e 11111 do <l:t rcscl'va, soh 
11. :;,;; n :t ::" de do11S regim<·nfo~, K11h 11~. 7"> o 7G, quo se 
I)J'crani~:~.l'i·w '''"11 os gu:u·,h~ qu:tlilica.dus ""~ di~ti'ictns <b 
rr·Ji,l'id:t eont:l.re:~.; t·,•vog;~,!;t~ a~ ,Jhposit;'i"··~ 1'111 contrario. 

l'apit.:d Ft•d,•r·al, :,>K dP rlr~Zl'lllht·o dt~ [!1111, 1::·• d:1 ltnpuhliea. 

~1. Ft·:t:t:.\Z Itl·: CA~II'O~ S.\T.T.t-:~. 

:J.! 
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(,,,i IIJ:lt>-1 lllll.l f,ri:··-,,J:t •!f~ i••I'Ull.'tl'i.• ,J .. f:ll:ll'lf'l:-': .'\;wi,ltl~IC...: ll'l 1·o)-

I) I'J'dSidl:lll•• rL1 ltl•pnl•li••:t do~ E~t.·,,[,J.~ linidrH dn H1·~~zil, 
p tJ':t I'Xt~<:ll•,':'i ' .f 1 dr•t:i (li,< I :I. nf. dt· li t!t• d••Zt~lllhl'•l <fp ].~\.l(i, 
tl:Jt'l'ota. : 

:\I'tigl) IIIIÍ•'<). f'Íf}l, l'l'i'1•h ll.l I ;li u•,];l. :'\;t<'ÍO!la[ <f:t CPlll:'tl'l:IL 
1la C:tpi :!.1 ·I·• i· .• l:1·ltJ dr1 ·;. i'o~11i rn:d: 11111:1 i<I'ÍC('.tda dt~ inlilll

taJ·i.~ t'•llll il d!!::Í:OJ.L<'il•J ,f,• ;; : •. , <JIIitl :'<' t:<IJJ::t.i!.!Iii':Í do tl't'S 
IJ:ü:tlli>H).-> d•J ''"1'\ Íf,'<l <l.t'l,ivn. 11:, :.'li~>, ·:,iri tl :_'ri;, o 11111 d<J 1l:t 

l'•'S()I'V:t, ~<Jh 11. k'l, ljll: ~" <11';.' LllÍ:: LJ' .. Ifl t'•Jill US g'll:tt'd;IS IJIIltli
lif•:Jdq;-.: lliJ' di . ..;Lt'i(·trJ' d·t 1'••14~. i_d:t l'llll];IJ~·:t: 1'1\',l).:~::td;t:-.: :1~ di-.:
po-.:it 'I 11~-.: I 1 11} ('.1 )IJI.I' ;t]' i o. 

r' 'I :i I .11 1-'t•.f,•r·:tl. ·.1 ' "" tl·~!.•lll! 1<1'·, ,J,. l !il) I, l. ;.. da. li l')llilol Í•':l. 

\I ·, 1:1: .I Z I oi: I' I \li'"'' c; 11 I I :o:, 

f'l'l':l 1Jiil'l IJt'i"·,d:t ,j,. <' tv.·oll.l·1:t d,• 1;11:tt·d;1...: \":-L•·i,llt:tf"·' 11.'1 t'lli)J.'ll't~;! d11 

I':H':tJtJII·I, 1)1/ J-:!(;1!]1' ;]() Cr•,'!l':'t, 

0 f'I'I'.'Í,Jt•flil' d.l. f(•.IJIIIfJij,·.J ,j,._, 
p.u·.t. l~Xt·t·H··:tl) do d1;1 1 .·r·~ 11. I :r. ·I 
d•'eJ·t~l.:l, : 

·.1.1. 1,,, l'r!Í.f•h d11 1:1':1.Zil. 
I I ,f,· d••!• "11 11!'11 d. · I,., 11 i, 

Anic··•l IIJIÍ•·•I. J.'j,•:t el'<'.'l.d:L "·' 1;11:11··l:t \ •··i"•1:tl •.Lt. ··•1111.'11'<':1, d11 
l':ll·:ti.ldn, JJO l·:~t:JdiJ do ('o,;IJ'.i. 11111:1. ill'i·,· 1d.t d,~ t'.'l\':I.II:!J'i:t. t'OIIl 

;J, 1),,-.:j;~tJ.I,I.''-If) de jiF', :1, ljtl;d -.::~ ('·JII<I.ií,llil·.i. tl1• t]OII'i l'l';_.drllt~llJu:-:, 
:--:•111 11:-:. /!) ,. ·!1), qt~~~ ;-:1• ~~~·:ca.lli...:;tJ·;·t' I'IHJI o~ gu:L!'da:-:: qu;tliflc:t,do.-.: 
J1t1.'-' di·d.l'it·/,q-.; d:l, l':'l'f'l'id:t, 1'0/1):1.1'•';1: I'·\ 1J.~·.1:JI~ .1 . ....: di:..:pn...:Ít't.tt'~ l'lll 

t'1111j l':tl'io. 

l'.tpil·t( f•,•lo•i:tl .. , d•• d<·f.•·:llk<o ,J,, 1~1•11, 1·:· d:1 lt<'Jllddio•:i. 

\,//1/1/11 /:Ir 1'1'11 ·,1 ./I( 11 ,;1/J' G 
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Jll·: '!8 I •I: I •1:/1·.\JI ::u I 11: I !JI) I 

Ct'f':i IJJ:ti·: 111tt:'t. !,t·i ·:1d:t drl irtl":l nlat•i:t dt• 1 ltl~l.l'd:l' \:li'Jnll:t••s nrt , . ., ... 

11J;tt'r'.'t d1 1 ~ Jo·trl rlrt l'i:tlllty, lln )1;,c.;l:trl•l t!<\ I 'r:t•tlt.Y. 

O l'l'nSi•lrul.t\ d:~ l:•·pnl•lic:l do~ J·>:L:11los l :nido~ ;lo lll'azil. pal'a 
exnenç:-10 1lo rlrwl'nt.o n. ·t:n, d1\ I! do dPwJnlll'o de 11l!ifi, ,Jp_ 
rwnt~.: 

At•l ig•J 1111i.:u. Fj, :l t'l'n:tlb 11:1. I :11:11'1b :\';J,<'Í• •11:1! tl:~, CUIII:1l'C;t di\ 
~ . . Joi•• do l'i:ui111', no l·.~t.:~d" do l'i:1.:iltY, ltl:li~ lllllil hl'i!.:·,.d:t. dn 
inl'ant1l'i:~ eom ;L tli'·d"tt:t<;.:·,,, dn ·:.-.;·,:t :p,al ~e rolht.ii.nil';·t tln i.ros 
batalhims tlu :,:,•,·viço :tl't.ivo, ns. K:!, 8: I' sI,,. 11111 ,Jo da l'U80l'\';t 

sub o n. ~"·quo ~o uJ'g:l.llis:tJ':·III ,.,,111 o.-; ;.:·u:~.n]a,; qualifu~ados 
nos disiJ'Í<'i<~S d:t J'nli·;·j,!a. 1'111/l:tl'<':'; 1'1'\'.•;::td:J'i :ts •li-:pL>'ii•:iíP.'> fllll 

contrario. 
('apiLlll·'t\di'I':JI. ·:') •kd<VI'IlthJ•o dn ]!til, 1::·• ,l;J l:t•puli]i,•:J, 

Ct'f'.1 llllt'l l·t·i,r!:td:t d~· r·:lv:dl:lt'i~L d0. U!!:U'ILl': \'at•in!l~l('~ 11:1 ('•llll:'li'C:-1 

d:r f'l!i.i•·. ll'l J·:~l;t !r1 cJ,, l'i1•d1y. 

() 1'1'1'.-;id••11L•· da. l:•·pr1bli•·a do~ l·>d.a.do~ linid•rs do ll1':1zil, par•:t. 
I'XI'I'IJI';III do tfl'<'l·,•l,ll 11. J:!J. d1~ ]/ ,fp d<'Z"lllirJ'<I dr• /.'~!11;, tft•-

CI'I'Li.: 

,\J•I.i,•<l nni•'"· J.'i<':•. l'l't•:t.d:~ n:~ G11:t1··h Na.•.'io•~:tl•h ,.,,,IJ:t,t'l~a. d:t 
liniiw.' no J-:;1,:111<1 "'' l'i:lllll.\-. lllll:~ hr•igad:t •k I',J\·aii:JI'i:t r•o111 :t 
l)p,.;jgll:tl,':\.0 rJ1• li". :1 l[ll:tl '>1'.' I'OIISt.ii.IIÍl'iL dl' dtlll' l'''·'cÍlllt'.lli'.!l~ ~,,[) 
11s. 11 "1~. IJili\ s' OI'": llli~a!':'ll) I'OIIIo-> ;.:·u·tl'd:ts qn:~lifil'.<ulo,; no~ 
,]bt.J•idos •h r·••l'••l·i•l:i. ''fllll:l,l'''"·: l'm n.•,·:vl:r~ :1~ •li'-']Hl~i·:''"' nm 
I'OJIJ,J':ll'Í<I. 

I':IJIÍI.:lf J.>,.,ji'J'.d. ·•.·~ d<• dt'/PIIJiil'>l ,(p (IJ()J, J::" d:i J:l'jllil,jj,·a, 

,\',t/,;1/rl ]!lrr'l'''''il .flr,)/ttr. 
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DECRETO :N'. 4.275 -DE 14 DB DEZEMBRO JJE 1901 

Crea mais uma l;rigatla de infantaria de Guardas Xacionaes na co
marca tle Assare, no Estado do Cear;i. 

O Presidente da. Republica dos Estados t"nidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica crea.da na Guar.la :N'a.cional da comarca do 
Assaré, no Esta.•lo do Ceará, mais uma bt·igarla de infantaria 
com a de.,:ignação de 61)', a qual ,:e con~tituit•<i de tt'e~ batalhões 
do srniço activo, ns. I i~, 17D c 180, e um do da reserva, sob 
n. GO, que se organisarão com os gnardas qualificados nos dis
trictos da referida. comarc't ; rcYog.tdas a,.; di~posiçõog em con
irarin. 

Cajdtal Federal, 14 de deze:nbro de IPOI, 13° da Republic1. 

M. I'GRRAZ DE CAMPOS SALLE~. 

liECRETO ~- 4.2-;C,- r>r: 14 I>E LEZDIBRO I>t: 1~01 

Çr~a uma bri~ada tle infantaria ele OtE\rcla- x~cionaes na c Jmarca de 
Senatlor Pompeu, no Est~ . .Jo .],) Ce;n:,, 

O Pt·esi<lente da Re]ml.Jka do' Estados l.'ni<los rio I3t•azil. 
para execuçiio do decreto 11. ·131, de l4 de ,Iezembi'O de 1806, 
decreta : 

Artigo unico. Fica creada. na Guarda NacionJ.l da comarca 
!lc Senador Pompeu, no Estado do CeJ.rá, uma brigada de in
fantaria. cG>m a designação de Gl", a qnal se constituirá de 
tres hatalhões do scniç-o activo, n-:. J,-<J, 182 c 183, e um dod;t 
rcsct·va, sob n. 61, que se organizarão com os gu;trdas qua.li
tlr<tdos nos distl'ictos da rofcrirl<L comarca ; re.-ogadas a.s dispo
si<:ões em contl·ario. 

Capital FederaL 14 rlc rlrzcmbra de ]fl11 J, J.~o tia. Hcpublica. 

:\I. Fr:nn.\z r• r: C.un·os :"ALLr:s. 
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DECRETO N. 4.277- DE 14 DE DEZEMBRO DE 1901 

Crea uma brigada de infantaria e uma de cavallaria de Guardas Na
cionaes na comarca de S. Sebastião do Cahy, no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na nuarda Nacional da comarca. 
de S. Sebastião do Cahy, no Estado do Rio Grande do Sul, uma 
brigada de infantaria e uma de cavallaria, aquella com a 
designação de 35a, que se constituirá de tres batalhões do 
serviço activo, ns. 103, 104 e 105, e um do da reserva, sob 
n. 35, e esta com a de 34a, que se con~tituirá. de dous regimentos 
sob ns. 67 e 68, os quaes se orga.nisa.rão com os guardas quali
ficados nos districtos da referida comarca ; :revogadas as dispo
sições em contrario. 

Capital Federal, 14 de dezemLro de 1901, 13° li<t Republica. 

M. FERRAZ DE CAMP05 SALLES. 

Sabino Barroso Junicr. 

DECRETO N. 4.278- DE 14 DE DEZElllBRO DE Jfl01 

Crea uma brigada ele infantaria e duas de caYallaria de Guardas Na
cionaes na comarca de Dom Pe !rito, no Estado do Rio Grande do 
Sul. 

O Presidente da Repnhlica do~ Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1800, 
decl'eta: 

At'tigo uni co. Ficam creaclas na Guarda Nacional da comarca 
de Dom Pedl'ito, no Estado do Rio Grande do Sul, um:1 
brigada de inf,tntaria e duas de cavallat'ia, aquella com 
a designação de :36 ', que Sfl constitnil'á de tres batalhões do 
serviço activo, ns. 106, 107 e lOS, e nrn do d:t resel'va, soe 
n. 36, o estas com as de 35• e 36', que se con,;tituirão de dous 
regimentos cada uma, sob ns. 69, 70, 71 e 72, os quaes se 
organisarão com os guardas qualificados no~ districtos da 
referida comarca; revogadas as disposiçõeg em contrario. 

Capital Fe1leral , 14 •le dezembro de 1901, 13° da Hepublica. 

~f. FERRAZ DE C.<DIPO~ S.\LLES. 
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f'E•.'RETO N. 4.2iG- DE 1-J. 1•1·: DEZE:\IDRO r>E l!lt)l 

C;·co. m~tis uma l•t·i:=;:tda d~ infantaria de Guardas Xacionaeg na co

r.1r':ê. do. !'apito.! 1lo Estado de S. Paulo. 

() I't···"i·lr>ltP •!1 Hopuhlka ,[u" E~t:J,[os L'nido~ do Drrtzil. 
p:tr::t c•xecu(lo d•J •lecreto 11. 41!. ,[u 14 do dczemht•o de !SDII, 
rli'Cl'l'ta: 

Artig•J 1111 i•'O, Fi•::t cr·ead:t na. I~It:tl'•h Nacion<J.l 1la comare:t 
<h Capi t:1l du E.,t;lllo de s. Panlu nMi~ uma lH'iga.ch de 
in!'ult.:tria ,.,,m :1 •lo."!i!!na,·:to rlo S8a, rrue c<C con~tituirá de 
t.l'''' lt:tta!iJ•I•·' ·1· <•·:·d~·v adiY•J Ih, '!G2, ~1\:l c 26.J, o nm do <.b 
l't''S'\rra -.:•)h 11, 8~. o:) tfU;lC~ :..:C O!'g~tlliSal'ãO Cülll OS guardas 
qn:tlifka•l·•' n"' •li.;;n·ieto-: da t'CÜ'l'ida comarca,: rc,·og:ulas a' 
tli.-'1Jo"iç·0e' em C'.illt!'al'io. 

C:tpiL:d F··•l··•··•!. 14 ,[,, dPzPmhru .to l'.!''tl. 13° tl::t Rf'pnl>liea. 

;\I, Fcrtn.\Z rn; CA:\IPos S.u.LES. 

DECRETO N. 4.280-DE 21 DE f>EZE:\IU!l.O DE IGC'I 

Af:.r-· :J'' :'.Iint'i-3ri· ·I • Ju'lti\',\ e Xegodos In~3ri•lres, por cont:1 d·· 

r·x•·r<'i·:io ·l• l:í,Jf. o creJito s·1pplem~ntar ele G1S:i51:~, sendo 1H:j30S 

á ,.:ri<l- ~'I"'''~iv olc·• ::'enadorcs-e -177:011(1.) :i verl•a- Subsi'110 tl••3 

DepUtJdo;. 

O 1 'resi,J,ont' d:, Republica, dos Estados Unidos do Brazil, 
mando da a1rt.::rização concedida pelo n. 1 do art. ::g r1a lei 
n. 7 IG, de :!~1 de rJnzembro do l~ll): 1, e on viwlo o Tri bunal•le Contas, 
no~ termos ,J,J J:'t. '70, § :-,·•, do regu1amonto approvado pelo de
creto n. 2.41_:1. <le '23 de dezembro de ISC/6, rcc;ulve aLrir ao Mi
nisterio da Jq~tiça e ::\egocios Interiores, por conta do exercício 
d·~ \9111, o •:r.•1lito supplementar de 61":750$, sendo: l-li :750:;; á 
verln -Sttbsidio dos Senadores-e -177:000$ :i vet·La-Sub· 
sidio •lo~ Deput:~dos --, afim 1le occorrer ao pagamento das ries
pezas com o su1Jsidio aos -:enadores e deputados, durante a 
quarta pror,)g-açilo tla actita1 se8são tlo Congresso Nacional até o 
rlia ::11 de rlc·zembro corrente. 

Capit:ll Fe.Je•tl,~. ·:1 tle dezembro de 19111, no da Republic&. 

M. FERR.\7. ng C.Drros :-;_\LLES. 
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DECRETO N. 4.281 -DE 21 DE DEZE~IBRO DE 1001 

A Lt·e ~o Ministcrio da Justiça~. i\cg-ocios In teri"J'es, por conta do exet·· 
cicio de 1\!01, o credito supplo·mcntar de 1lil:7llO;;, scnrlo: 3?:700~ á 
verba- ~ccrctaria do ~e nado- e 81 :OrlO~ :'t- Sceretaria tla Camara 
doR Depu tarlo;;. 

O P1·esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando d:t autorização concedida pelo n. I do art. 29 da lei 
n. 746, de .'!0 de dezemhl'o de !DUO, o ouvido o T!'ibunal de 
Contas, nos termos do arL 70, ::i ;; .. , do regulamento approvado 
pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de l891i, resolve ahrir ao 
Ministerio rla .J ustiçrt e Negocias Interiores, por conta do exer
cício de WOI, o credito supplementar de 11:~:700.:;;, sendo: 32:700$ 
á verba- Secretaria do S<mado- e RI :ooo . .:; á verba- Secretaria 
da Camara dos lleputados,- nlim de occorrer ao p:1gamento das 
despezas com ns serviços de ste<wgraphia, rl'dacção e publicação 
1los debates tio Congresso Nacional, durante a quarta prorogação 
da actual sessão legislativa até o dia 3u de dezembro corrente, 
o com os tia Commissiio Especial incnmbi1la do estudo do Codigo 
Civil e re~pecti v a impre~são. 

Capital Fedrwa.l, ., I de dezom ln·o do I \li 11, 13" ria Repnhlica. 

~~. FBI:I~AZ 1•1: CAMI'OS SALLI·:S. 

Sol1·:'no Burroso Junior. 

Dl~CllETO N. I. '?1'2- 1>!·: :!I liJ·: IJEW~rrmo 1>1·: l!Jill 

Cl'ea mais um:1. lol'il':t<l:t r!P infanl:trin dr• nnar<las l\~ciona0R na l'nmar~a 
tlo l'onrl0úba, !lO ERt:~<lo tl:t Hallia. 

O Prcflirkn~o rl:t l:ellllblie:t 1los E~tado~ Unidos do llmzil, para 
execução tlo doet•l't.o n. 4:ll, rle ll de rlm:cml•l'o 1lo 18\lli, do· 
ceeta: 

Arth.:o unico. Fic<J. crca1b n:1 Gn:tl',la. Nacional da comarca do 
Conl!ci'dxt, no Estado da Hahi:t, m:ti~ uma l>l'iga<h de int'a.ntaria, 
com a do~igna~·ão rio G7a, a q na! ~o constituirá do tl'os bat.a.lhões 
dll serviço ~tdivo, n;;. 10\1, 200 e ?UI, o um rio da ro~iWVa, sob 
n. ll7, que ~c m·~a.ni:mrão com os grvu·,~;t:; qualificados nus lliS
tricto~ da rcf'eritla comarea ; t•nvogadas :ts dispo~it;õos om con
tl'ario. 

Capital FPill1l'a,l, :21 dn 1lezmnhro dn 1001, I:l 0 da l{npuhlica. 

1\l. F1mll.\Z m: CAliil'o~ SALLES. 



Ct·~ ;1 JU:tis lima brigada dr' inClnf.:tri::t de Uuardas ~acionrt.r'~ n:t rnmarr:t 

do Baturit,:, no EsL~clo <lo Ccar(t, 

O I'resi<Iontc• da HPpuhlic;~ <lo,.; J<;,.;t;ulos linitlos do Bt·azil, para 
p,xocnçio do U<'cl'Pto n. 4::1, <i<' 14 <lfl <iozembt·o de IS!JG, <lecreta: 

Al'tigo unico. Fica, Cl'n:ula. n:\ nnar.Lu. N:wiona,l da comarca de 
Ktturit<\ no l·:~t:t,[n <lo Ct•al':i, mais lllll:t hl'ig:ul<t de infantari:-t 
com :t 1le~igrnç·ãn d•· fl:!', a. qual "'" constitltit·:l dn tros lmtalllõos 
do ~nn ico :td.ivo. II·L 1~1. l~'G ,. ISO, P 11111 do rb t·nsr•t•va, sob 
n. G:!, ')11!1 sn <>t'gani.,:\l·:to ··o111 o.~ gnat'<hs qualificados tws <lis
tl'ido.s da t·~~n~r·id:l I'<JIII" r·r·:\: rnvog:1da~ as rl ispr>~i<;i'íos Plll ,·on
i.mrio. 

l~apil,a! l·'polnl'.d. ·!I ,J,. 1]1'7:~'ttd>l·n •t•· "1'11. 1::!·• •h Hnpnltlica. 

\1. F1:1:1:17. 1•1: C·l\ll'fiS :-;lr.u:s. 

rl'(l;l Unl:l ht• ig:t(lil {lO j nranl ru•i.1 dn f{u:t rtlaq 0 aCidll0.0:; !l::\. rum arca 

d(l f'a.nttLltll:l, nn Il~stndo dn .\nlD.7.·,tHIR. 

·O l't'P'i'lnntn da Hepnhlica doR Est:11lu~ Unitl.os do Ht·azil, 
pam nxc<'lll:iin do dcct'df;>J 11. 4::!1, dn l·l dP dPZ<'lltht·o <le l~!JG, 
dr~ere!;a: 

,\1·tigo nnico. Fka nead;t. na r:u:ml:t Nacional da cotnarc:\ 
dn f'anutama, no Estado do An1awna~. unl:t brigada de inl'an
tarh eom a do~igna<;iio 1k :_>;,a, ~. qunl se e.on~titnit'(\ <le tt·<'~ 
h:tt:dhõi~S do F.'rl·içn activo, ns. 7::, 74 o 7:í, e um do da. re,.;crva, 
soh n. 2G, <Jllfl ~c organii::tl'~.o 1·nn1 os gnar·das qualitlca,dos 
no~ di~1.t·icto~ <la. t'<'l'<'l'irh I'IHII:u·~·;~; l'f'Yog:vlas a~ diRjH>,.;içi,os 
(llll contl':-trio. 

f';tpil.:il FPdl'l':il, ?I dl' di'ZI'lllht•u 1!1• ]!1111, ];;o <h i:<'pniJlil' \. 

\1. !·'1:1:1: \Z 111: C\\11'0~ S111.1:~. 



ACTO~ DO 1'0Dl:l1 EXF.CUTIVO 

DECRETO N. 4.2Nfí- !>E :21 l>E n1::m~11:no 1>1~ 1001 

Crea uma bdg-atla de inf:mhria e uma de c:wallat·;a do G'I:H"<las Na

cionaes na comarca tio 13ag-.:, J\{) Estado J,, I:io Hran<IP do Snl. 

O ProsHlcnic da, Rr>[)ltlJlictt <h; E~ttt<lus Uni<lo~ do ilrazíl 
par:t cxeP-w::t<l tlo tlecl't•l;u n. 4~ll. do 14 dt~ tlozcmlmJ tio lil!lfl: 
docro1.a: 

Artigo unico. Fie:tm cro:ul:ts na Cln<trtla N:wion:d tia comarca 
do ilagé, no E~t.arlu tio Rio llt•ctníll' tio Snl. um:t IJL'ig:t<l:t tle inC:tn
taria e um:t do c:wttlhria, atJuolla com :t do~igna•::·to de :17• quo 
sn constitnirá de tr·es lmLallti!e~ do ~oni<,·o activo. ns. 100', l!O 
e 111, c um tio <ia ro:-:nn·a, 8ob n. :~7. n p:;t·~ com :t de :~; 
que sn consiitnit•;i tie dl)llol rcginwnto,;, ns. ::!7 n i l, o~ quae~ 
so organis:trão com os guardas qualitieadus no" tlistt•i e to~ 
rl<t referida. r~om:t,l'<':t; l'<nog:tda:> as dhpo,-<ií;tlo:-: nm conl.rario. 

Ca.pit.al Fntln1·nl. ~I ti•· tlnf.t\llllJt•o dt• 1!101, l:l" •h Ropnblil':l. 

'\!. FEt:lt\t: 1>1: C.\\11'0~ S.\11.1>. 

Concede a aulnt·izaç:i:o a ~Ianoel dn ,\firan<l:t l~"sa p:11·a ot·ganiRar 

uma aocietlade eoop••raLiva 11111lna " tle J>l'>'d•lcuei·t 'oh a d~twmi
na<:ão dA ~lonlc]•io Popular. 

O Prnsitlcnto tl:t RPpnhlic:t tios Estatlos Cnitlo~ íi•J Brazil, 
att.cndentlo au q1tn l'í\fltH'ruu Manoel dt~ 1\lit'aiHb J:u~:t, t!Pcret:t: 

Artigo nnico. E' <'OJWt~ílitl:t aulot·iz:t(·:'itl a Man"l'l tio i\lirawia 
Ro~:t para., dcntt·u tlo prazo tle ;,;('js IIIPZP~, organisar ncsl.a 
Capital FetiPI'a.l uma ,;oci<'íladn co•>pcral.il'a uudn;t o de previ· 
dnncia, soh a ,[enominação do l\IontPpiu Puptilal', motliant<• as 
base,; e tabcll:t '1'1" aprn~cnt.ou, Jieanrlo oh!'ig-:tdu a suhmPttm· 
ultel'iol'ltlonto á :tppruvar:ão do novPt'll" os t•es]wct.iv";; esta
tuto~ n a sa,t.i,;f;tr.Pt' :~s f'ot'tll:tlitl:ttlP.-.: í'Xigitlas pel:1. lPgisla<::1o 
em vigor. 

Capital FPtlt•t•al, ::·: tle tlczcniln·,, do J!JOJ, J:{" 1l:t Hnpnl!lit•a.. 

i\f. Fl:t:r:Az nr-: C.\\Jt•os SAr.r.E,;. 

~-\lfrrdo _lf,,i,. 



14GO ACTtl~ Do l'OI>r:Jt EXECTTIYO 

Bases para a organisa~ão da sociedade Montepio Popular 

A sueietl:vln <' Munl;,•piu l'u;:ulat' » <i uma socio<iauc cuopc
J•ativa nwtua o do pt·t~Yideneia. •le.-:t.inada a cstabclncet• um 
montepio l'üJlrn-:uní.atlo por· llllt capital mn uinltnil'o, em favor 
•lus hot•tloiro~ ou l<•ga1al'iu.~ do.-' assoeiado~ que Jhllecm·om. 

Esta ~oeiodado 1.ed sua st~de e 1;·,,.0 llf'Sta Capital Fnderal e 
regf'r-~e-IJa ]Wia legisla•:iio Plll Yigot• tptP /'ot• appliea.vol ;ís so
t~ietlade~ tln.-:ta n:d.llJ'PZ:J, ,. l"'Jo,, '''"~ t•stat.ntus appi·ovatlo,; pt\lü 
novcrn•> Fedei·al. 

Sua. tliti'açilo, o Tlli>'lo dtl t'IIIJ~t.itni<;.;-,o dt~ Hua administração 
e do conselho 1i:<<l:tl, suas <Ls-:,.mldt\1.-' go!'ac.-: o sua lifpiitlaç-iio 
B06io rnguLtdo.-: em "'IL~ t•-:(atrrL"·'· de :rt'eor·do eom a lei. 

J[ 

Jo:-:ta S•Jcindad•• diridt•·sP t:lll co'lJH'I'.I.I.i\a:~ ou grnpos do 1.!'>00 
a-;sociados. 

{lm;t llH'Sil1:1. Jll'~~tl". Jit.lllf\ i IISCI'I\Vt'l'--:1\ f'l1! d1111s 011 lll:l.ÍS 
gi'II[JO:> !\ ]('g;l.l' Jl"l' ~1'11 l':dl!'t'illlt'l!l,tl i,:t.IJI.tl·; Jl!Uiltt•pios <JII:tlliON 
ftll'l'nl 0' g'I'IIJIO-i ;t f]lfl' JH'I'i.t'lll~l'l'. 

l-:111 lllll gl'lllJll nillg11<1111 p,·lln ill·;til,tlil' nwi~ de 11111 mnntr~pio. 
o montt·pio ill~l.il.tlido •1111 tlll! ·~I'IIJ'O ~"'';i igual pal'a todo~ oN 

assoei:ulos. 
,\ soeit•liad!' podt•f·;i J'llntlal' gl'llpo~ 'JI~'' g;u·an(am no mínimo 

o montepio t!otlous el!nt.u,, d" ,.,·,i~ n no maximo o do eineo 
eonto~. em cada grn po. 

Potlt•nr i n~t·r·over-~n soei o:-: 0111 11m gi'II pn pal':t insti tuit' mon
tepio, totlas as pt•;<sf•a-; dn amlws os sexos maiores do lrí at.(• 50 
:11!1111-i tln i1h1J<', '111<' ;;'IISI'IIl .'illldl' :1. ,itliZtl do llll'tlit'l). 

J[J 

Em <':t<la. gl·npn a. qnP )wr(.,•ntw.r n as,oeiadn pagar;í uma 
joia propoi'f'io!lal á -;na idadr• P :t•' ,·;tlor· ,:o nron1.Ppio IJIIO 
tJUÍZ<'I' inst.ituil'. 

!'ara ~~~ gr11pos nos lJII:tf1s o moni.t•pio instil,llido fui' tln <lou~ 
con t,os do rt'•i", vigo1·a t':'l p:1l'a a pt•i'cPp~·ão da joi:t a NPguin tn 

D11 I ri atti :tí nnnos do id:11ln ...•.... , •.•.•••.•• ,, •••• 
Do mah de .::G atti :n annos dn idatlP •.•.••.•.•.. 
lle mais dt• :-n at•'• 40 nnnos do idadt~ .••••..•••.• 
Ve m:tis dn ·111 at.t'• •1:í annos d11 idado .....•••.••• 
lln mais dn .(fi :ti.<' !'íll ann"R "" id:tdn ...•....•.•. 

:l0$1)00 
:l5$000 
40$000 
4!'>$000 
!)ti~()(){) 



.\CTUS DO l'ODER EXf':CUTIY<) UIH 

Pa.m os gl'upos nos qwws o monLopio instituído for rlo ma,is 
do dmB contos do t·éis a joia sed elov<vh~ n~~ pt·opor•:iio do 
valor do montepio instituído. 

IV 

A joi:t SOt'<Í. pag:t p:u·h n·1 ;teto d t in-:ecipçã<J e p:trtn dividid:t 
Olll KJÍS I[Uot:tS llli_lii~:Lil'. 

O a~s,Jci;ulo ;;li tot·;i, tlit·nito <k l<lgal' o monf;epio st~i--; mnzes 
após sw~ in,;ct·ipção, tn111lo pag-" :t joia. 

Concluindo o pagamento <Lt joi<t, c.vl:t a~socia<lo pagat·á., nos 
grnpo,; cujo mon t.,•pi<J i n.s ;i f.ttit!o t'ot· <In <lott=' eontos <lo l'líis, 
uma cont.eibuiç-iio nwns:d <lo :l.~'lOO, ;vlo:trtb<hmnttt.e. Qnan<lo 
no mosmo grupo fitllnetlt'ellt um tnez unis tlc um :u!:>ociado, 
eada ass.JL:i<vlu pag.tr:i 111ais l$•lillJ <lo ca1L~ obil,o excedente :~ 
um quo SL'. <l<lt' tliJ gt•upu em tun mm~. 

l'at·a os grnpJS cujo motttepio itHtituido l'ot· 1le mais de dons 
conf.os de l'líis, a mons~di•Ll<lc 11 :~ etJil tt'ibniç:,o extmordinat·ia 
soriio pt•opol'cionae~ ao valot· <lo motJLílpio in:;titui<lo 1le ac·,cordo 
com o IJU<: lic;~ est tbekí:ido par<t o.s gntpo.s tio dous contos 
do rl'i.~. 

v 

O as,;ocia<lo quo ~c :Jl.t'.I.Z:I.l' 110 IM~anwnto ífp ,,ua.~ contribui-· 
<;Õns pot' mais •l<'. tt·es IIWZO' ":r;í. oi i minado <l• gt'11po em que 
se dor o atrazo, ~1\lll dit•t•ito :~ t'llL~hm;wi'io alguma. 

Si o assod:~,<lo eoiJi,·~,~· 10 :t.IIIIO:i de elfe.-t.ivldadt: esso pt•azo 
tPt'iÍ. do ein,~o IIWZtH. Si r:olltat· 20 anil'>-~ s~r;i. <le oito mczos. 
~i cont.:w m:ds do :z.-, set·<i dí: 1:! nww.-;. 

Nos c:;t,:ttuto~ stll'ito J'(\gttl:t.f:ts as col!lii<,•:ít·.~ em <Jtto os a.sso
ciados den~m gos:tl' nsse Cavor. 

Yt 

U :J.NJC'i:t,<!IJ <filO Jl:l.g'.tl' t<•l:tS ;~' í:onL:·ibni,;<.iJS dUt'aJÜO 30 
:1nnos /icat•:i. remido. A t'otnissiio sot•;L eJ!lCLlLii,l:~ igu dmento 
ao as>ociadll qu" dn unn s·i voz p:t.~il.l' qu;~ntia cot•t•e-;poníleuto 
a 41) '','u do v:dot• do Jlli)lltepio Íll~titttidu. 

VII 

No-; pst.:t.tttt<>' .st•t•;i . .Idt'I'Jilitnd:l. a <]ttot:t que Ju tod:~s as 
contribui•:r~t•s desli11a-s•• "· l'azí•t• l':we ü,· dn.,pr:za.s sudaes, a que 
dí:Ye cotJS~ir.uit· o !'tttHio de l'l'SI'.I'n, a appli<::t<;ão tio; valorc•s 
]ICI'tcnr.r.ntn' :'t ~oei••da,Jo o distl'ilmiçiío dos s \Idos da receita 
polo l'ttndo <In I'nsct·l·:~ <1:1. -"Ocie<la•le, 11 fundo o gat•:tnti;~ <ie cada 
gt'upo <lc as.~<Jciado.~. 



llfi2 AC'l'O.:! 1>11 l'lll>EI: EXE<'IITI \'U 

Vlll 

A sueie,b.llll Sei'.i, Íli~la.ll ,,,[;~ logo qno tive1• ot•g:.nis:Lflo um 
gt·upo !lo ;~s.,ot:iado.i, 11111.~ ,,; cnlllt't:ar:í. :~ funceionat• tlopui:'l que 
>'OitS ostatutu> i'o1·em appt·ova.tl<IS pelo nonll'no Fcdcl'al e lurcm 
Clllll[>I'Ída8 to<hi a.~ oxig,•iwi:l.-; I(U<J a lei ustabde ·c. 

IX 

.\ ·''"·i··d:~,d" I"'"· I'IÍ. !'llnd:JI' ~~l'IIJ•O·' d1• :~ .. ;."JI'Í:~do . ..; om todas ao1 
lo··~di•h<ll~' d·• p<.il., l,t'IHlo "·' g ·upos qut• foi'OIIt t'lllt<h~tlos fúm 
d,•.<ta, f ·a}'ii.al adJIIÍilisLr:J.•·i":' lllllllo:tdltS pnl;~ dit•t•cturia da so
t•iedlulo tL: nOi.l'<l "' ;t;),-;owiaol•l.'i dt•>;Se.> gl'llp\IS, o llllla C<lllllllÍSSTi.O 
fi.,<:al nll~il.a :I.IIIIII:i.lllll\llt<: l":lo . ..; J'<'S[il'di rus :IS"lociadoj. 

;\/og o,,,;;d;nl.lls da S<H'il'dadt' >~'J'âo Pstabelocidas as atl.rilmiç-•:ícs 
,[,•.,sas adJniniska•:i1o.-; '' t'Oiltlni-;siil'S fisc iü>. 

\ 

'''''·'L:~.l<tl.os <lolel'lllill:ti':J.•IO '"'"'" d,• liqllida,::'~<J dos gi'II!J<d 
ljit:l.lldo 1'->111'' 11:'1.11 [llldi•.J'I'III 11111 j..; S:tLis!':I.ZOI'OS Jins 11, '}110 f<O doS· 
I ÍII:J.IlJ ]101' g'l':i,lldti diii!ÍIIUÚ;;-LII tfu c<·.) li.-: l!ltilllllt'O.~, fl O t[a lirlllÍ· 
lh<:.l.o~ d:<, ~<Jt~in,l:l,dn, de ;u•,··n·do <'OIIt 11. !t:i. 

:'\I 

E111 <';'"" :ile,:-11111 :1. S<wi<'<hrl<' podl'l':i di-;t.J·ili11ir ltwt•o-; ao~ as::;u
I'ÍII.<Ios, Íli~l ji,IIÍI' S JI'I,<'Í<H. foiii.ÍJI:!.> 1111 1(11'1,1'.>·1'1!'1' Ollti',J,-: fút'IIIII.S 
indit·t•.ela.-: d1r di-;i l'iliiii<·;"l di\ '"''"'''· T"ri<J.s "·" s:ddos vet•i!icali<JS 
~OIIIO~i.t'alilll'llf.,, Silt';-,o 'ap[lli<::<.dos no llllgiiJ<:nt.u du sua~ reSr\I'Y<JS 
tl l'lllldos <lu gat'.I,Jlti;l,. 

\!f 

.\ :J.<llllinisi.I';J.(,':.,o n l'llll,niiJo 1i.-:e;1l s<'riw l'l'llli!IW!':J.dos, S<'lltl<l 
1•.-<H:l.s I'OIIIIIII!!I':J.Ç(ÍI'S fix:~dii.S pt•l:t <ISSI!Illhlt"r:i, IJ:()l';J.I 11:!. Slll'Íe<[<J,rJe 
<! {H'oporr•.ional ao lllllllei'O dt• gi'U}III.> l'llndarlos. 

Rio •le .J:i.II<'ÍI'U, :.'!1 tl<' 1111\'l'llil•t·o ,,,. l'~lll .- .l[anocl de ilft· 
rrl 1U! a Rosr1. 



A<'I'IJ~ l"' I'IJDI!:lt EX!~CU'I'I lO 

Taboa de mortalidade 

ORGANIS.\IlA llE ACCORllO COM AS TA ROAS DE SANC.EY, MONTE· 

FEitRAND E DAitYILLE, PAltA AS IDADES lJI·; 15 ATI~ 50 ANNOS 

C'tlr:ulo d,; ;,w,·tafi,farle em mil pessoas de cada idade em um anno 

Idades Morrem em 

15 annn•J~ ......... , ...•.......•............• 
IG 
17 
IR 
19 
20 
21 
2'!, 
23 
~4 
25 
20 
27 
2H 
2!) 
:;o 
:n 
3~ 

:l:~ 
3·1 
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>> 

............... ········. ··········. 
•••••••••••••• o •••••••••••••• •••••• 

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

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

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

mil pessoas 

8,90 
0,:'10 
9,HO 

10,:!0 
!O,HO 
li ,30 
11,70 
12,20 
!:!,fiO 
13,00 
]:!,40 
1:3.80 
ll,'.'O 
I!,GO 
li.RO 
15,:30 
15,SO 
15,80 
Hi, lO 
Jfi,40 
10,70 
17,00 
17,40 
17,70 
18,00 
IH.GO 
18.~)() 

19,40 
1!!,\JO 
20,40 
:.'l,llO 
~I ,(il) 
22,50 
2:~,20 
2:1,90 
24,!'i0 

Hio •lu .Ta.rwi1·o, 2!1 do novcmlwo dt• 1!101. J!11norl de Mi-
r'''ulrr Rns,,. 



ACTOS DO PODER i:XE:C l'TIYú l-l4:í 

TABELLA N. 1 

BRIGADA POLICIAL DA CAPITAL FEDEI1AL 

Ta.bella do fardamento que deve ser distribuido ás praças 
promptas 

\R~IAS 

I 

I 
i i 1, 

~l~ I 
i i. 

I 

Cavallaria 

Infantaria 

t.a A prru;a. ;:n ;J.·i- t:\1"-C.:t·, 011 ,-.·,gaja r- ... ·-:- r1q•Cii!-: d11 concl :1 J,J o V•mpo do 
serviço, rec(\twr:'~ a voJJCI'!' l'm c\.t-ulpl~L· rleo cada lJeç-a ·l.J r'a1·damer.to 
designado nc~ta tai·f•},a) ~n:Yo a c, >~-.a~ Jr:- ~1ue rPcebcrú d: :-, l•:ll'OS. Dal1i 
em diante o fartl~., rntt' ::f'ril nbr:o1!:tJ0 á l'l.'Oi•O::!t'ção 'J11!3 for··m t~rmillaiJJ.o o:::; 
1n·azos 1le t1ura·;ilo ;·x: .• ]n·. i n·a ;>,..: ,·;::1., 1li!ferentus peca, t1·· L)lOtlo (tllP., ao 
findnr o Lel'ceíro ar:n(• Jo ~ti>t:'tiJ:~-:....h•. r· .... t;:jn. a t•raça. paga :~ l.: :~t::; n:-: 1:·eç:a~ 
do uniforme (art. 21 l ). 

2.R. As praças tl·an . ..:füric~ft;. ·~n C:l.Ytdlarin r·ar:t a infttnt::tr~~. d"Yf'ID cn
\régar em bom ('~tr:.,Jo, pnrn. ~r.-em rrcol~ir1os á arrecari~·~â·J do COIJ1o, o 
poncho e a~ plaLina-.: '(lJ~"~ não tPI~bnm mat;;; dl3 dou:-: \{'rços Uc t0mpo e du
ração, recebendo IHt int':.lu\at•it\ ..:-rq·oLe r•a1'tl nniformidade .. \.~ tt·ansferi0ns 
desta.para a'1uella arma oHLI'Pgarâ0 o cal'ote, dadas a"' mr-~nÍ::t:'- ~ondições q 
receberão platina-.:, pon('b0 1 l><nbi'-"'ad1o e (ou'- pnres de lnva::;~ t·~r:lo para. un:
formidade. Tanto 111na'- co1uo Oltlra-.: {<tgarfi.o integralmente d::l-... l·'~Ç'a~ cita~lnq 
a'-1 que não at~rr--eLtlflrí·Jtl, 011 c-.t.jv,:.:·e-w e--~t·agatla-..: (art. 21CI ). 

3.• A pra.~a ~o c..:ot• j•o--tn. Pm ~lh{>r·htde }'Oro ab~olvição 11ertlâo Cl conclu~ão 
de sentonça~ 011 r,nf' 1"\\;•it·ado o rrn?o ,:,..,. :l.l•f.tamento, continuar a servir para. 
recuperar temt•0 · qu(• [·Ol' •[\IUlquf r m0~ivo tenha perdido, I<tg::u·i t•ela f6rrna 
esta bclecida no ·1 1• ol; ... cn[tt;üo n.-; 1•~"\'~1-- de fal'damen\o de ~u·J pl'e~r.sar e cnjo 
tempo de dul':lo;ão excedm· do qne ll1e faltar f'~ua obter bruxa., (3 l'~("eborá a'.: 
detnais Pf'CR<; do confot•mifbde ce-m o que (_ ispÕfl a fa ol,,,., .. ;;n.:io rlo.-,:ta ta
bellai Iovando-s~ (lm con~a a favoi· da prn1;:\ n.hsolvlda o tn.mpoJ d":l pri...,f!.o, 
caso não tenha n("('hido rnrdnmen~o Jlf.a tnl·•<:í\ 11, 3 ( ad. 2fti ,'t, 



li li i ACTO:; IJO I'O!JER EXECUTIYO 

·~ .u A prat::t exclulda l'Or qual•(uer mohvo, excepto os merJcion::ulo~ r1a. 
:. 1 OIJ<;;.OJ'Vac-ão, tragará a~ pec,:as de fardamento recebidas e nât) voncirlas, 
I •vando-so-Jlw, (iC\J'étn, em couLa n irupodancia corre~l!OUd'Jn~o ao \emt~o dt) 
t: ,o da" mnsmas p('~a" (art. 21.S ). 

;).!\ A prU\:l ~~xclnida vor incapacidade ph:ysica e os hoJ•tloieas das qun 
f!l.llecei'CID não seri~ obrtgados a indemnü•at· a. :Fazenda. r\acional das pot;a" 
d·· (ardam~nto reGebulas e não vencida:-:, as quao~ não 8(Wão arrC"cadadas. 
c ttnpt·indo t(IIC ;..;Pjam di ... ~ruida<;j l'elo fogo a;; •pie honvorem sorvido á. prac;.a.-.; 
~~ tl'~"ctadft.s de mole..., Lias contacrio.<.:as (ar L 2iH ). 

ti.a. 1\ão tf')'á dii'C•ilo no a~ono do fardamento a pra~a t{IH) e:':.Livor con!'i
.~ .. 'I':lda inc.rq,az l'~1·a o ."'en·i~o o a~ que e:-;th·erem em tratamento no IIospicio 
r;o•:tonol do Ali"n:tuo< ( :\!'\<, 220o 212 J. 

7 ,1\. !"ão ~e r á Lambem a.bonado nem pago em dinheiro á pt•nç-a exclnid:l 
t' :'rtrdatnt'nto q~F' l'OL' <pHl.ltpier motivo \cuba. d·~ixado tlt~ receber na t>poca 
l"·op1·ia ( Ri"t. ~tl \. 

>i.a A p~·~r.~:-t 'tttr' <'X~t·:H in.r on intüilisar (."!ll sot·viço algnm:t [H~ça de farda
ll''l·to r•lr,·h~t·:i 0ntra gra~uitamoiJLn <'m .r.;uiJ:.:Litui(;5o do~rle qun ti•piO provado 
r.,tn t0r huddo dn·-..cnido on IH'gligcucia •lo ~ua parte ( a.l't. 2~J ). 

• H.n. ~ot·á ip:unlmcute suh~tHuüla a pe•:a U•J nuiforme inutilisada pot· (Ielin-
•ttt""JJtf1s ~"'m 8-Cto •lc pri-..ão, Ôf"Yendo a caixa da brigada sf'r iu.JPmni-..ada. da 
i·.q,ot·\allCla int•~e:-;·al l'or (llltlill de direito, .sem pro •1110 h· to fot' t:o.ssivol 
( od. 221 ). 

10.n .\-..; pc~~~;; d~ far(lnmento di~tribnidn;;; para untformidntle 011 em substi
t::it•üo 1le ontt·as inntili~~ulas ou extraviada" He v(\ncedio uo nH~smo dia om 
r1:u; d0veriam \'NlCf>r-se a:-; pf'ças !';ubstituitlas (art. 225 ). 

1 L" A-: pr" . .':l" fio f:tt'(]amouto intoirament~ novas po1l~m ser aCCf'itas na' 
:t ·~·er·arb('Õ0:-; f'lll I•:l;_.;:tnwnto J,J ontl'a-..: IJllO s-1 Lo:tham o ... tragaclo, iuntilü:a.do 
L·: 1-'\~l'a\'iado ( ~1:·t . .:!~G ). 

12.n t\a~ arrecadações do>; corpos };aver;l os nf'cessario:;; dbtinctivo~ dd 
1,111'-ico 1 ara ~erAm dü-;tdbnidos, JJão só com as lJf'\'US do fardamento a qne 
d·""~vem &.Ar :.H]al•La•los, maq tamboru, quando al(rurna pra~a 1•!\.S!':l.r a servir na 
kuula de mu-..il'[l. A' Assistoncia do .:\fatel'ial s~ recolherão pat·a ~c1.· \'OIHlíl10.'5 
•·~ (~n1blomas (' Lot,Je-.. amarnllos <piO forf'm ~uU~ti\;tidos (art. 227 ). 

H.n. O fat·daDF'ttto vencido pf"las p1·aças em tra.tamf'nto no bo . .;;:pital, licen
r ~da-..:, t\II'wu~c·"' lllf"galmentc 011 em diligenr:~ •. -..ómont~ E-f'rá p~"dtdo quando 
(·~.a-; : .. c 0-p··o-,f'ut~u·,•m promptas para. o servi.•;O: cou\audo-~e o tt'Ull'O de du
r~·:ào d:t dat~ do Vl'UCrnHmto (art. 2:J1 ). 

1 La O 'uh-.:~ituido, nntos do ser e'XclniJo. }•3.g"3.I'i intL'O'J'almênte toda:;; a., 
I·"~'a·-: de f:udamcnto estr·aqa•Ia-:, a" tplO ti\'er .-:oxtravb.~ô e aiuda as qutt 
I.~io 1:i11 aj11..:tarcm ao coq•o no :-;ub-;tituto~ ahonarH.lo-~e a t"'..:tf3 a-.; t•eças paga . .;; 
( :n\. 2:l2 ). 

1:1.a O a1lOllO •líl fn,·dnm~"nto ao "'~Ih.;;~itnto sf)râ regul.l(lo pela data de 
['"!\(;a ~Io sqh:-:titui•1o ( ad. 2:3:-l ). 

11i. '1 o !"1..: h~JJ·'nto d0h~ulo tHW (h•-.;cdor''"' <..:Pri recolhitlo, si (\stiver ~lll 
l•(•rn ~~-..ta.Jo, ~í :UT~"'Cadação do COI'l'o ( arL ;,?:):) ). 

17 .ll As p••ça~ d•~ fat·damNI~O já n~adas q11o h()liVor 11a al'l·ocaõação tios 
crq·po-; ~?1·iio llL .. Lribuidas om snlJ.qituit;ão dartuella::; quo J'or nogligencia 
h1T1ham ~Ido e"~rngada", inutilisatlas on ex~I·aviadas, proce endo-se ao des
cout,? da rCI'"'pectiv~ impodauci:1., com dc,lucção da .'!u~nt.i.a corre"ponde.nto a? 
t0mpo do n..:o. A" d•Las p~"ç-a-.; podem ser tamhom d1str1buulas para umfOl'llll
d~·{(' ás pra,;a'-1 qno vicr.-.m tl'an~fcrida" Uo ou ti' a arma ( art. 222 ). 

1-.;,lt Para g:tl':tHtia do ftu·tlamcnlo r(lceLiao pela" praça.-., so àf'sContará. 
t!n o...oldo dC' cada uma no primeiro anno do ali:-;~amento, ou em maior praso 
•;·Ialltlo ne:-;to não for pos:-;iv!Jl, a 4uantia. de iH.-; em prostaçõos monsael) de 
1Z~, a •IHa! 'ori recolhida á CouLadoria da Drigada (ar\. 207 ). 

1\l.a. A-. quantia;; do:-.conta.tlas :-.:erão rc-;tituidas quando as p1·aças obt( ... 
\"·"rf'm baix:t, on fo1·"m promovida-; a nJfere~, llP•lnzintlo-se a importancia. das 
d vida-; para com a Fazonda. Nacional ( a1·L 207, l'a.ragt·upbo unico ). 

:-:o.a As pra•::t-: quo flesod:nem ou forem explll .... as l!Ot" má conducta. ou 
e·'l vit·~nde du s~ntnw:a, pOl'llerão o direito a imltOl'tancJa. rte.c.:.conta.da. par:t 
:.::uantla rio tn.rdruncnto; <]('lvondo e~"a impodancin, no ca:;:o do dividas por 
"·la.:; contr·:thi1la", \01• n. a/'[dicação de quo tratam os arts. ns. iH) o 120 do 
Hflr:nla.monto da Bl'igada n.d. 2US ). 

ii.~t H.evodorá om fa.,·or 1Jo sn'b...,titnto a. imrodancia. (];)scontada do soldo 
do Sllb"titnit!o par.:t garanti~ d() fa1·damenLo. ca-::o não tDnha do se~· applicada 
ao pngnmeu\o d·' dividM 1•or ode con\rahidao (ar\. 211 ). 
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22.a. Quall1lo o snb-;~Huido U.eixar incompleta. a quantia. fixad& para ga
rantia. de fardamento 'orá esta integrada por descontos mensaes ne so Ido 
do substituto (art. 210 ). 

23.a Os tlesertot·es, quando forem postos em liberdade e continuat·em 
alistados, soffrerão no sol<lo respectivo novos descontos pat·a a garantia do 
fardamento, o qual lho ser:í. abonado de conformidade com a ta observaçã" 
(art. 209 \. 

2,La. Na relaç-ão Ue vencimento.~ do mez em qne se effectuar o albtamento 
ou engajnmcnto, o cornmaudante da. companhia ou e~(luadl'ão sacará o valo1· 
total do far•lamonto á distribuir no prime;ro anno de praça, comprehendendo 
a~ peça~ triennae~, o no começo do segundo e terceiro a.nno, sacar :i a. impot·
tancia a dis.~riLuir nes.ses dons annos ( art. 2t2 ) . 

2::J.a Seri tambom ~arada nas relações do vencimento~ a impodancia da ... 
v('r:as de fa ·t.iamento novas qne forem distribuidas ~ ·a.~ui~amcn~o para nu i« 
t'01·midado em sub-.titni,;âo das exti"aviadas on inutillsa.da...; 0m ~m·vlço. bem 
como a iotpol't::tnci:t tl::t'i pc<:a'i '1110 fol'em dir,tl'ibui~l:l.s de conformidade com a 
tabolla n. :l I <ll't. 2t:J I. 

2ü.a. O oflicial in fedor promovido a alferes pa~Zat·:1 ns peça~ tle fa.rdamento 
não vencidas, lova.n,Iv-.;;,;o em con~a a seu favor a lr:npol'taucia cot•t•e-.poutlout~ 
a• t('mpo til) Ui> O das me..:mas poças ( ar L 237 ) . 

27.a Ao.~ cornetas. tambores, clarins o fort·ador·J~ so di~t:·ibuirá, alf~m lia~ 
peças do fardam~uto a qno tiv0t'om direito, mai.:. um par do di:'ltinctivos r}.-, 
Inf'tal, com a dm·aç:lo lf'gal de nove mezes (art. 228). 

2S.a 0~ dt-;tlnctivo-; da.~ praças graduadas .S'31'â'.O adqniriJos llOl' el!as 
(art. 22\l). 

2V.a O fat1Jamcuto do to uniforme con.':,t·.t11irá ca1·ga dos coq~o-
(art. 2-13 ). 

30.a Um::t vBz f3xclnidas, não poderão mais a.; pr:1.ças da n,·ig:vh .. cxceptc 
as reformadas, usar o re:~pPcUvo unifot·me ( :ll'L ,2H ) . 

Cnpital Ft:clerol. 1t de dezembro de 1\'0l.- s~of,,ino Bano~:.o J,ntitJ,·. 



TABELLA N. '> 

IH: H;A f> A r·OLICIAL DA CAPITAl__ FEDEf~AL 

Tabella do fardamento que deve ser distribuído aos sargentos 
"j udan tes e q uarteis-mestres 

AIL\L\<; 

TRr.s 
i"'" lJ:<.:.. 

I 

-----1-
1 

,-·.1, 2. ::11r;~, 

}JJTt•; trt"lR 

-,-
! 
I 

j\ 1' 

11 jl 

<lt:"rn~: \r_·,-,y_.::: 

1.'l ~a d:-tl<'. 1];1. j·I'Í't]Jlc.'í.'.iiO Qll Nlf!:ljUJlH'i:LO ~ •• <\o 0-bona·)a-; todas as reç>a<;; 
dl' ~ar,Jar·F·r,to d~._.-..ta t;,1 .. ·;Ja. rom '''.\''r·p·::f.() do j·0L·~·1~o üU capote; nao .~e 
{X·e~:.r"Jn ;-,.r"' ~·~·ç·:t.r' •.:': TI''JdJJrm:t rl:-~~ l''·;:l.'-.:. ·~·._-. t >:a-.; l'"Ja tal10lla n. 1 
p,t !. :(i·. 

2. · 11 y,-rJ( !·F::!o da-.: l'~çi\.-; :tlJonruJa;.; I·n,· r:''-~:'. !a~.~_.:;a .S~?I'<Í sempre n'f.:ll-
1:1rl~> l" 1

[t ,12-t:-t ,.'n. I J'OlJl0ÇHO 1 ftl'f. 2J;•). 
:L 1 ;\o c:-t'-0 dí> E-'\C'liJ'-àn do "~n·iç-0 r11 (' 1 ,:;::-.':"Jilr·:i~o '-01'ão J•aga-:, d·~ 

cot,forrJJ;d:tdf' r:r;ui :1 2t'·R of,-.,.,ryn.ç-ão !Ia ta~_~._·J:;->. n. 1. a.., 1 e•:a-.: •tllO nao esti
Y•' I 11' \-, J.~~:t~:l.<.: l::t~·t. 2:{(1. 

' 1 "~~~"F''''tc<lJIJdrud.(• 011 riun:·tf·l-m~.:·.-.trP 11 :•' t!Y<:-1' l•:li"\:a. dc-finitiYa do 
}'O'.If'. '- 1·, ~··r;l ·:·:r:lo ao t"arr:~.:JH"nto da tatwl:a r:. 1 'j'&aJ•lo f'"ilH~I·em yrn
('dJa-...: :1." !'r··[!- rc:r·b.•:a....: I•O!' e...,t,n_ tnlJ,.!i:t: dtYt.'Udo [•:lt:;ar lllt"gralmente as 
qt.r' 1!11) !orew ::1·-),,a~:a"' 1ru·a unit"ot·widnd,.. :'art . .2~-{:.,\. 

!í,n Tod:1.: :1S ·ll"l'o-.:!çG•--.: contidas 11:1 ~niJ,.lla n. t ~er5.o Plll casos an~.lo
g-o~~ al•!l>nd~ . ...: ::.o-..: '-;;_rg-r>r,to....: ajnJaJJtPo.: (' 'i'Jadt~j."·-me~treo.:. 

1;,'t ,\n ,;0l~r·a1. f' ~·mica. ·le p~ntlo m~"'"c-.la !l':'('!l:.iJ ~~LL~rão seDI[Jro as res· 
pf"c-~:\<'<.: I kd 7l!<t'- r o ::· ... ,;,·ctiYo rl1· JJJI'tnl. 

C~q,it·d l'hl~rnL i J de rieZf.:'illbro dr~ f~u;L- .<.... · 7,:n. Ra:·r--so Jr 1 11iu,·. 
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TABELLA N. 3 

BRIGADA POLICIAL DA CAPITAL FEDEfiAL 

Tabella do fardamento que deve ser distribuido ás praças 
presas para sentenciar ou sentenciadas 

.. .. ... .. 
E .. 
ãi 
ti) 

CL\':'SIFICAÇÂO 

:Camisola de lmcta 
! 
Camisola d~ zua.rte 

I 
("Iça de baeta . 

/ C:cl~a de zuat•Le 

I Cami-..a de algodão 

. G:on·o de briJ!ta • 
"I 
.I 

·I 

f.a ~a data Jn reconflucçoão Uo d~:sertor ser-lhe·Lrt :!;JO:Jndo toJo o f~u·
.Jamento de~ta tabella unt. 2:~\1). 

2.a· 1\ão ~e nbona1·á. f~u·dameuto algum ft. }H'aÇ;a condemnada que tenlla 
de ser po:-)ta em lib(lrdatle em praso meuo1~ de quat1·o mC'?e~ (a.1·t. 2\01. 

3.a A praca submPttida a processo, t-~or crime que Lào o dt' de.;::eL·dio, 
::1ão recebel'á t'at·dnmeiJto algum pela ta.bella n. 1, e o d~'-ta ta.br_,J!a '-Omente 
lhe será abonado del1oi..: r1e d~corddo...: sois mczcr;;; ~rm rp.:· t,.nha ~ido sentci1-
ciada, 011 •JUnndo f0J' ,!J.~iinitiYamcnte cor;demnadn. e :.ão ~'-l.i\"(•1' compreLcn
Cida na 2"' oU~erYa1;ão (ad. 211). 

4.n O J1reso 110"to Clil liberdade não é ohl'igado a. ]'(>Ltuit' o íar.Jamen~o 
;1ão venci o que tenha recebido /10r e<; ta tabella (nrt. 21:1. 

5.n O farUamcnto Yeucido pe os presos f{Ue estiverem em. t1·atameuto no 
ho-;1dtal somente será pedalo 11uando elles tiverem alta (art. 2:~1). 

Capitrtl Fe•Ieral, 11 d'::' dr:·zentlJrO d~ 1\JOt.- SrJ..1,fw:; ]'""J~~,· ],q;i ,, •. 
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TABELLA N. 1 

Tabella dos vencimentos dos oftl.ciaes e praças da Brigada 
Policial da Capital Federal, de conformidade com o Regu
lamento approvado pelo decreto n. 4.272, desta data. 

YE~CI:'>IENTOS ME:'o."SAES 

neneral :.~ ·.,.:,,~dal I 
('Ql'OIIC~ , ·• ~.· • (ODHll~!d~U!t} da l_.:i.~:\•fa . ; 

TenonbJ -~oronel ('ouunanllallto da co~·l·n. 
Tenente ,·oronel in . ..;iiPCtor da .~orttatloria 
Tenentl) •'Ol'Onel a":;~l~tonte 1l0 .\rini,te1·io do . .f•1...:-; 

tiça. · 
Major :t,..;i-...t·~l,tr' r1•) pn..;·,f,:ll. :I 
MiijOJ' a .... _,j,t.:-nt·~ d•) wat··n~•l 
~frtj-Jr li'-C'~l dt• •'Ol'i•O • • • 
:_\f ajo r i;,..;pfl,~t •)t" do .'-l't"l.·i,;o -..:.::unlal'(O. . -~ 
; ·apilà0 J\--cal Uo ~er\·i(~o :-:allltat•io . • 
Capitão -..ect·eknio da Bl'ig~ld::t . . . • 
Capitão ~judante l\1~ orJ~u...; do Cormnan•lo d~ nri-~ 

gada , • . . . 
Capitão ;~.jul!ant~ t1tJ ~ot'{'O • • • • o • 

Capitão p~g!ldor da cout!ldotoJa .. o . . ·; 
c:ap~t~o COUI~andantu J(~. CO!Ut•anhi!l OI~ C'-•tllU•lr}•JI 
f ap1tuo med1CO . • o • . • o o • • • o 
~\udito1· com llonr:ti d·~ •.·apitJ>J. • • • , • . 
Tone11t11 mnJtco . . • . . . . . . . . . . ~ 
Tone11to 1•) e .... cl'iJ•tlu·ario da r c::t~,:ona. : 
Tene11to .-.:cct·Ptal'io th'l COI'pO. o • .: 1· 

Ten(loutl) :-u1)a.lt~rno do comr•anbia (lU 0"•!11adrJo 
Teneut(\ l•1'at·maceutico 
A!f,-.rf'" J-ll;1!'D1:lC 1'lltic0. • 'I 
:\lfHro.-; :! • o-ct·iJ•turai'JO da rolltadoria • 
A!tf•res •tlt:lcr,~!-mo-..Lt·~ d•) 1:oq•0. • . .: li, 

~\JfCJ'fl~ ~llb:l!LOt'JIO de COUll'anhla OU C':'ttUildl'i.lO 
Vf•terit1ari0 COUI a-.. bont':t'-' dfJ :11fot·es . • • 
Commandantf3 d~ companhia ele t·eformado..; 

!'R.\f,'.\~ DE I'RE r 

~a1·g••nt 1-3.j'l·i:lnt 1• 011 •tll:tl'Í<Ji-m•"~"tre • 

Soldo 

(;1)1).<0110 
400$000 
320~01)0 
320.~100 

321$000 
2~ll.í$000 
2~11:<0011 
2.~()~000 
2S0$000 
200~01! 
200;$000 

20"1~1)00 
2 :o.<oou 
200i<OOO 
200~000 
200)<000 
2oo:<ooo 
1 '0~000 
1W.~O:i0 
1 10~o:.o 
1 íO~OOO 
1Hl~) .o 
12<1;<000 
tzo:<ooo 
120;00,1 
h!o.<u: o 
120;;00•1 

1° :-.at·gento. me-.;t.J'0 d·~ mu-.:ica, c!al"im on -:ot·nc-~ ~.l'o-mór 
~o ~a1·g-~tt~·1 n ~ontra-mc .... tro d1~ rnu-;ica 
l<'orri~"l • .. . • • • • • . • . • • . • • • 
Cabo d~ e"'•}Ua•lnl~ nt·melro, me--=tt·e f•H"l':tdor 9 C0t't·eeil'o • • 
.·\uspeç-::d~. i;OldadoJ mu ... ico. corn~teil'O~ clarim. tamhot· e for-

ra·ht· 

Gratificação 

3i0;)0Jl0 

320$000 
320.~000 

2ôO;l'OOO 
2111$11110 
2-10~1100 
22'1~000 
250.,:000 
180,.:0110 
1so.jooo 

1~<l$000 
t::0~1~10 
ii0.-;1100 
100if000 
131 íj()OO 
130~000 
1:10;$01111 
130~1)00 
\Kl~OOO 
(\0~00.1 

jjl)~~)l)ll 

80$0011 
llii.<IIOLI 

110$11111) 
(;lllt!JOO 
00~000 

100~1100 

SOLDO 
DI A R I O 

2..:t600 
2;$100 
2:SJOO 
2<21.0 
2~100 

2;$00:) 
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OBSER \' .\çi}Eo;; 

1.• A etal'a dos officiae' ~ abonada em vit·t;lfle da lei n. 2JS. <ie f') do 
dezembro de i~lll, e art. Sll deste regulamento, e a da> pra~as na confot·mi
dade do at·l. 110. 

2.a O capitão pagador tot·á mais ;,o~OOO mensaes pat·a •tuebraR (:u·t. UI). 
3.a Ao commandanto da Bl'igada, otlicial).~ SUJ''wiot·e-:, 11rtgadot· e to Qscri

pturario da contadoria, fi.-..cal do serYiÇ'O s::uutario, secretario o :lju(Jantfl 
U/3 otden~ Uo commando da Ddgada. eHcarregado da<; arrecarlar;õe~, nju
dantes;, ~ecretat·io<; e qnarteis-me:-:tre!-1 dos coq1o;;; e os dois phat·maceutico~. 
quando eX(H"Cet·em eft'ecth·amente P';.:;;es catgos e não re;;idirem no quartel, s(:t 
abona1·á men'<almente para alugnel d·3 -~a-.;a 250~r)0"l no commandant'3 da fh·i
gada, iSO.~~noo ao:;; tenontC~...;-coronei..;, 1.)1)~01) 1 .~o.::. m~jor<::"~. t·ln~~>~.~~) 3.)'- CJ lll
tães e 7o..:;ooo ao~ tenentes e alfl)l"e"' 1:ll't. s:J1. 

4.a. A cada. uma das praça-: que set"virem de ot·denan~:t' do ::\Iini-.:t,~do dJ.. 
.Justiça se abonará uma gl'atificacão m~n~al de 30.;000. 

5.a .A praça engajada terá mai;; a gratii1ca·;Eio diaria d~ 31JJ r•:i"; qual
~uer ~ue seja a sua gratluacão {al'l. 811. 

6.a. Ao.:.: officiae,, o pr:u:a;; em sct·\·i·:o fú1·a ·!·) Di"itricto F,~,r·~t·::d '-1~ abo
narão tl:': dlarias designadas no al't. ~-•. 

7.a O corumanUanto da comp::udlia olt3 t·~Cot·ma•lo~ terá a etapa da. r9"· 
spectiya r•atente (art. u:.,. 

Capit:-~.l F·~·l~ral, 1t de dilzemh~·o ~~ H1(1l,- ·'lr~~ino .TJ•trr·os'J .r, i 



\• T•tS JliJ l'vVER EXE Co_·rno 

TABELLA N. 5 

Tabella elas gratificações pagas pela caixa da Brigada 
(art. 148) 

C'L \~SIFlC.\Ç:\0 

Ens~ia•!Ot' das bandas de musica • 
l !1spec•or da illumi na~:"io c!ectrica. 
,\uxiliar archhista da c"ntacloria • 
En,·arreg:vlo das arrecadações da as-

sistencia do me> teria! ••••.• 
A'lxiliares da ~ont.:H!orie> (inferiores; • 1 

AmanuPnse da lt,...partiçào S:l.nit[l.rla 
E ~1 !·Prrneir·-l-lll'-·, t~. • • • • • • • • 

~IacltiniRta~ do motor electrieo • . I 
Zeladnr do circuito electrico , • 
F·•enista< elo motor P!ectrico ••••• 
,\inda n te do zelador do circui lo ~ ],,_ 

{'tric':' . ............. . 
('ar·.·fleiros tl•) motor eleclrico .•••• 1 

l\hchinista• do devador •••.••. 
:\hchini<ta elo motor da sel'l'agem de 

fl•rr.:q;em . . .. . . . . . • . • . • . 
,\-11Hiante do machinistrr do motot• da 

serragen1 de forra~en1 . . • . . • 
Encarregado <la cocheira .•..•• 
Cr,zin1JeíroR •l0.:;; corpos e ho~pital . • 

I 1\.iud:tnteg de eozinheir~_~~ d(_.g ('nq•n.;; e 

I ht'Spilal •..•.• 

Fer1·arlnrr'l •.•• , • 

Jl 

~Ie~lre de corrieiro •• 
~I e> I r e ferrador. • • • 

l 'ralicrJs de pktrmncia . ' 
I 

' 

o 
J 

1 
1 
2 

J 
1 

1 
1 
4 
:2 

50$000 
f.0$000 
.w;;ooo 
40$0(10 
2c•~O,Iil 
z:-,;o~'v 
z:-,,ooo 
::10$000 
2c•;$OOO 
J;,~ooo 

1M-OOO 
t<l.;uou 
J',$UO<J 

20~000 

l0'$000 
~0~000 
::u%uoo 

1\1$000 
r,!tQOO 
15';(1011 
12::::.ono 

r:-,u~ooo 

T·)T:\T., 

:.0${100 
5o;;:ooo 
40$000 

108000 
<5~000 
:25~000 
25~000 
,·,o~ooo 
2c.$ooo 
.3'-'~000 

i0:3000 
20SOOO 
3U.~Ocl0 

10$000 
zo,;ooo 

1U0~1)011 

'>0~<'00 
!5~000 
r,sooo 
4~~0110 

')<)i)~IJ(III 

J. • <:c-rã abon0tla p?b c:~ixa uma gr~tiflc~ção dia ria de 400 réis 
ás pr~,~as r;ne ate o numero de Fi forem empt·egadas e!ll obras é re
paroF nos ·tnartei' ou concertos de moveis e outt·ns ,u·tit:os pel'
tencPntes ú brit:ada (art. 148. par;~Frapho unico). 

2." Sempre <Jile Cor possil·el. correrão por conta ela ca:xa to•b.s 
ag •lespezas r1ue não figurarem nns verb;~s do é•rçamento (art. 271). 

C':1pi•n.J F.·c!oral, 11 d~ doz0mln·o ,]p J0(1l .- Sabino JJo I';'QS·J 
hm i o,·. 



T ! ... BELLA N. 6 

BniGADA POLICIAL DA CAPITAL FEDERAL 

Tabella dos generos que devem constituir a etapa das praças arranchadas 
--------~ ---~------------ -
AL\IOÇO I J.\::"H.\It C EU. 

j:r-'.'<r·:rt•l~ 

, 
o 
z 
;;: 

2(\ 4-l",f")l~ ~ 
S.1hb:td1•S 

:1:t; 
1 

:1 1 ~ I~ t} •I• 

TrliUg1lS 

2a.~, 4_as e sah· 
bados 

3a", ~s e do
mmgos ~oxtns-feil"aS I Festa Nacional A's 6 horas I Pela madrugada 

A rrnz,. 
A ~~ucar de 3~ 
A zeit.., tlnce 
A!!U:-trdj~nte 
Bac:dhan. 
Banha .... 
Hat:l.t:t~ ••. 
C:{Jj,; tHJI ~.!T::Í.Il 

C::1r1t~ dn P••rco 
f"arw• verde • 
C<Jrn~ Sf~cca. • 
Fanuha. .•• 
Feij:"i.n pr~'tll. 
<'rlltaba(la. 
jf :1 s·~:t • • • • 

:\fantPiga .•. 
Pao .•.••• 
(~lu,~ij., dn \Iirn~ 
-~1. ... 
l·•llcinho •.. 
\'irwgre ••.. 
Vinh" virg-~•rtJ •••. 
Bau:1na~ ou branjas. 
'J:•~ntJ~j·r~~s u V•!rdur:ts. 
L:1rvao. . . .... . 
I .~~nha ....... . 

1\:iln 

Lltt·n 

Kih 

LiLro 

H.:u;ões 
1\.i!o 

Talh:t 

·---~---~----------

0,010 I 0,0'!0 
o.o:.o o,o:,o 

o,uu:-, 0,00:-i 
0,030 0,0:!0 
O,IJ.\0 o,ow 

... 
o,:mo 

0,200 
o,tJJI) 0,!00 

0,010 0,010 
0,1:'•0 o,1:.o 

........ 
0,006 0,006 

0,010 
0,()1!"! 0,0112 

o,ow 

I 
0,010 

O, t;JI) o, t:-,o 
O,IILÜ( 0,000! 

---·--·--

QUANTIDADE 

I ..... ~·~"~ I ..... ?·~~~ 1- .... ~·~1~ 
0,020 

0,010 0,0!0 

I 
0,200 
0,0!0 

o,o::.o o,o:,o o,o:.o .... . ... 
ô,3oõ 

.. 
O,tJOO 

0,200 
0,200 0,200 I 0,200 0,200 . . . .... . .... ~·:o? 

0,020 
. . . . . ... 
. . . . .... ..... 

0,012 0,012 0,012 
0,020 0,010 
0,002 0,002 0,010 

2 
.... 

2 2 

I 0,050 o,o:.o o,o;,o 
0,200 0,200 0,~00 

OBSERVAÇÕES 

A Cf'la da madt·ugnda. ~et·á. di;.;tribuida s6mente ás praça-: que ontra.rem ou salürom do serviço de policiamento. 

t: 

I 0,200 

I 0,!00 

I · · · · · ô,ioõ 

I O,!GO 

0,050 

0,040 

0,010 
0.200 

0,100 

0,050 

0,040 

0,006 
0,110 

0,100 

:-<orá abonada uma ração do 0,020 do aguardente a cada praça <JUO em dias chuvosos sahir ou se recolher no quadol, fazondo pa1·to do alguma força, ou quando tomar parte eoi 
Pxercício" ou outras formaturas fóra do quartel. 

Capital Feder:tt, fl,lti dezembro de HIOi.- s~~''ino !Jan·oso Junior. 
Poder Executivo 1J01- Pag. 1452-
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DECRETO N. 4.273- DE 14 DE DEZJ::!t!BRO DE 1901 

Cre~ unw IJI'igada de infantari<~ de Guardas :\adonaes n~ coma•:ca de 

Bt·<'·t~s. no Est~uo de S. Paulc. 

O Pr•"'Ídnnt.o d<J. Ropnhliea dos Estados Unidos do Brazil. parn. 
cxeeuc:t•J •lo Jr,~reto n. 4:1!, do 14 do dezembro de l89G, decreta: 

Artigo unit'o. fi·~a erea•l::t n::t Gu::trda Nacional da ctJrnarea 
de Brota~. nu E . .;tad•J de S. PanltJ, uma hrigad::t •le infantari:~ 
com a •lf'sign:u;iío dn ::37'. a qual se oonstitnirá•le tres batalhõoH 
do ~rrYi•;o activo, ns. ?59, 260 e ?61, e um do da. reserva, StJb 
n. 87. rgte ~8 ot'lianiearão com o~ guardas qualificados nos dis
trictos •b rtJI'e t iua •:olllarca ; revogadas as disposiço·les em con
trario, 

Capihl Fe•l••r:d. I! ,{e •lezambt'o de I \)il l. 13° da Re
publkrt. 

l\1. FEI:WAZ DE CA~!I'OS S.\LLE~. 

CrPa mais ::r:.:; kig·a la cl" infantaria üe Guarda'! :\aciouae; na C<>..; 

nnr~a d~ Tgnatú. no Estado elo Coal'i. 

O Pre<i<l•'Uie th Ropublkl dos E-;tados Unidos do Hl'azil, para. 
cxr"uçit•• ,[,) d····rof•) n .. f:l. de 1-l tle t!ezemhro 1le 1·'~PI3. dcer.·ta: 

Arti~<) 1m:.·.,, Fi•':<, ''"ea•la na Gu~tr,Ja Nacional da comar~~~~ 
de I~na1 ,-,, n·, L:,t-l•iu <i· • c,_.a.l':i. m~tb uma bri~;ttla tl•• inf;tntal'i:~ 
cürn ~' olc-i···n::· ;,; <lc' :í',l'. a nn;tl se con~tituit•it de lrcs batal!1ues 
do seni<,'·J- :• ... IJ\·,,, 11;. 173~ 1713 e 177. e nm do d<~. l'e:;ct'Ya. Hob 
n. 59. •rn" ·'" ot'g:tni:oarã<) e•)!ll O$ guardas rJualifica.du'l Jl!JS tlis
tricto~ ·l~t l'd,.l·ida. c<mlêl.l'Ca ; rcYog~\tla..; as di..;posi•;0c:-; em 
Cr;ntr:tl'Í•J. 

Capit:ti F••k:·:1I, 1! 1le dt>zcmhro de l\1< 1l. l:l" d:t Hepuloliea. 



.\(:TI)~ 1•0 POJ>l'll E~F.Cf!Tf\'(, 

.\rt. 7~·!. 8ó nos cnsos pr·ovi:;tos rw ar·t. r;; I, orr nr1 de C<lll· 
rlcmnação a dou~ ou mais anno~ dr~ pri::oiio, rl' olliciae~ da hri 
gada perderão <lS swrs p:rtentcs. 

Art. 7:23. A~ continencins milit:1rcs scri'lo r.·gnlarla.s na 
brigada pela tab,·llt qne vigorar· no ext:r·cilo. 

Art. 7:24. ,\o clrd'n rll' prllic:i:t rh C:1pit:tl Fr~dr•ral :'!'I'ÍÍO 
feita~ as mo,;ma~ crrldint•nci:l.~ nri/it:tr'''" J,,yjrfas ao cornmandaul<1 
rla Irrigada. 

Art. 72:!. Em pa;-;sei<l ,·, prmnittido ao' oficiao.~ o trn.ie 
civil. A!> praça~ de prct pndori'w tambnm usal-o, mas Pr'rnwnto 
om Pa~os e~pnciacs c com 1i<1r.nça ass:gnada pC'lo commanrlant<' 
do C«l'pO. 

Al't. /:2<\. '[\,do ollir·ial rln brigada rJ,:vo rloixar rlitn na 
cas:t de sna residcw1ia, quarHln ~ahiJ', n lagar ontle pt'11lt; sm· 
CliCO I! trarJo. 

AI'!. 721. 0~ olliciat•S não pnrler :lo rc~idir• em logal'<'S I]IIC 
distem do quarttd respectivo mais de ur11a lwr<t de viagolll em 
bon•l ou estrada <lo feno, o quando mudarem do residcncia 
deverão pt·-~venir á aut<Jrirlado rompetentc do corpo ou repar
tir:ão a l]llil perterrt~OJ'<)IlJ. 

1\rt. 7:?H. A lrrigad;t f<'l'llccrr:·L o :<r·r·eiameut.o ncces~ario 
para. o scr•viço dos oilki:tcs montado~. cujos cavallos ~cr:111 
fornccirlo~ pelo reginwntu do ca \'aliaria. 

,\rt. 7:!U. Súmculo ao.o; otlicia('~ de patetltü o aos offic.iars 
infol'im·cs do r\Xr•mplar' romp111'larnonto, podor:·l S•\l' JlCl'Jlliltid<J 
;<a/ril' a p:1;.~rin nos ea.vallo:-. da lrri;;·;l!/:1. 

Ar·t. '/:Jr>. Sr'>lllf'IÜf!oenrnur:ttrdarrlc da lrr·ig:ul:l, <>~ comman .. 
rlanlr~ o li~l'aes rios corpos, os elrd<~S "'' r·oparli.;õrJil n ns :.s~io:
tnnt••S t.oriio rlir·f>ito :·, lli'dcn:IIJ<;:t~. cab<'ll<l•> ao pt·itllr\il'o drr:l~ !' 
urna nos domai.~. 

Art. i:ll. O ser·viçn rlrJ ron<lurr,<io do expe<liente dn:; 
corpos o rel'artiç()r)S rl;t briga<l:t s :rit f•:it!) por ordenan•:a.~ 
om nnmrt·o qnc niio (lX(!rrl:r o c•:;lrida.ment.e uecessario. 

Art. 13:2. l'am cuidar· d":: ~ll'I'<'Í:tlll<'litu~ c unimac~ ao scr
vi<;o dos officiues morJtado,, ~erão !l<'lllratlas pmç:r.s em nnrnero 
quu n:'io exceda o rig<,ro~amrnto indispenmvrl, :1s quac3, en
t.retantfl, fan'io ouli'O~ Sl!l'l-it;o., de Col':tla compativnis corn essa. 
obrigatJio. 

A l't. '/:\:~. Trrit a rlt•J>OIIl i n:1<,i'in do r:<Hlsollw de guena c 
pa.ssarú a constit.uir-~e d<! cin,·o rnr•rnlrr·o~. o actual ronsrllio 
er·iminal, o qual, lrom r·nmo o eons•dho de investigaçii<', scr:·t 
li·.ito rio ne,:ordo IJ<>IIl o l()l'nlllltrio adnptadu no ex0rcito. 

Arl. 131. E' facnltativa para o I :orr'l'l!O a !loJI!naç:'i<J <lo 
rnn::r·lho a 'I' i<' S•J J'eler" o ai'!. 1111i. 

Ari.. /:~.'•. As de>pi;Za' COIII uill'<lS e CüllCCJ'tOs n:\S f'Sb~·<iCS 
o pu,.do~ Jl<'lieiar s, 1<1'111 como a a(!qlli~i<;iio dos r novei:> c Ul<)ll~i-
1 i os de qur. pr,ci,ar·,;m a~ forr;as nelle.~ dc,tucnda~, correril" por 
conl:1 ria~ VPI'has do Minbt.nrio rl:t .Jnstir:n. nu da rnpartiç:io d:t 
polici:l civil, li<·an<lo a <;:Jrg•> rl.o l•rig;rr)a o lor·nr•eimrnt.o rio~ 
artigos dn nxp~diPntn '!11" f<ll'r'rrl Jlc·r!<~,.sar'i<>S :1•> S<'rviço r.h 
lll<:S!Il.\ l·r·i~arl:i. 



.\CTOS DO POJJER EX!êCUTIVO 

1\ t·t. '731;. 81i l'uJcrão ~er do~aJ•raucl!ftdas 

1." As praças quo exercerem emprego~ externos ou internos; 
:!." As casadas que tiverem a mulher em sna companhia; 
::.o As que servirem de arrimo a filhos, mãi valotudi-

naria on irmãPs menores; 
-L" Os oflici:tcs inforiorcs r!1\)ctivo~ e os musicas de classe 

on praças ornpreg-a,Jas na respr.?ctiva Landa; 
;,,"As praç·:t~ de bPm cotnportamrnto qtw Yi1·rrrm omcom

pnnhia de sua falllilia. 
Art. i::7. n pc:::sc·al drsarr:lnchatlo nos termos do~ ns. ·:.", 

::",·I" e :i" do at·tigo antecedente não pu:lcrá exceder á metaJe do 
numoro do praças de prut fixado J'ara cada companhia ou o~
qtmdrão, saho quando "e tratar do dcs:trrandtanwnto tlc pra•:as 
pertetl<'cnlt•s ao '-'Slado-mcuor •los corpos . 

. \l't. ";:::--:. ,\,_; IJ:ttll!<tS d<~ IIIUSÍC<l, salvo C;ISO~ <'Specia•~S, IJ;lO 

to~.· .. tl':to em manil<~stu<Jí<'S, H>kmni•lade>~, lilstas on divortitnontos 
p I L' I i cuia t•e,;, seniio li<) lian te remom'l'<t<;ão ]'Ceuniaria e •·oJJtt•ado 
Jll'eviamPnte autot·is:1do pelo cotntnandante da brigada. 

Ar·t. '7:m. SI> por urgente neccssidarle do serviço pul,lico 
podct'it a I.Janrh de rnn-;ica, fJU<~ ti ver sido contr 1ctada na 
r,·,rm:~ do artig'o antecedente, deixar de c1:mprir o a.just.•} feito. 

Art. 7-til. O conselho a•lmini~trativo da caixlt da mnsica 
dos corpos será cnmposto <lo commandante, liscal c cornman
dautos dcl companhias oa CH1lltrfr(íes, tomando tambom pat'to 
nas sessõe~, smn voto, o oficial qnc cxercet· o cargo de inspector 
•la banda e o st•ct·et:trio •lo corpo, a 'lllem cab,~r:t a OI'ganis·tção 
tios balancetes. 

Art. i li. Os mnsicos, cornntao:, clarins c tambores serão 
aproveitados no sot·viçl1 tle policiamento do.> thcatros c outras 
casas <i<} tli 1·ortimento~ publico;;. · 

.\ri. i t·!. Os ob}1~tos particulares tleix:tdos no fJUartel pela 
pt·at;:t quo dcsurLtr, scr:"io mvontari:lllos JHt lúrm;~ do art. :!51 e 
vendidos 0111 leihio no fjuartd do cot·po, dn conformidade com o 
art. 2S5 .. \ illrpnt•f:t.nci:t :tpnmd:t ,;nr:'t. r<:r.olltidn. como renda á 
contadorLt 11:1. n'lllç:·rn rle \-,.lleitnnnlrof' o applicn.da, ~'fi c<tso do 
di v ida, do ae·~rJJ·do com o ar L li U. 

Art. i't:l. 1\onltum artigo p!\rteu~enlo i~ brigada poderá ser 
conservado lôra da car·g-a t•espediva. 

Art. 7-tl. Os i11strumr:ntu~ o outt·ns artigq~ arlquirido> por 
<'•Jnta da e:~ixa da mu~ie,t rl"~ I'OI'l'os ~cr:-w logo inelnidos tu 
~~ ~ rga J'('S pt 1eti V;l. 

:\.rt. i 1~>. Niio po lerão r~ nflleiaes, sob pr1dexto alg-um, dar 
ú,.; prnç.1~ v;tlos para acquisição dcl vivPrr>s e ol:>,icctos de qual
lJUCt' na lur·r•z;~, •'eYenrlo ~c r· rc~ponsalrili ~ados aquclles que os 
p:v.;s;ll'<'llt . 

• \rt. 71ti. Elll 11111 nwsmo prdi,Jo dos clll'f!OS r,u ropartiçlíe~ 
lllÍ<l devPm fi::urat· artig,,s lj'll' tr!ttlrtm do ~er pttgos por mais 
de unra vcrb:t r lo <•H çamento. 

;\J·I. 717. Nii.o drwcriín :'r:r ~ml.isfeitns m pe,li•lns de arma
mentP, :trr•.·i;J!IJI'Illil, !•jllÍJ':IIIIPIIIn. UIPII)Íiio: p 11\II!'O.-l artigos, 



tt·:~ \ iJ u li\ li 

quando t>S ul>.iectos r>·qui,iLtd>>~, l'l'llllidPc; <t>)s qne t:xistiremvm 
e<ll'ga, excederelll aos qn<' deH·Jlt l•·r as coiltp >nhia~. esquad1·õe~ 
ou demab 1 Pl'adir;ü,·s da I ·rig:;da. 

Art. 7l'l. l'\:ln deY••m ,:,·r taml,em attendi•los os peditlus de 
artigos qtw 11iio ~··jaln <I IJ'"Iutamellt>.J ncct•csarit•S <lO~ corpos ou 
rep111 tiçi)e~ ~ue "·q requi;;ilar<·m . 

. \rt. 7·1\1. Os pt'< "''~ llltlitan·~ ou ctvJ,.;, que tivctem tle 
saltir ú l'tl<t, não 1 •>derüu 8<'1' o,.:nJtados por menos t!c duas 
pr·a•:a~. 

\rt. ;;:,u. 8ú pur n nlivo plí'll<ltttrnle jnstificatln Jl>Hlt:rá ser 
eOiltl'did;i :111 ollkial 1111 lll'."'" JWl'lllic<ín para Inll!bt· do 110111!' . 

. \r!. 7:: I .. \''"'~~'"''''''"'i.> P'''" " l'<'l'lll'<'Íll\4'1110 de genoru~. 
[ll11'a;..o:u;~. ,,lj• ct. s .r .. <·.\ i"';,,.,,[,··· II·•·.J,,·:t1tlentus, do quo Lt·a.ta 
o ai':. :~7~, lfodt•t;'t :--;,,t· l·'il,t ,:,1 i~t.'('l(_·l.t~·ia. da Ju~li(;a quaudq 
n~~Íill enf..,l!llcr o lllÍilict.ln. 

\1·!.. if)·!. \~ ltlll<'<Ji,.,. ,t., \:c[,(,·ltlt• dollinisteri•>d;t.lusf.i<;a 
soriio •·x,.rci•l::s <lo <'"IIIÜtllti 1a le ,·um" :1.rt. 17 tlo t'<'f(lllarneu(o 
appt'O\';Hlo pdo J.ncrctu n. ::.I ui "'' 7 dt• .iauoiro <J,, l·'-'\J9. 

A 1·L. 7;_>:;. ~e r;\ o PXcl uid1 1S . la l'l'i:r;Jilll <' <:onsidcrado~ aggre
g.~<lns, até qtr•· S·· reélah•iP<;:tnJ, ,.~ "flkinys <[tre liJI'<'m iltter
nud<ls 110 ll'''l'iei•> ~·:\í'ion:d dt• Aliell:<d•~s. 

1\rt. ";5·1. !'<)por n>uveJtirn,·ia do ~n1 vi,·p pou•'I'Ú. ser tl':lll~
f<'t'itla do un1:1 p<na uutra arma a [•r:t•;a. a quem faltar meuos 
tle um anno i'"I'a conlpl<'l:~r o t'l'~lll'r;ti 1 o lc>rnpo do ~ervi\O. 

lrL. ·;fi~ •• Duis •los ]•·' s:~r·:~ent~~~ alll:llllWliSes de cntl<t Ctlt'po 
de innmtaria, s1úío aprovoit;"l"s n:~s l'•'l'arti•;li•·.o de~ign:ill:1::; 
pelo cummandautc da IJI'ig:ttla. 

Art. 7;-,1;. \'los ea~us ornb:.;o..c n<':<lo l'>.lgtilamento o nnv.•r·no 
rcsnlvorú. corno julgar mais <:onvcni<•Hte, ou l'•'COI'l'er;t, corno 
legislaçii•J ~nhsidinl'i;r, ;,s !Pis P n•guLunontns que vigorarem 11<> 
exercito. 

Al't. 7:,;. Coutinúa •·nr '.i,;• l', uu qne j;i uiío lt<lUVt'l' sitio 
;tltera,lo, a parte erimin:d do n•gni:Jrn,·rJto que baixou C•'lll o 
dncrdtl n. ]11.''·.·~>, de 5 dt.: :dJJ'il ti., J.·.:.~!l . 

. \rt. í:•·"· O~ o!licia''' c:iiJl'Tiure.: 'Jtlo niiu PstiYurern nas ron· 
diçi"ies 1!0 art. 8" e PS tio q u:dquei' l'" tente qtw excede1·em du 110vo 
quadro, continnar:in :t ,;eJ'\·ir no.; enrgns quo to<'<'Upam PU mn 
outros cornp:~tiv··is cum o~ :;etl~ !'O'l"s. 

\r(.. j;',IJ, 0~ tt'lll'llil'.; .. ,.,IJ,>II('Í:'; <!.1, J,ri;~·nd:t lj\l() fcil't'lll (arn
f>elll <J!Ilci:~e~ <lll'c.:.:til·"s d" •·xr.reil•>, lH·•·ccderao :>08 ;wtuat·~ 
olliei:u:>~ da. mesma l>ri;~:Hia q<l<' ti \'''fCIII iHJII<.IIIe po,;tu . 

. \rt. 71\tl. o; :11'1!1 ,,.,; Hwjur, :: !lll'dicos núo l:tt·:in o :·•·n·i<;" 
tlequn trata o :\1'1. !!f:. 

\J·t. itll. N.lo pt~d~·l:t lti!\ 1 '!' pt·· lr:·~~Ji1)t'llbn n . ..; tnrdicos Dlll
qlla.llt.o O llUIUtiJ'I) d(':-.ft•,.; ~·~~~· ;-;Hpí•t lt~l· .1.11 I'( ....:11('''1 Í\tl qiLH!t'O. 

\1·t.. ;n ·. l·llt>tll·l,tl" J,.,ll\1'1. n~:~i,; d•· 11111 l<<•'tli<'o l'rnmpf . .,, 
:tl•'lll dtl lll!fll• f'l\ rt\,l,f, 11 •il!ldt. 1 t'/11;i1 n ''I\ Í•:•• l(p di:\ ,til 



]Jus,,ital pu li'I'Ú Sl'l' l'eilo oxclu~i ramente [lül' ellcs e pelo medico 
tlu c:stado-mn.ior. 

1\l'L. 7(i::. A ]•l'imoil'a renniüo da commis~ão do exame )Ira
tiro Ja,; arnw~." quo se rcf•·,·e o Drt. 40, fe eJI'oduará no dia 
que 1or dcsigll:l{]o ].elo c.Jrntn:tud;~nte da brigad;~, prevalecendo 
do pois de eucen:.dos os oeus lr>:1 balbos a d isposl~'<lo contida no 
art. ;:\J. 

AI t. /ti I. 1\s praçn~ •:11p.nj:uJa~. quo :1cttwlmcuto per
cebem a gr:ttilica<;ii" rl .. 1110 rúis diarios, c<,nlinu:~tüo :1 rcce
bci-D. ató qn•: CllllC!uam u sen l<'ffiP" de servi•;<> • 

. \rL ;r:,. \~ disposi•;ik~ •1c:;to n.>gnlanlento fJWJ crcam o 
ca!'gn do :IUtlitor· 1: dtlint•m as sua~ allrib••i•;ií··~. ~,·, cntrarüo 
l'lll vi:~•ll' ljll:llloi<J 11 ('oill!~l'<'oSII f\aci<'ll:li ''I'I'IOV<II' a crn:H;:i11 do 
lJH'~IIlO t':tJ'~O. 

l'.l[•ii .. Li j<',•d<T.Ji. li dt• di'/<'lllilJ·II d<' J:l<il.- ,\,/•·H•• {;•l•'i'•J:•U 
J,.,,,•)', 
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

MAPPA N. 4 
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Os estados-maior e ne:J•'r dos corpos serão incluidos n,\ 1·• e0ll:
panhia. 

Capital Federal, 11 de •l"zembro de 19J1.- Sa~ino JJct,•,·o·a 
Junio1·, 
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!\IA.PPA N. 5 
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1 t~r. 

qnarlois do8 S•'liS t'ul'p<•S, l'' d:•1·.\ ~t:I' l:unl•••lll '"'ulnp:tllliada do 
Jllulta cf•lTP~[H•lltleuf.• ,,, n.er:>dt· d,, ~<Jitlo e ir l"Lalida<lt• tla gr<t
i,i/icar;iio LI" •·n~:~j:ul", dur:~1.t,, !· •l" "<ll!'l.l;;o ou Jm!'l<l ddle. 

Art. r,:;:-:. I!~ ullie::t.·s d·• pnlo':Ii•', q•t:•:'<i'' J•lllli<l<•,; dist·ipli
uarmeuto com pri":iu, 'I'Iil<> l'• ,-,ofl:i•!··'· "" r•. ··illt<; de lllllll lot'• 
t.al<!Za ou it 1-aln. du (•,•dad• -1!<:1 il'!' du '"'11'0· 

Art. tilV. Os ,.tliLl<H> i·;iri••l'•' ~~r:'i" _[lll'~os emrn,:tfo
ehaJa rlü !'ortalf'!.il Oll IJIIii;·lc:l; <·S 11\ ~IJI~ l! t'\'Illnl-llll'Stl€ô 1\0 
:nusiea, cor•ttutas ou cln1 irr:---Jn•·ll • s. anr:\•'•1'! s e mestt <'S cor
l'iniro ou térrador, uo ü<Tpo da. ;cu:trd., ti,, qu~<.rlel o11 lúrtalt>za ; 
o a~ <lem:li~ pr:1~·:~s 0111 ;.;l<II''.'Z(<' uu cl'ilul:1." til· l"rL ·!•·za uu 
quar·inl. 

AI'! .. tiiiJ. ,\ d··l··ll•;.,., d" ••!ti•:,.il'• !•l'<l•,.,;i :,,·t:·t ,·ttlltpttd,t 
;;-.~·tnplu ttD 1('\'ildo d11 tlllilt·tt·l. 

/ui.. l"1ll .. \' ltl•' ·nm pri~:lo d,•,,Jitt:ilh au~ •dlicia,·~ itdt't•int, :-; 
o ao~ uJestre,.; e cuntra·lll•'~ln•:i •\, ltl:loi•~a. l!ut·uet<l~ ou d.triu,,
tUÚt·o,;, armeiros e nwstr.·;:; c· ·l'J'i•~tl'!l '' ll;nadut', sor:lu 1 eco
lliidus aquulles qu:J <'&tivereitl t'elmix:J.tlos tempor;triamculcl . 

. \rt. lll:!. Us c:l..-li:c••S di;-ci, lt!i<llü' uo qual·tU<H' natUI'I'Za 
iufligi1los :.1os oflieia~":: :< 1.TtJ,, ;-.''!!~~~~ (• ;!,\(·.~·i:,qlns Píl ruspceti,·o livro 
J!,_, a>soutamenl.os . 

. \11. Gl:;, Tud·> o:llci;i[ • u pr.tt,''' ! · prd ;.;radua1l:t é eorn
poteuto ptra pren·lcl' [ll'<JI<Jnt,i•::ot,wllliJ u seu inl'<'l'ior em l'"~tu, 
tlovendo, porem, t:Jzel-n it ••rti•'lll :l.t :.ntoritl.Hlc a 'Jllü L'"li1er 
itlllll<'diaL:lmeul•) ~ul•u1din:odu u ,:,.f'"')ll<'trtc c qtl<) tonliil, cuttl 
pot.encia pal';t puilil-o. 

,\rt. till. E' "xrn,s: unr·nlc ['I'ultil•ido o tr·ancameuto Lk 
11ul.as de <Ja~t.igos ilup· .. ~i•Jo pd.•s :tltl.l)rit!ades cnmp•;t··ntes, ~alvo 
nu c:~so de inju~ti<;a nnnii'c•::;l:t ll:t itll("Jsi•;:l.o dos lll•csmu.) 
ca.:f.igos. 

Art. G4:,_ ,\!l D.lllurít!il•k·~ ~llperiul'll . .: ús IJII!l por :trhitrio 
propt·io pnd<'!ll impnr· ,. ·~ti:•. s dts•·il·litlat'l'~, c,iio COili(IIJtnutes 
paJ'I\ eohil•ir•. d··lllt<• .J,,,-, l:t<ri'• ,r,.: t1:1.~ •ll.lnhtti~·IH!~, o~ahus••:s 
COIIllrtettiiluS !la illl{l•Si•;::o d••:' <iit·•· ··;<,[Í;~o>S. filt!\'·c,_lcHidu Cilllll',t 
o autor dnsses ahus•" lt:L l<.ll'lll:t •h, lt•ts ern vi;.:·ut·, si veritic<~rem 
que houve manile,;t:t ínj<t!'>tll;:t 11a :tppJi,:açilu 1lc t:ws prrws. 

t.rt. G!lô, A an~rigrt ~~.·iiu duo :<llil.">•'S cumrnuttitlu::; ua imt'•l· 
~i•;ão tle c:tstigos disciplrl!:ll'<::; ,,,·,do ~··t' f'•·ila por ur.lctn d:t 
legitim:t autori<Ltd" SlifH·r·i•<l'.' ,·.u;;;,·:.,_ 11\1 S••lire reprc;;ent:t~·fto 
d1ique se con~ider·ilr J,,~a·lu, et!'l'<'S<'til<ld:t e euc·amillltadil de cuu
fnt·mit!a<le com a~ c<!'dl:lh em Yi:;11t'. 

Art. 61i. 11 re•~·ndt\'I'Íili''lil" p,nti\adn da iuju .. i,i~'<l, de 11111 
ca.:tigo <liH'iJ'litl:ll' i.'('/11..1 11 J•:<t• :,, ,1o;; ('jf,·iiiiS du 11<<(.;1. ICSlJ•'
<!lÍVU, a qual wio :.<-r:·, i:<:r .. ,,r • 1:t11 e<IS <t:-st:rii.anwulo~, llPill 11ac; 
OSt'tt)a~ dn aJI•'I'tJc:I-H'S 1],·.-..t!JI:ll};\." d, :-:r'CI'~'.Lil'i;l, 110 l'tl!'}J<). 

t.l't. ()J.'-'. ~i .i:t ····'t••·t· f;,u,;:<d:l 11u lin·u 1lo asseulaJU<'1Itos" 
nota dtl ··asti~:o qu:.nlu ,,o ll'l~"ithl'<'"l' :t inju~li~·:t dn~ll', a sua 
aun u lla<;ào s•) t•u I· 1 ,L ~·-·r· I,. 1 ta 1 '"1' u J'd'· 111 d" nli Utbll o da ,! u~t i,·a. 
~i niiu estiv•·r· I<J.II~ .. ,.Ia, l'"'' ill. l"·d•·t·:.. a uul:> ~;•·r auuullada pu!' 
flAtt~J'Jlllllil<'à<l do <'<llllllilllld'Uil() d:t J,rj••:lii;l, <•11 <11) l'IIIIJIIIlllld:JIIf,f' 
d,; C'fH·p~· q;: 1nr 1., ,, , lt " i,' ,.t ;,!,. 11··' ,j,, iltl lJH'.'~II'•' lllr··· 



l!D 

Art. li4V. A iujustiç·a praticada nll. appliea.;iio do castigo::; 
disciplinares já lançados n<l livr0 de asoontamcntos, deve ser 
voritic:ula, ant••s 1lo qualquer de!Jberaçüo da autoridade com
petente, por uma comnds;,ão de trcs n'embr0s de postos iguaes 
ou superiores ao da autoridade que tiver iwposto o castigo 
reputado injnsto, sa Ivo quan•lo esta :nJtoridado for o comman
dante 1la brigada, caso ern qnc a verificação !icará ao critcrio do 
mini~tro. 

Par:•graplw uui,·o. A c~ta .:om1nb8iio S<'riio prc~l'ules a::; 
vartos on quac::;quer outros •lo<~••mento~ quo tivcr<'lll motivado o 
ea:;tig-o e hem assittt <t l'ó de ollkio ou cerlitliio de ••sseutamonto~ 
do oiHeial ou praça ['UUida. 

li\~ 1~1·:1;]:\...; 1. Lillli'E ... \ !\1','11':1:..\,\1, '\\ l\ll'l_l.~]~~ \0 IJu:.:, ,.\>t'J•o~l:• 

Jlht'll'l.lN \ I~J.~ 

.\tt. n:,o. Nenltutu c••stigo di:;cit•linar, •·xeoptu a ad
moe:;tação o a reprehen~iio vel'baes,,; ·rá iulligido ~e1n tleclara•;ã.o 
e::;cripta da qualidade do mesmo ca~tigo, seu limite, sua causa 
e circumstancins a(.(gmvantcs on atLenuantes, si as houver, sendo 
tudo publicado em urdem do dL1 ou detalhe do eorpo. 

Art. 6~11. Os ca~tigu::; disciplinar<'S abaixo mcneion;tdos não 
poder:w cxccolcr os limite;-; seguintes, em <'<HLt l<tlta a •tue 
!'orem applieados: 

l ... O dobro do :;oervi<;o tle gtt<ll'•la, a 15 vezc•s, a meio dia de 
folga; 

2. ·• A detenção on prisão, a 311 dias ; 
3. 0 A baixa temporaria do posto, a 60 <lias. 
Paragra.plto unieo. Este ultimo castigo niio potlerit ser 

imposto por menos dn lO dias. 
Art. {):,·:. Os otllciac:; do qualquer posto, qnando presos ou 

detidos rlisciplinarmcnte no •tuat·tel, potlet·ão, não havendo 
inconveniente, fazer o ~orviço IJU!l lhes t'Ompetir, c súrncnte 
serão substituídos no~ c..rgos que occuparem quawlo a~-;im o 
exigir a rlisciplitm ou a ncces~idarle do seni~,:o. 

Art. li;)::. A detew;ií.o ou prbão impo;ta ;'t~ J•rat;as •le pret 
som as penas accessoria::;, niio benta os pacientes do qualquer 
serviço que lllcs incumiJir, s;dvo quando bso fôr eonvenientc it 
disciplina. 

Art. 654 . .\. carga de arm:t~ nnnea excmhrit do peso de sete 
carabinas, po~tas sol•re os hontbros. ggt!l eastigo e o de marclmr 
em accelerado ~.-, podel'iio ser applica•lus durante o dia o-no in
terior do quart•ll, o niio deverão durar mais de quatro horas 
pot• dia. senti o duas de manhã, e du"s a tarde. 

,\.d. ();,-,, ~t·r·üo fdta:cl no 41HJ.l'lol a::; guardas com equipa
mento em ordPm de marelta, ;;endo dest•~ alliviatlo o paciente du
rante a noite. 

At·t. 6:Yii .. \ faehina .... n~i~te na linlpt~)\<l do qu:n·t .. t o su<~.s 
rlflpenilnut·ias, na JiJJJIII'·I.a. 1hs :1.!'ll!a~ '' mai:i pdredto~ existcnlo1{ 
11:1" >JTeo·:•<la•Jir.~. n" ~m·vi~·o da •·•·u•ltwç.i" <f,• ngnt:l., l••ttltil c 
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o11tros smnclh.mtc8, em aterros o nas uhra~ de roparus do 
qlladol. 

A1·l .. r,·,,. A repeti<;:io <IP in~tnwçiio pt·at.i,·a n:'io excoderá 
de quatro h"t'a~ {'OI' <lia. S<~wlo 1luas <lo manhã c duas á tarde. 

,\rt. {);,~. Na diminui<;ão da ra<;ão c ri<> llllllJero de re!'ei
ç.<'íes 1liarias so atten•l·~r:'t sempre ao est!ldo phy~ieo do paciente. 
Esta pena podorá set· npplicarb durante todo o tempo da prisão, 
oiJsorva<la a clausula acima dcclara<la. 

,\rt. Q:-,'J. 11 isolamnnto d,J paciente em c 1llula n~pecial po
der:'t wr por lo·lns nn p:tl'!c dos di.ts do prisão. 

A1·t. litõfl .. \ h:ti"'' dcfilliliva dtJ p<>slo dns ollici:ws inforiores 
!' da~ di'lll:t is pr·ar;:1s .'(l':tdrmd:~s porlrr:'t S<'l' ae<Hnpanhada da. trans
f,:reiil:i:~ do rnl•aix:ul<l p.tr;t outro •:<.li'P'\ C•>lllp:lnhi:t "'' es
q uad rito. 

:\rt.. (jiil. As li:':Ja~ ar•· •<s<~I'ia.o.; podt~r;io "cr, ,·onfL>rme a 
gr:tviLiad<' <Lt lra.:JSg't'<'8.'l:ÍIJ, appli<:ad:~~ ;ti,·· tn·s Clllljunetarnoutc, 
11111a voz que nii,o s·~jam i!wompati vúi~ ou gravemoute pr!'jU· 
d idacs ao nstado physico do paeion te. 

,\rt. ti< i·!. O tempo rios <~a~ti;.:os ~'' contar:'t <1:\ hora em quo 
"ca~t.igo eOJneç:Jt' utó qtw t··nliam ""cul'l'i<lu tantas V<'Z•J:-:1 7!1 
h<Jl'&il q1H111t"s l'nrcm o' dias detCI'IIJin:t<ln.~. 

Art. li63. Ficam bmbcr11 suj ;itos á,; pen:tlidurles osta.bel<:
rida~ neste reg<ilamento os p:tisanus que exercerem cargo~ mt 
brig-ada, com on sem honras militares. 

Art. rí1'd. Sio cumpetcnt<'.S ptr.c irnprw os ca-;tigo3 •liseipli
narcs: 

1." O mini::;tro ria Justiça e o comrntm<hmt•J gel'al a qtnl
qnei' olliL:ial 1111 p1·aç:1. tl:t hl-i;:.t•h; 

:!." 03 cuJlllll<lll<lant••'do' <:<>t'pos, os ÍIISJ>CctOI'C.,daeont:vloria 
C do SCITÍ\'0 .'-'anitario .'103 Ofndae8 O IJI':IÇ:!S ijll 13 Sl:l'VÍI'tllll SOb 
~uas or1lens ; 

3 ." O; comnHtnt!antc~ de C(llllp:whias on CS•lna<lrÕ()3 e os 
olliciaes commanrl<lllttJs do ueotacamr:ntos ás p:·nças qu0 s·Jrri
reJu na f'raeçãu de seu <;omrnamlo . 

. \rt. ,;,·,-,_ As anlot·idad,•s menciun.ulas no artigo iilller.e· 
dente po<lc;m impor a ai·hitrin propriu, dunlt'•) do: limito:; mar· 
ndos ue3te 1'<)_:.ru!amPntn, os 1; tStigo.-; di:;ciplirH\I'C::i ab,tixu desi
gn:u.los : 

1." () dli !ÍS[l'O na .fw;ti<,':l, O C•lll1!ll:11l•lant'3 1\a t,j'j~ada e OS 
l'<lllllll!llld<illlcS dü COI't:O~-:t '<'lilliii'Siill,'iin, l'>;j>1'0ltP!l'ià<l, drtunção, 
pt·i~;·w, multa, !>:lixa dn po:;tu tompnraria, <>n <lf'liuitiva ua torrna 
dos al'ts. 171 c 17·!, o i>em a~~im lnrlo~ os ca:-;tigos act.:essorios; 

:!. " !H illspt:ctores da <'Ontadm•i:t o do seJ·viçn sauitario- a 
:ulmoe~t:u;ií.o o a J'<'P1'e!J,·n>'ãn, a-; q~w.es serão communicadas á 
Rtlt"rtdade r.ompct•'ntr qu:cndo li•ilas a otlicia<•s rlA p.üente, 
allm do ''"rem rrgi~lr:td.'t~ n<J livt•J <h~ a::~pn(:trnenlo~: 
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3." Os c .. mman<ln.ntrs Llo cqmp::whias ou esquaurões e os 
ofliciucs comman<lnntes Lle Llestacamcntos - a admoostaçií.o, 
a reprehensão, a detenção e o dobro do serviço no recinto 
ela. companhia ou esquadl'lí.o, on no quartel do destacamento, 
cumprindo-lhes <l:ir ~cicncia ao commandanto do cot·po, por 
intcrmedio do t·espf!Ctivo fi~cal, quan<lo impur.rrctn qnalquet• 
doR dnis ultimos castigos. 

Art. Gi!li, Além dos castigo!! disciplinares ospcr~ilicados no 
artigo antccetlent.<J, podet•it o ministro da Justiça, :1, rcquisiç-i"io 
justilieada do eom nt:uJrlnntc da hriga<l:t e em cllsos <111 negli· 
gencia repetida no cumprimento <le deveres, ou !'altas muito 
graves, suspender <lo exercício, por tempo indeterminarlo, o por 
convr~niencia do seniç·o ou da disciplina, q<t:llqunt• olllci.d da 
brigada. 

C.\l'!TULO X\.ll 

IJAS llESER<."ÕES F. AIJ~ENCIAS IT.LE<:AF~ 

Art. <:li/, Sorá consideraria desertor•: 

I." O ollicial ou praça <ruo sem licença fltltar· ao quartel do 
corpo ou destacamento, aquelle por espaço de vinte 1lias e c~ta 
do oito dias cunsrcuth·o~ ; 

:'."ÜotHcíalou pt·aça quo, viajando do um para üutt·o Jogar, 
ou cuja licenç-a ostanrlo t.ermin:tda ou r:ts~:.ul::, doixar de api'U
sentar-se,sem motivo .iu~l.o, no ponto do seu <lestino 31J dias dn
pois tl.tquolle em 'J uo deveria •·llegar, ou daquolle <'m quo 
tiver terminado a licença, ou souber quo esta foi r•lvogada. 

Art. li68. (_l<wn<lo algum otilciul de patente deixar de com
parecer durante 48 horas se.C!uidas ao cm·po ou repartição a que 
pertencer, sem que cstnj;t par;t isso legalmente autnrisaLlo, será 
declat ar\o aw.;onto om ordmn do di:t da autoridade competente e 
como tal mendonado nos mapl'a~, osc:tlas e rolaçõe~ do alter;t
ções, e ch:tmado por editaes mandado~ publicar pelo comman
dante <la brigada no JJian·o Uf!il'i •l e om jornaes de gran<IP cit·
eulaçi"io. 

Art. r,l)!J, Declarado ausente o ollicial c dentro das pri· 
meiras '21 horas qw• se soguit·em á terminação <lo prazo de 
espora marcar! o 110 art. f:Gi para a su;~ apt·esen tação, será 
convor!ado um consell<o de in 1·estigaçi'io pnra. a Cormaçiio 1la 
culpa do illlliciadn. 

,\rt. 1:10. A pronunci:t do indici;tdo, no cao;o do artigo ante
cedente, importar:'t a sua exclusão, que ser(t Jeterminada p0lo 
commandante da IJriga<l.t e communicada immediatamente ao 
ministro da Justiça, tic:1lldo o processo archivado na secretaria 
<la br·igada para servir de ba~e ao conselho de guerra no caso 
de captura ou apt•esentação do culpado, da qual deverá o mi
nistro ser logo informado. 

Art. li71. A contagem de tempo para a qualiJicaç:Lo <1a de
serção dos otnciaes e pra<;:IS será feita po1· rlias complcto.q, :1. partir 
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d:t lior:l om ti' I~" n ullid:d ti vm· faltado ao ~CI'Vi<;o 011 da. I'I'ÍIIIoil•,t 
I'IWi~ta nm q IIP f<JI' notada. a. fal t.a da pra<:n. 

Art (',;·.•. \ 'lnalifi,·a<~ão 1la. d<)S'>l'çii.o dos offlciaos sm·á feita 
rle accordo t•orn o l'nrmfd>trio nh~t·l·va<lo no ex:Ar••iln, e a tias praça.s 
de prnt pnlo tplo lo i :ulopf.atlo n:t hri!''"tla, nrn avi~u tio Minbtorio 
tia .Jn~f.iça Uil '1 de uutubl'o dn IS\1\l, 

A1·t. lôi:~. O~ ollieians 0 pi'llf.' 1!'! qne se :ltlilHatarcm do quar· 
tel ill0g-almf>ntrJ por t!lrnpCI rpre não C•Hlst.itua. deserção, serão 
punido~ dhciplinn.rmnnt.0 a. ,iuiZII tia ant.orid:vl~> que tiver de lm· 
por n ra~ti!r•'. 

r',\ !'ITI'tn '\XIII 

Art. iô74. l'ol':t o nlfoito <la d ·mis.;ão tlo;; omciaes de p:ttentc 
se1·:"t nome:ulo um com;Plho de averiguação incumbiilo de apu1':tr 
:1 r"~pons:thilirlarlf' dos m"'nw,; Pf!iri:w.-; qll:tntlo arcus:1do.> rle: 

1.·· l'ratiea 1ln ae<;:l" :~viltallt<•; 
::.·· ~1:10 romp .. rlantonto; 
:;." Falt:t de gmvidadf' I'Xcepl'i<~llal nãn comprohen•li,la. nos 

numorm antc<'orlr•ntP,. 

I':Jl'<l~1':tpho uni•·•). Ento:Jd•·-sf\ pnr m:'10 comporf,:wwnt.": 
.,,) Jw:ul.Jot•din:tçã" I'Pif,•T'ada; 
/1) JneOIIt.ÍiltHJCI:t pu!>Jio•:\ I' f'S<':llld il<lSi1 

,·) \'k.io dn .int~"'' Jll'llhibi<i<•:i; 
r/) Eftd>l'Íaguez I'PJ•Pf.i,Ja; 
ri OP,idia lnll•ilu:d no Cll111p1,.1IIH11Jin dn.' :.Pfl'l d<Wf'l'f'~. 

,\rt. 1\i'í. O O<lfl :.•Ih•' :1•'1'Í. eompo~lo do um olllr.bl SllpPl'ÍOI', 
como pl'f•~idt•lll f', """ 'I"" i''" ' ...... ,H'.'· dt1 l"''tn~ i,n;uaeq nu ma i,; 
l']ova.do~ q11n" do :~eeus:t·ln 

~ 1." O ma i::~ mno!PJ'IJn rloq vn~·;ws e~erovrrá os tr>T'mos 1ln pro
C<'~so e o mni~ gr·HIII:ul·• on ma i~ antigo nxercur:'t a.s funcçõos do 
interrog-anl.c. 

~ 2." l•:m neni1Uitl l':tso l'n·:, pari<' tlo r.onsr)lho ollleial do 
corpo a qne f>f'rl "llt't•r· " af'<'U'n:!o~. 

Art. flil:, O <'<HHelh·• ~Prá nnmrado polo comma.ntlante da 
hrig;tdn, por <l<dihcraç:l.o Jli'"Jll'Í:l, 1JT1 r~m virtude lifl ordem tlo 
ministro tl:t .Justiç:t. 

Art. 1'.77. Ao eon.;·>lhn ::·•til•> nn\·iadns, com o actn da no
Tlll'fl~'iiO, :1 fé do oflici·• do ollki;tl. c."•pias autlwntka~ do iodns as 
lhlha~ de <'Oilllnct:t 110 'Jill' cnnstan1111 infot·maç,1es o ,iuizo~ Rolire 
n seu m:·w cornporL:unruto, o ill'll1 :t~Rilll os osclarecinwntos que 
lot'<'rn nn,·p~sal'i<>~ n "" ori.dmH•-.; de qnal'squr•J' tlocum•·rtt.o~ I]UO 
PO"Ram coT'I'"hoJ•:u· n :H'P.II:'1aç:i.o. 

Art. iôi'K. O cnn~··lh·• '" rPuniJ•:'t no prnr.o tll' trl'~ tlin.~ con
L:vlo'l dtt 1l:l.t.:J. da .nnrnl'a<:<i 1, " d0p"i~ dnc.: t.et·m"s proparatorios ri<\ 
pl'IWf':;s<> p:1:;~ar:'t lo!'" :'1 ittqttil i•·:in d:1' t.n,f.nmnnhaq em lllllnPrn 
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111111e;t mn11ol' "" t,.,., ll<'lll maior <ln ,;iJwo, proviarrlnnt,,lrllquisita
d:t~ :\ :tui.Ol'Í<bl.I]C Cillll]"'ti'TIÜ'. 

A1t. li7'.l. L"P·l qu·J o l'<Hlsdlio, ;-. vi-;t:t 1ln~ •lepoirnontos das 
test.''lliUJJ\ms '' n::\i~ pPça·: tio J•rwe,-;o, se d11clarar llltbilitado 
par•t ajnizaJ' da. :o,·ru~·,çilo, o prPsi•l•:nte f;~t•:'l org-ani~;tr um ex
trado tini ,Jo~ po·rt"s •h aeeusnçii.o o documentos e mandará 
intimar o :ll'l'll~:lllo para <:omparProl' perante o conselho, afim de 
ser inti•I'J'og-a•lo, lll:li'C:•.nlo-l!m par~. isS•l di:t 11 hora dentro 1lo· 
prazo 1h !1·~:~ di~,;. 

1'arag1·at•ho li<lir•n. E•:'•' docum ·nl 1 a qnn. o not.ifio:Hlo ap· 
pop:i o ,;pus,.;, ;;I·, d:da,tlo" a~'Íl(lln.dn, ~rrá annexo ao procosso. 

Art. liHil. Co>np·t•·l)t:rn In o otlf.oi:tl arru,a•lo, i'er:'t intPrro
~al o l':ohrn to• lo-; os p·.,lll.<•s 1h :H:rlhnçiin, f!enrlo-llio facnlt.a•lo 
nnsso neto JH'Il•lm:il', por si nu por• !l'lvoRado, 11<-fe~a escripta ou 
oral, oll'•'t'<'C<'l' t•·l't/'111llllh:,': Plll nnnrPrn llllllrfl ~~~l'ol'inr r1 cinco, 
P jnnhr· rltlt'lllll'lli"':. 

Ad .. ,:c; I. Flll•ln" intrn·n!~·:1trorin o con-:Plho, apr,•dan1lo fie. 
vilhm·•nf" :1 pi'tlV:t !•i'O>iltl.i>la l:lvrar:l "S·'ll par1~eo1' e l'Pnlfltter:i. 
o prn''"'~" a•t •·n:ll!ll:urtl:wtn d:t h1 i!~·.qln, qne o tran~mit.tir·it ao 
!lu vprno . 

. \rt. 1:s2. n c·on-:clhn func<~ion:,r·:í l'lll ~~·~~iírs secretas e .iú
ma.is o pro··P>:~o r·orTr•ri' :'t l'nvdh <In ;,ceuf!;trJo, salvo si e.~to ~P 
fi'C\1Sill' :J, C()Jll J':l.rt't'f'l', tio 1j 11<' ~~~ !:1 \' !:11':·1 t••J'JllO. 

,\ l't .. ,;,;:. N:~ "r'.'.!:tn Í'-:u::-,o <J, · pr<H'Il'~'' ~f'I'Ú. 1/l>'ni'V:trln o ftll'· 
mul:nin nm ~~~·' 11•1 c,·cpr,·ito [':lYil l'll!l'Pihn: r!P inqniriçiin Plll caso~ 
.'ii'JnCI h:ml.t•S. 

A1·f.. r.qf. 1~11an<l" l''''r•'Cl' :1o r>'llllnan<lanl.n 11:1. hrigncln. quo 
:1s dnej,,)r,q tln , .. ,,r-:clll,, il<' n.vrr·i.·~llfll,·iin niin fnram profpr·idns rle 
n.c,~Ol'rl'' rorn ;r~ pr··l\·:1~ ,•,dli~'Íd!l:', <1<'\'rr:\ o lllt•smo comm:tncl:tntc 
<ll'll}fl.llll·O. Colll :1.-.: \"1/.•->1'~ ri·• <'<lllVÍt'•';ÍII, nn nmt•io r\1' l'nllle.SR:l. do 
l'rii!'O~~~). l·:m 'l'l:ll•t'"''' I>\ piil.h,., ..• o Cl<~I'PI'nn t!Pcirlirá como 
rntPn>lnr tlr .i'I'IIÇ.'l. 

\1'1. ,.~: •. . \ lln!n···a~:lo <l•l "''ll'..Jho ~"1'<.1. t!i'P"IlS:Hla qtnnclo 
oc; ados de qno lr·al:t " a !'i.. 1>7 J li' H! V<'!'PI\1 sitio rcwonhecidos 
J•l•l' senton<:a do-: tJ·ihnJI.'l•'~jll·li•·int•in•. 

Art.. !',fi'i •. Jn!,.a,J,," pr"'~··s>o, !"11lnriin ~''I' rn8t.iluido~ no ac· 
cuc;[J.·Io, :-;i o pe,lil'" IJI •. tlianl,• J', cil,.,, qu;t<'>'I]IIPl' dorumenl.os ori
gin:tPq, 'Jiit' I !in f'C'!'li•nt;l.lll, 1lc~ qnar>,:, ••ntr'l't.:lnt.n, sn gnarrlaril. 
,.,·,pi:l. 

C,\ i'l l'íll,() X\ I\' 

,\ri.. (',:~7. 11 ''"n·:f'llin oi<' di~r·iplina, :~ CJUP Sf' pnforom o.~ 
nl'l.~. 1;1 ,, 1·;·:. ~"1."1. •·n "P''~f.q dn m:t,i>ll' ,],, Porpo, como prc
.~idrnl!', "<lnq don: tdli··inp,~ m:Li' gJ'a•lll'lllo-: nu 1l1:1i~ nnligo~ do., 
qur cRiiv•'l'•'lll prnrnpltH, n\r•'f'lll'ld•l-<, poi·t'·nl, o rnmm:mdanto d11 
cnmpan h in. n11 P':qn:~tlriín :1 ifll" 1'"1'1• ·n•'"''" in f't•I'Í'll' dn q nn h ou VPl' 
'"' trab1· ,, rnn-nll111" n •<ilit'i:ll rpw lil'f\1' •h•ln n. p:11•to, sAnoltl 



aquollo substituitlo pnlo ullicial rJllO so ,,,,o:uir inJitlt·dhl:un•·nl.t• 
flm antigni•lnde üU em gT;llluação. 

Art. 688. Ao !dlicial menos gr.ulu;ulo 011 mai~ moderno do 
ronsollio competir:i escrever o prucPcS•'· 

Ar·t. fii-19. A reunião do con,olho de di~riplina ~Arú sempre 
precedida de or·•lem r~cripta Jo,•nrnmand!lnt.A do cor1.o, fJllCl' 

sej:t por delibernçãn propria, qw:t• pnt· •ldertttina .. :ln dr~. :mlt~
ridade superior competentf!. 

Art. 690. A ordnm 1le convoca<:iío tln con~elho dü disciplina 
deverá declnral' qunl o objecto de qne o collsl'lho t<Hn do 
oceupar.se, 

Art. fi91. O consei!JI) de tlis•·iplina tcr(t vdo deli!Jerath·o 
por mainri:t absoluta. 

Art. 1'.!!:!. Ao pmcoss" ~eriio annrx:lllas a c•·r·tid:lu de assen
tamentos do accusado e cúpias dn tod<·s c·~ docnl!lentos que 
possam e~clarecer os Jactas de qne o consdlltl !Jouver ui' tomar 
conl1ecimento. 

Art. fi\!:3. o proc('SSO tio consclllo de disciplina sm·á orga
nisado seguwlo " formnlario adopt:ul" no exPrcito para casos 
itlt•nticos. 

Art. f.94. o~ ntlk.i:v·~ (' pr':H;:ls :.nj.,ifa~ a ['I'Ol'():';,n () jnlga
mentn no ft'nnmilit:tr, porler:to livrar-se srdl.us nos erin1os rm 
riU<' o maximo 1ia plln:t de pri!liio f<ll' mr:nor· de quatro ann<Jf!, 

Art. fi9:l. A m••na~PIIl púrle ser· conr:cdi·la ao ollkir~l: 

a) na propl'i:t c.1sa dn rosid<'nt•ia; 
b) no quartel do corpo a qtw pcrten•·er, ou em outro quo I h e 

t.:n• designar! o; 
c) na cidadn 011 logar "111 quo se achar• c lhe r,·,r designado. 
P.ll'.lgl'npho 1111ico. N:t C•Hwcs,ão da mPnagr•m o rninistr,) da 

.Jusli<;a ter;'t em eunsid~;raç;io a gra1i·la.de do crillle, a gra
duação do ac.:usado e os sens pr!•cedentc;s militare,; • 

. \ 1'1. ti!J, i. 1\ men:tgem ~t'l podPrá ser concedida á prn•:a do 
prct no interior do quartel do eor'II(J a fJIIC l"'r·tfmrer ou de nutr·o 
lJIIC lhe snja designado. 

Art. c.v7. Quando a abs<•l vição <lo cun~f!lho d<l guert·a f<il' 
decidida por· un:wimidade d.n voto~. ter;'t os l'lfeitos da menagern 
uos casns em fJ tie esta pú,fc ser concedida. 

Art. 6\JN. O ollieial ou prat;a quo tivrr obtido meuagom e 
deixar tle comp:·roeer· a algum :~cto judicial para que tenha sido 
intimado, ou q uc se nccult:tr• dn 1110do a n:'io podt•r srr intimado, 
::lerá pl'cso o uão r•otler:'t rnais livr·ar-~o sulto, lieaudo su,inito, 
al•':m tli~so, a processo por crinl() de tle."crçilo. 
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Art. II!J9. A m<Jnilgem poderá ser sustada para o cumpri
mento de pena, rliscipliutr impost.a por autor·idade competente, 
como corr('ctivo de r,dtas commoltidas dm•ante ella. 

Art. iiiiJ. A mPn:~gem não se inleri'Ompe pela annullação 
do proccR~o. 

CAPITULO XXV 

11.\S COMMISSÕES 

Al't. 701. Uma commissiio de tr·cs olliciaes, nomeada pelo 
commandantc da bi'igaLia por solicitaÇ'i'io dos chefes de corpos 
ou repartições, oxamiaarú os artigos que se torna1·em im
prestaveis, contando-os c conf'<~rindo·os pela rolnçiio qnP acom
panhar a rcquisi,·iio. De tudo se lavrará um tel'rno com os 
esclareeimentos que furem necessarios, entre os quaes a in
dicaç;lo •los artigos ainda susceptíveis de concr·rto. 

Art. 702. A' vista do termo do exame, que será feito em 
•luas vias, ficando uma no corpo ou repartição e sendo a outra 
enviada ao commandante da IJI'ig-ada, mandará este r·ecolher os 
artigos estragados ;i. assistencia do material, afim de serem 
concertados ou consumidos, conforme a bypoth!Jse. 

Art. /In. Para pr0ceder ao consumo dos artigos ser;'t no
mead:t pelu comman.Ltnte tla brigada uma outra commis;;iio que, 
fazendo sopa.rar O!'! metaes e twlo quanto estiver em contlições 
do se1· vPIHfitlü 1111 aproveitado nas ofncin:ts da brigada como 
matPJ'i:t prima, mantlará qllPim:tr on inntilisal' completamente 
os outros artigos, d()pois de conferil-os pelo termo' da commi,;são 
de exame. Em sC'guida R·l lavrarit ütmbcm um termo em rluas 
vi~tR, das qu11es uma fóerá remettida ao commandanto da bri
g.ula, H·oando a ontJ'a arehivarla na. assistencia do material. 

Art. 711t, A' vista do termo apresenta1lo pela commissão 
man,l:trá o commandanto da brigada descarregar os artigos 
consumidos, cabendo ao a:;sistento do matei'ial providenciai' 
snhrP a venda dos que p tra iss11 tiverem si•lo ~eparadus. 

Art. 711:í. Niio po,Ieriio f:tzer parte dessas commiEsões 
ot!ici;1cR do coi'po ou J'opal'ti•;iio a que pertencerem os artigos. 

A1·t. '/ri i. O prc~ident'J das commi~sõcs do exame ou •lo 
consumo se1·it de posto pelo menos igual, quando possivel, ao do 
chefe do cPrpn rm ropa1·tiçil.o em qnc taes comnrissües tiverem 
de fuuccional'. 

Al't. 7117. Quando o 0xame tiv01• <Jo ser feito om animaes, 
o commandantfl •lo regimento nomcar;'t nma. commissão corn
po~h de dois olliciaos e o vcterinario, a qual, á vista <la 
rel:t,:ão por este pr!lviam<'nle organisada e depois da inrlis· 
pensavel veriflcaçiio, lavrará um termo, em que declarará si 
os ditos animaes estão itnpr.~st:weis e qual o valor estimativo 
e a moleslia ou d•deito physicn de cada um. Drsse turmo a 
primeira via ser:'t enviada. no commandantn da IH'ignda e a 
segunda archivada na secretaria pal'a ser depois cntregwJ á 
commissão en•·arJ'egada de verHIPr os an in1aes. 
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A1·f. 70". \ v<•n•la dn~ :lllÍIWI•>i ÍlllJ>1'1'lshvPis SP. ,JJ'Pdnar:i, 
denrdf'Hl rlo enJill!Hlli•bnl.•> da \q·i:~a·la. e111 ii:J·.tn pilhfi,•l n.n
nnnl'i:td 1 nn l1i,u·in llffi··ir•l o 11111 nnlr•J~ i••l'n;w; dn gran·le 
eircnlaçi'ío, SHillln •l··lla flll"dll'•••~ada nma r·o111111i~s:io dfl t.res 
olliciaes do "''r~imnnto floh a prn~idr•1wia do re.;ppetivo fisc:ll. 
A r.ommissiio lavrará um termo nm duas vias, no qual mcm
cionar;í, a quantia <lJlllr:"la e o pr·e(,'O por fJUn foi n~ndido 
cada animal, sendo :1. primeira via remettirla ao eommandante 
da brigada. por inlernl<>dio do t•ommandanto <lo reg-imrnto, 
o a segnn<ln. ar.~ h ivn.rl11. na ~ecreta.rin. 1leste POlll o termo de 
e\ame. 

Arl.. ;oo. O~ ani:nar" Vf'tHii·I•H ~f'l'iln t•xclnhlns do rn~:i
mento n" ffiPilllO dia, •' <·nln·~··un~ :~n :ll'f'l'mat:lntP dPpni~ de cnn
tramarr.lli<•~ por Pl'd"m d:t Cllllllllis~i'io. 

Ar·t. ·; lll. ,\ intpr>rt:~u,·ia <ll'l'el':tola<l:l '''llll a venrln. dn r~ni
rna.fs sor;'t r<wolhitla :í. eonl;1dnria da lll'igada, tlr'pnis dn <lPduzitla 
a q11antia rort'espnudente a 2 ";.,quo sorit pa·~a como gl'<ltifica,:;"i.o 

:'t prar:11. q no ti vot· fei tD o pri·gii.o . 
. \rt.. 711. l'am n e\allll' doR r..rvali<h 0 rnnn.res qno forom 

:11lquirid<•S p·t.r a o regilnnut.r> do •·avalial'l:l, ~Pr:t. IIIIIIH>:tda pr'lo 
eollllll:tll lant." drt hri.::·;1da lllll:l r'<~Jlllni~-ão COIIIJlll-il.n d0 quat.rn 
p(Ji,~iaes enrnp:•tenl.e~ no vetnrinario, :1 fJII:J) d•~pr1i~ 1le minuciP•o 
exanw 0111 lt~do; o~ aninHH" I' rbs rxpr•ri<'lrcias a CJIIr' <lP\'0 
snjr,itar 1~:11bt 11111, lavt'!ll';t n nnii'•';..!'.JI':t itqudl:t :tnt•>l'ill:ltl•~ 
um termn lll•'ll•'Íon:tlldn quanln:; fnr:1m ar,:eit<•S o fJIH\ntns 
r·ejr•il:tdo-; ]'111' lli'íll '~·· :tnilt:•rm tr:t: o·nlttli<:<ír·~ nsl.:th••lt•t•irtlo; 11<1 
eonlrar:ln. 

Art. 7P .. \ J'••:;f'Jtha rln~ anittl<l•':i ,.piA livl'l'<'lll d·• Sl'l' in 
r•l1tirln~ 11o t'PL:itltrnJ.,, dn (',t\·:tll.trill, ~~·r•:'t fll'l~·lllisada pot• nm:t 
<'tllllltlisR:io tllllll•':ld:t pl'!<l t'<''i'f'•'livo l'lll!llllrllttlanll' n l'f1111pn,;t.a. 
dr d,,jg offi,·ians no n·t. .. J•inario. 

Art. ; I:. O :lrlrl•lllf'llln, arl'eiamento, r'qnipamf\ntn, fa:·da
mnnro'l <' l.oidll~ o~ "·'III:IÍ.q :1r·t.r~ ,, 'JII~> -;~ d··:ditl'lt'Plll it a.~si~ten~ia 
do lli/LIPt'i:ti, S•OI',io t\Xlltllilt:\11-•; p <I' 11111>1 t'llllliiiÍ~:;;i\o GlllllJIO'f:t 
dn a.~srs~cntr•. do <HH\:ll'l'l'g'1dn 1h~ arr·p,•atla~·líes o mais trrs 
ollkian~. a fJUal lavmt·:·t. tlll l't!~p-:di vn tal:'i > um tnl'ltlo tios 
al'tig-os qun furom ac•·nito,:, llto!lcio~nanrlo t:vnl))m o,; fJUe tiverem 
si1lo r"jnit.-Jolns. 

"\rt. 711. (Jrtanrln S•' tmt ti' dr: Íll.ili·IIIIH~ntos cirlll'gi('()S 011 
dP lltfldi•~:tllWilln;, tl1·nga~ e va·,illt:tllll' t':tr';L a plmrm:u'ia, f:u•:lo 
partP da eo:Hmi,,ã.o C\DIIIill:t.<IOI':l 11111 nwdi·~o no pt'illll'ir·o ra~" '' 
11111 pharm:v~"nt.i,•,) no 'n)~llll·ln. 

Ar!.. ·; IG. O; ar·t.ig•l'l lll~llt>i Jlla·J,,~ 111 disprnir:io 'tlll.••r~t:,l!lnl•'• 
flllllldo f•>rl'lll n:tvi:t·l<l{ an lrr1Spít li, s~rrll ali i t'C:' •hirlo: Jlr'l:\ 
f'r'•r'IIH\ r>~f,-th11lor·i<h llil ai'!.. ::~:I. 

Al't .• 7\t;. P.u·a o dr''''lltp•nh" d<> q:t·llrf•tel' l'llllllli~s:i.l) qtw 
niJ.n ~pj;t doi ~PI'\'Í<,' l Oi' ii11 ll'Í•l ,J.,: I111'JI <~ 011 l'r'pli'liçiiro'l, lhVOIIl 

~Cl' dP<!Íg'll'l•fO ~o; nlli 1i:11'~ q ti<', a. jr1i · 1 do I'•' :pot•l i I' O !'.h I' I'·•, 1'<11'1'111 

11' mai~ a pl,"~ p.tr·n. ··~t·r·····l a 
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C:\I'ITU!.O XX\'[ 

lll r·mti'ANIIL\ ll~i HEI'rltnt.\11!1~ 

Art. 717. A cnmp:1n\ih rlr~ r••formado~, constituitla por 
todas as praç~s fJilC oblivcrrm rrf•>rrua, serit commandarLt por 
um ca.pit:io de rn•~··uhrci•la ]•rnhirlndn, noml'ad•> l'Plo ministro 
da . .Justiça. 

Art. 71:': .. \'' t'<)Jllrllnu·hnlc rla ro11q•anhia tlc rof,.rmatlos 
incumbe: 

1. 0 J\latl'icnl:tt' t,,,]a,~ as praças em livro cRpecinl, mencio
nando os r·~~JwCtiV(H sign:ws C.ll':lCtrrhtiro~. o hem asRim as 
altoraçi•es qne com clla,s se derl'!ll até a ~ua exdn~:io ; 

:?. 0 Organi~l\1' mr·n~almAnte n nm tt•e.; vias as fulhns tio ven
cimentos, ontrf'g:wrlo-a~ ao inspt'Ctnr da contat\oria para serem 
pt·or~e!!s:tda;; e sulnndtida~ a" t"'9"c-se rl" com mando da l.JI'igada ; 

3." RPceh q• da cont ulot·ia em rlias proviamnnte rlesignados 
a imporlancia dn::; fullia.s de \'nrwimr•nto~ c otrrctnar o paga
mento :'Ls pt•.,ças ou aos serrs procuradores legaes na mPsrna 
contadoria. o soli a irnrnn·liata fiscalizaçii.o do in~pectot· ; 

4. 0 Ot•ganisat• tncn~almPtÜ'~ a:-: gui;l.~ p;tra o recnlhimento ao 
cofre tia Ponta·lot•i:l rJ,.~ vunciiii"Jllo.; da~ praças qu l fallccerem 
e das quo niio """'P:tt·er..,rem ao pagamento, h(lm Pomo 'fios des
contos por lmixa :w lto.;pital, P nutt·n~ <Jito forem ordmH''lo~ pelo 
~"ommando •h l11·ignd:t ; 

fi." Compar.•<'(ll' ;,,,,j,Jnamr>rrl.n n:t rnnb.rloria., onrlo !!'Ilha~ 
lltar:í. o lNit urn r·nrnpad.i~tto11tn 1':\t'n. o n,·,·lrh·o dl\ companlrin, 
"".in. or•lnrn, :t':~ein 0 t•egnln.rirl:idl' ?:n!;tt'á; 

6. '' A Jll'l'..:rnt.n' 110 "' Hl!r<:o rlf' (1.\rl:t annn :10 r .• ,mmanrh ntfl 
da h1·igada o lltappa. ,J,•,Ifon~lt'•lliv" dn lll<>Vi·rH·rttn •1:1. eomp:t
nlria. 110 anuo ar.rrrior . .inntrndo a elln nm:\ rr'la.çii." nominal 
das pmça~ nxi.~IPI!f<'~, n da~ fJIW ti vnt'OIII fallilcirlo ; 

7." l'a.r·tt<~i;•a:·. per• PRct•ipto, no rtHlllllltllllnnte da hrlgalh 
a~ alter 'çi'íl" qn · ''c'~''nerertt c>~m a~ pt'.lf!'l' d:t. ··ornpanhia. 

Art. ·; 10. N:1 f:~lt:t nn ÍIIIJl"'lim"nto •lo r<lii!InUtlllante ria 
companhia, sc~riL de~igna•Jo pPlo commC~nrlantü t.h brigada 
um o!lieial ~nlnltemo etTedivo p·u'a snhstituil-o. 

Art. 7'20. A pl'aça, reüwmarh, qtw tiver procururlor para 
rocoh(ll' sen~ vPncitnentM, é ohl'ig:lola a apresonbr-so pessoal
monte ou a f'll\ iat' rod.irliío rll1 virh :to rlll!lrnanrln.nte •la com. 
p~.nhi:1 no P'W>lill<'fd.n dr' Ílt!lho 1li\ e;~,J:t '11\!lll. 

CAI'!Tl'LO ""\li 

,\rt. 7~'1. lJrtando o no,-,,rtl<l ~'ntonrll1t' •~nll\'Pniento R•>J'ii.o 
nN c•wpns •· t'l'pn.rf i<;líll~ da. hri1rnrl:~ in~ppr•rion,Him: prw um gP.
nrrn.l nlf••r'ti 1·n rln nxPt'••i f". 
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21." ltonda1' rJnr~nl<: n w·il~ n~ "''rltiriP!Ll~, altcrr,ando <'S~O 
servit;ocoJQ o iufr·r·j, r· d:1 ·:11 :rrl:r. :-,i r,,. olii ·i:d c!r pateut''• ou com 
o cabo, si l'or o/li<'i:tl irrl('riur·; 

:!'!." lnf'ui'IIHJt' :;c c.-t:nrJ•Hll'TII.• nt<· d:r~ i'd!Lrs J'!'atic<das por 
praças da gunrda, afim "" rr•· ·':•r c~ e,,.; l'ecil!lt'lltcs ']tiO forem 
preci~os; 

23." Hem<'tter :t•< '-lli<Crior :1.• di~, tló as [I) horas da manhii, 
uma par temi rmei• ~a dr· L,:la~ a~, r•cnrr' ·Jrci.rs h a vidas r r a ;.:uurda; 
apresentar ao lisc:il du t'•>qo, [,·:.;u que :-P.i 1 rnlldido, o rut.eiro 
do serviço, <'lll qn;: O'r·riio :n"r:e.-o;.a 'n:: :·.~: llll'::nr:-~s uccnri'(;I!Cias, 
e ao as'i~tente il•J mal< ria! t' n•:>rr:J. ·.1 nru1ciB, ulcmdios e 
mnnir:iío exi~tnntt·•; r :r ~:na 1.1. 

Ar't. nt I' r~ \UlJII< illid·· ·:! ,r ',,,,,, ·.·: iio f'('!'POIISavci~ 
pnr todas as l':llt .. , ,~._. '~lllii''i;r,, :.,· d · Pr'.'' ""· <!XIr:<Yio do 
Uten~ílio'-',llí 1 gli.~l'/l~·i:l, lt·l:!· '!iH :. !',J 1 l u•.'f•lt.J••It:t!lll'lltotJDS 
praças d:t grr.1.rda, inrr••l· ··· • • d ! ! i, . J ,, ! , .. ,, •·li :rrrlliiS 
dn qu;rlr/IU'I' rl:tlrrr·•·í':~ n ,._ I'' , :r ·:1 r n:: •J rr:r" i' •·r1·l•·n~lil 
o~ erriJ'ados ou dr_•ll<-s 11 111 d '' :rr I' tr 1. 

I < 

.\rt. fd>~. ll:t;.: ~~JJ:tr·.~:!:· j"(•!tl:d i!t·/1! <I) i:d ,J.,· I} !r,~,Jt!J 
l'arit pal'i.•J lltll nili<'!:il i:rl·•l'i,··. 

Art. (',J'.I. Atl nrlklal itl(i•J'i:!i' d.t ."li i r I ; 1.'f·{l~JIIII~ 

].
11 Co:t•JjtlY;d' r) r•.J!ll!!llltd.!·d·l ~~ 1 ;:~·~:t Clll tudn-.. o~ 

,....:('rvi~·,)s que e-....t~· d~·;-;i_~,, 1/': 

2'.o Fis,alií·: 1I' I) : (·J·ri~·~l d11 i';t!,) d:t gHJI·tll ,. da~ ~~ uti
nellas, )H'lll COIJiil O <'Oillf f\1 l:r:::,~:rip d;rs d('!IIUÍS pr·;J,·: '· f'XigirrdrJ 
que torlas eurrrJlrntll ~'' ""'" .!<:'o'l'l'''' ,, ,.f,c,•;·,·,•rrr fi.-:rn· 111 · "~ J'l'C· 
<:CÍfPS da ,Jj~('ijl! Íl! I ; 

;;.o AIIXili:l,/' ;I "'(~ii~·i!fJ' I I );l J:;JJda. l'flllf'I):J!Ir: a:-: 
oJ'd••l)~.; !JTIP !'r·l:~·h:·r· d•IJ{ -)'• !I'. t •it'ir;-·r·~;ttJIP; 

1. 0 N;-lO j•<'l'l!li! l;1 :1;1 • .--:·.! 1,r; 1· •i'dl l:1~ ;1:~ ;--(·!~li!JC]i.t~j Sr'lll 

previa ~llltur·il.tu,·;to dd t··•Jnm:l!ld I til'~ d·~ :~·q:,:·da; 
5. 0 InSJIITCinrLtl' n :-:•'\'\ i•:~~ d·.~ J·.~llJt·:::.;.t t'ill !o1tts as do;~.:n

tleneias da gn:mla ; 
6. 0 l{ondar· n.~ ~~'!t!Íilr l ::: ~~· .. ·:J, ;~ rir', .I Jt.q·:l· •I ·V:t-

lllill<l.'las p•·lo ,.,,,,,!ll,,,r,J ''I''' d 1 'é·,,.,l.! 1 

·; ." ll:rt' 1''~''" :10 ''"llrrn"''dar,t.•• d:•. :!llai'•Lt ,!,, t~<•l.t:i a~ 
(a]Í3!'; on Íl'l'<',<.;:.l:tr Í• 1 :t.!t·~ i•I'::,J.ic.ld:·,' I;<'i'''' Jrr;r•;:t."'. 

, I~ I ',T 

Ar!. 6·~'0. _\ --CI!Li~ 11 ·i!;~, ~~ !í.'IJ\ d:l"! rd•! j ·.lr-~('·~ I'~Jl('l'i;tl 1 ~ d()~ 
posto~ f'('SpediHlS, l••r1r r:t'l':i n' :~··~ ,j,,,. 

] .n E...,tllr .'lelllp:·P- :llf'r·/.t ;• ('ti\ '"•~''"I') d., , .. ,.,. lndn qn:tid.o 
Rn pnss:u· ('Ul r-~~.l·t d•· ~···n 1 ll- 1 



:! • 0 Niio ahan<lonae a 
tOtJUClll no lia; .~ons,;rv.t r-:;c 
nem mesmo rceostat·.,e; 

:3. u l\'ão ltebt•r, conter. 
r:mto a ~ontiltPII:t, 11<'111 
serviço; 
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sna cat•.tbina twm p,•rmittit• que 
so1npt·o do p0. 11iio lhe se11do licito 

rum:u·. J,., .. c:t11t 1r on assollia1' du
fallat· ~:-inão por twc··~sidado drJ 

5." Cott~cnar-:-c; mtif'ormi,;ada, como qtwn<lo entrou do 
;;narda; 

ô." F;~zrr a ílPvid:t cnnt4twncia a ~~·us ~UJII'l'inr,s, do 
accot•do cotn :1 l'í'.- JlP•·ti v a ta bt·ll a ; 

I. u N:"\.,, r ·c~>lltt•r-"e a g11arila ~rnii'' quando chon:;r, 
tbvr>ndo della ;,ahir qu:rJHlo lin·r de litzer· :tlguma conti
nencia ; 

t'." Prender a'i Jll':t,;as r;u p:ti~ano~ quu l'Ofll ella quizorcm 
tm v a r que,-: i ,·,e., : 

~).'' N:"io p~t·millit· l:t·itatia r>ll'l'"'''i'"''' C'J'l'I'ÍO d·· motim 
pcrt" <I e St'H I'"' t." ; 

10." l:c,i-.ti,· ,·,,JllelJ., fJII" pret<•illkt· ala··at• "" !'llr<;tu· u 
seu Jl~'ó' ,, ; 

11." Br:Hlar il:-; 
o comtllil!ltiant'l da 
ordi11a.rin, <>11 qn:llliln 
::-iOJ'Yit;n; 

:tl'!Wl~ cCIIl]H'ü lJIIU lil"i'l' dt; J'l'üVeiiÍI' 
guanlt de algntn nc.,nteciiJJ•'IÜO l'xt.t·n.
or :<entit· do··ntt; e nã.'' i''''!Pr e,.ntinu:tr tl 

\"!." 1\ã." ''"ll''''ll!ir qn· ct' p1·atiqnnnt a.·,;ilcq indceoro~:1S 
em rptalquer p•·nêtl que a1 j,f<1t• <lo '•''" po,to; 

13." Cc•nc~•t Yill' no mai<!l' :lS::'cio i!S immr:tli:t<,'tlos do f C I! 
posto; 

11." 1'\:io ccmmunicnt' a. prssna algurn:1 ns crclcns qun 
houver rce,:birlo, ~:ti v o it :;,mtinella qne a ti 1·er de r•·ndt)l'; 

1~•." Tl':tn~IJJitti>' li•dmente ao ~··n ~nhsti\11(,, to<las as 
urdtmS relat.ii·:L; :10 po.;;tr. 

Al'l .. ti!l. ,\,; ''''ntiu··ll:t< Jl"clerüo 
JlOSI•l, St'lll, ellÜl'l:tlltO, :tf'a;d >f-S•.' lltni., 
lt\ll>l. 

i'a;.seia1· p··lil frente do 
.J,· dez pa;;s,>s para c:tda 

I,,) I) I I I' I \I í \,'I ! i' 101 ~ ('I I \I ',i I I' I. j •I \ \I) li ·~·I'! I \i' 

.\rt. 1',·!'!. \'e h ~" !:t d:1s I)J',l"ns de c,,,J:L C••t•po srt :'t esralado 
diariamente um olliehl i:ili~l·iot· ou ttrn t':t'·"' de CS·jll<\llra pat·a 
o servil,") do lia :w ht>~pital. 

.\rt. n·::: .. \•· olli ·i:il i1:f ·rio1· ott cal•o, de qtw trata o :tr· 
ligo :tntel'cdent•), in<'UIIIi"': 

1.° Cornp:ll' cPt· :·~. p:lt'•lrla ili:u ia, :rpr••s,•ntawlu·:o<u Clll 
~cgnitla ::o !•lliei:l\ d() c~I:IIIC-Illilior; 

:!." l~··unit·, ,·~. li>~t':t. dclt·l·miu:~da c cr>m JicC'nt;:t do oillcial 
tle e,;tado·l!lllit•l'. :1~ puH;:rs q11·• l11ixarcrn a•' ltospitat e a 
elle condu~il-ii~, lcm c""'" as qne tirl·n·m l<aixn Pxtraot'· 
di na ri:t ; 

:~. 0 ACillllJt:lllhill' HO fJU:trlrl :JS Jll'ilÇ:tS f!!IC li\'r~l'<'lll :•lta 
do hn;,pit:d, :q•re<_~nl:itllln-us a" r,tTici:li <I•· f•,t:lllO·lll:>ior; 



ltlR _\CT•,S 1•0 I'OI•Eít gxECUTI\"0 

-!." Solicitw uo sargente:tlltt) 1la rcspediv:t companhi<t ou 
csquadrfio uma osc,J!ta, pat·a :tt:o:np tnlnr· a prtça pres:t por 
sentenciar ou scnt•m•·i.ttla C)lle IJ •ix:u· ou tiver alta; 

5. 0 As~istir :·t I'uvbla rncdica e orc::wisar uma rela<;ão 
dos nomes o cornp:whias o•1 csqu:tJrõ~s da~ praças q1w tiverem 
de baixar ao hospital, enlJ'Cg:wrlo a mesma rcla<,:i\o Go seu 
SUCCCSSOI' ; 

6." Pcrmaneeer no quartel, de on•lc sú pudurit afastar-se 
em ::;crvi<;o. 

Art. li"!l. A' t·l'.lÇl rorJ•lantc e á !'atrulh:t incumbe: 

1. 0 Rondar o~ P'lSb•s qnr: lhe fnr,,m clc~i_~nndos, a passo 
vag-aroso e sempre prln 111d<J tb rua, p:tr'<IJido s<·mwnto quando 
f•lr net~ess:uio oh,; -rva1· alguma c.:)u.a, o sú ent"io, ou em 
occGsifio do grand~ chuva, po ll'r:·,, tornar• o p:lSS<•io; 

2." f),)(0I' ü <'.llJ<illZll' illllllO li:\ lamente :'1. pr<;SO!l•;a tla 
:1 utori.J:iilo policial d:t cin~um~~:rip:Ji<J : 

o) ,\-; pccc;nas qnc cne"ntrat• n:t t•r:!l;'ca do qualqw•t• crimt•, 
ou em ftlg:t, pt'rse.!,:·ui<las ]:elo d:tnw.- publiel), c par;t essu lim 
a:i scgu ir:·t mesmo li'> r a rlu posto ou d t·cum~r;t·i p•;:io em q 111 • e~ti
vor t!u ~et·viço ; 

/1 j As p<'SSO:lS que CllCtlllLl'.ll' Cülll :q>parelitl S OU in~tl'lt· 
montas proprios para roub:u· ; 

c) Os pmnun·~ia•los :'t pri~ãn, r1iio ufi:lnt;'"lc·s e contra us 
quaes conste hal·nr rn:\lld:tdo cln prhi"ío PXpeli.:o l or juiz com
petente, e l•em as,itn os Pvadidns da pri~il.o e os <lc~ertons 
1\0 exnrcito, armada 011 ontra~ e·~r·par:11;iies mili!ato<, quo co
nit{'ça. on quando f'or soli••Jta•lo o s<>u aux1lio; 

dI As praças das lllCSJll:t<-; c"r'pnraçõ:Js qne cnco:Itt"ctr p1 o
movendo dt·~ut·l•ml. "" <'tnlwi,g-a l:t,;; 

c) O.s <pw, a ~;avalio 011 c •!ll vehic:ulos ,J,~ que ~ejam •·.on
lluctores, der•Jill cau,;:t a :tl~u!n ~illi,;tr.J 11 1s rn:ts on Jll'aÇ:ts [llt
blieas; 

() Ü~ QUü trouxerem Cllll!Sigo Ul'fll:\,'i pro!Jihi<l:tS, Sültl licença 
th autorillad<) policial ; 

.'!) Os quo, om lo.:~:u'<'~ J•IJidic·.·~>', lon::n ertcontra•lus na 
pr,\lica do jo;!OS pruhibid<•S; 

/r) Os qne, pcrtiirb:ullln 11 o;ocr::•l p:J!.!ic<< eom altcr~:tçõcs, 
rixas. voz·)J'i:Js 011 gl'ito~, n:lo attendt•t•.•tn :"t-; a•lmoesb~·iJes fJUO 
lhes forem fi;itas; 

i) 08 quo, dq)(li,; d:t.:-: 111 h~:ra~ d~. n11it(', conduzirem vo· 
lumos susp.•it<H, corno tJ·,lrtxa:; 1le nnnn, bahús, mal:Js, movei>:, 
et.e., e n:lo Pxplit•:JI'CIIl :1 pr•wedetl"i:L ti., t:te> volumes ; 

.i) 0.-; va lio,, liii'IJllk!l <><, h ·lw '''S p:)l' h:tbito o l'''ostitllt:ts 
<JlW olr,•ndpt·ern o d··•'lll'•' t) p<·J·I.tu·i·-":·p;,J o'"(''·~-, ptlldit•o; 

/,·) 0.-.; JnPtldig·~~~ (' JttP.11'"1'1·s q:t': :tn·l;1rnrn Viiga.ntlo, profe-
rirem pala1 1'<1:-J ituJeu,·nl('.', illtlT<'•·pi:ll'l'lll" lt'<tnsitu em gr·upos 
on atiraretn J><!dJ·as; 



l ) Os que forem encontrados com as veste~ ensanguen
ta.llas ou com qual<JU<:r outro in<licio 1le haverem p<)rpetrallo um 
crime ; 

m) Os que estiverem a <lamnificar arvoredos, edificios e 
obras publicas on p::trticu htrt>s ; 

n ) os que eon<luzit·em ohjecto.; suspeitos <lo terem sido 
aclta<los, rurta•los, ou pa8sulos por contrabando ; 

o ) Os quo pQb sua m tneit•a rln prnce<lor demonstr·arom 
soll'rimrnto ment:tl, bem como n~ que f,n·cm encontr:vlos a. 
dormir nas ruas, pr:1ças, :ulrus üo temi'\us on Jogares ~eme
lhantes ; 

Jl) As crhn~:·,s perJi1l 18 e os indivi•lnos quo transitarem 
pelas ruas vesLidos do mndo nll'ensivo á moral; 

q) Os que cncor1trar :L noito p1rados jnntn 1lo algu111a 
porta, muro ou c m~a e i nterTo.~aclo.; niio <kl'<)m oxplicaç(íe:; 
satisCtctOJ'ias; 

:l.·• Colligir l·••lo,; ns Yest.i;.<ins <ln<; fadm eriminOS'lS, lendo 
cnidn<lo Plll eviLu· que os <lelinrJUent"S lancem lôra o,; ohjectns 
{' instrumentos q11rJ }JU'l'<Hn esclarecer " cri111e, e vcrilicar, 
com n'sistenciu. de tGstemnnlias, quando llll' pos.,ivd, n achada o 
itlentidade dos mesmos ol•.iect 'S ,. instrumentos, si ap•~:~.nt' da 
vigilanr:ia lbrem l:tnc::III<Js t.'ora; 

·1." l'articit'ar ú ~"ut•1ri·la<lo policial 1\a rcspl'diva esta<;iio: 
'' 'i Si na3 t•raças, 1 uas c pr;1i:ts !ta animaes mor'tos ou 

immuntlicics ; 
h) Si a illuminaçii,o publica fltncciona rogul:u·monte; 
c) Si na zo1m quo lhe caJ<~J roiJdar lt:t algum ajunb

mento illicito ou srJcio<laue suspeita ; 
tl ) Si no seu posto de rigilan<~ia algum pre•lio esUt com as 

pol'Las ou jandlus do p:1.rimenlo tel'l'eo, em horas avançad:ts da 
noitl', aLertas e fülll ltt7, u:\o se ;u·l1·tnrlo l'lll ca-a o respectivo 
morallor p:tra ser p1 eveni.lo; 

e ) Si te1·o eunlwcimr)rtto 1lo al~um caco ,]o rnol••stia sus
peita ou contagicsa occonido om :;n:~ 7.<'~la; 

r) Si lern moti \OS, o quac.-; '''.ialll, p:tra. !'<)C ·ia!' que na 
mesma ~on;t alg-uma ue.;unl :111 nu tun11il to v.~ll h:t a rPalizar-so ; 

g) Si nn sou p~>,;to do rcHt<la tt'itllsitam pessoas suspeitas, 
dcvollllo t!csdo logo a.con1p:mhal-:ts alé o posto immodiato, a 
cujos rontlantes inhl'lll:trit <1<1 o.:cutT•~rwia; 

5. 0 Avi~ar, em ca,;o de incon•lio otll algum prodio,os mora
dores e vizinho.-,, dit•ic:·inlo EC ~em pm•tla de temp) :to r<•gistro 1lo 
signa,•s lllais p1·<>ximo para dar <~.viso ao corpo do IJ:ymbciros, e 
segni!lllo logo a cne"ntl'ilr se C<•lll e.-.l,e p:ua indicar-lhe o lo:! ar do 
sinistro; · 

(i,o Acwlir· ao l•lc;:tr oml<• ,.,~ houver commettido algum 
crilllo c pr••,;tar .>11\ilio a qual•JilOt' autoritlade, J,om comu ao 
ullicial de ,iu.>lir;a, qn·' 110 r'X<~l't~il'iu •le ~11as fun<'<;rlos ellt;c>utr:tt' 
l't'SÍS[Pili'Íit; 

7." Aett<Jir com prC'st ·;.a au:J apilos d<) so~<,:JI'roou incoudio, 
Cll1Ut>l'<t partam dt> nttil'<l JltlSio ~ 



S." lkil" dalll:IÍ<ll'dc/i,•:idn~~~ <'<llt•'ll<;:iop:11'.1 CUIII lt' pPS>Oa~ 
<'Olll q<wm ltaldr. ;<tttd:l 11111' • •·l~'" Jl~''"''··dant tln nw•!o dil•'l'~O; 

\1." Nào de~aJlljJ:tl':tl' o "'li 1 o;, i • ='I'Jt;iu "''' c1;~ •S prcl·i~tos 
tl(•,te I'C~lllHIIICJJt.o <•11 qu:>J!d•' d•·.,.,! l'<'l' JIJ(Jt:t hura U'tll fjlJn tuth:t 
<'ltc·~ad•l o .-cu ;.nl·~titutu; 

'/()." f't•!'Jnil.li<'I'Cl' :Jt.l<'lt[<t, 

~cutar·se, !ll'lil tomar bet.,da~ 
sei'\ iço; 

nã" podend1• cotiYCJ>:tJ', fumar, 
alcPoltca>:, dul'all te ;;s !tut as de 

11." Nilo maltrnlar <In uwdP :d;~nrn n~ J•ri'sn:J~ rn.irt pri>iiO 

Cfl't•ctJl:ll", llCIIl COilS(•lJ[Í!' IJIII' ••llll'<''i P i'.ll,':llll, C ~Ó 1'111 det'('SU 

pL'opria, do(, :···riro, d;c pruj·t·í.·da:l,, al/t,•ia <'11 •.'lll caS•> t>X!t't'IIJO 
de r·t'~J~tt·twi;J, lüzcJ· n~n ~!c :-1!:t ;t! fJJH, 

!·?." Evil<>.l' •Jitt1 1·11! t1•lt• 1tli>t", Lil't'!ll:t;;j o •·lllP:; t'll~as 
d<' 111'~-Çoci", lt:1j:~ :~juntan:(·Jttt·: qllt' pt·t·tu:l.Jntll " "I"'<·;;•• ptl
ldit·o. cornrrlllll!C:tlldo q LH~Itl ,!, :;qf,;Jf't·L1·1c~ t'll!llpet~·.rt,., ~i JJilo for 
<ltltllllida; 

J::." Ol'.JIIlllt' tJ !~clti<rJlt'IIÍII, ,·,~ /11 hlll'<t'tl<l. IJI<il••, .J,, (;\H'I'

II<l:', l·ul.ciJ•IÍ!IS. ()!<'., • 11., .. , p: ·•Jn·i,·l:ll·''''' tt:t11 (.p,rdr<lltlli•~uii<;:J. pata 
IICgiH~i;l!' dr:p(Ji.'-. d f·-' :1 !1• ~ :t : 

I I." . \ 1 1 c:t r a '' rr' · 1 i ':, · 
ljll;lJJdiJ ('ftl'l!liÍi:ll' :i/· Pt:lit f' 
rnu~'(~ a [111:-;H,;ln d11 (';•d:t\t•!', 

Hjli t'S<•JitC llll !• · 1· ; 

I· h·~.d li.t ''l'.<f\t'('Li\'il Psta\~;l.n, 

'·' ,,,,, '''· '"-'" ''''"'''tilintlo que ::e 
'' l"· 'I"'' a rd1•r 1d(\ ;tut~;;·id.lllo so 

J:•." Trrm;; 1· tH•i;l lq illll' ,.,.,, d•.r v••ltklll•r ntl do lltllliC rio Snll 

p!'(•prietaJ'io, I'OI'ilr:ÍI'rl 1:11 l'• 1 !l~:!wfr,!', ~!TIC irlf'i'i!J:.-.':it· ::t:-: prlSÜlril~ 
llllllliciJ.:tf'~ "'' ,.,.;;lll:•l!J('ttf.,•." pt•!il·i::t:·-, <J la~ .. •· <'IIJHllv.ir· p <ra 
o ll('pt•·,Jt" Pul·li··~· "s 1···l<'· :ti.,, t':JI'""'"·'"'" ''"' ::1 :1ndono; 

jl;." !'l't'.'tlflt· Jil'<'IIJ;•III 1lltXÍlÍ•t. c-.·it:j.tiP (Jil'' loliVÍI' grilOS do 
~<'CC(IJ'I'O Jl() ÍIIIOJ'Í<l!' tif' ai ·rrtn:r. n:<:~, tl ('tlt dti:l l' ;I jli'Í;;iío do 
tn:dl··itol', IJU<' '~'''á l1•.,·at!u :'1 1 'r· ••1t1;' 11<\ anl«r·idade ]'t•lkial na 
est;,l;:i.o r r~ pedi~-,, ; 

I;." l'n>sl:rr do Jllf''li!" l!'<~d., o ~'t\iJi,, <JtW llw lot' p~rlido 
]"''" d<•ll'> «11 iiJIJIIilit<'' ,1 .. :</"'"'''' ,.,,_" t•:•··n 1'\ll ,,. qu:tl.ptnr· drs
nJ'IIrrn, n!t d,•fcl' :1!.~~11!H r'i'I!!:J'•n:--ll, p ·d•·ildn, 11c~.L·• c;t::-.0, pnnt~tr;tr 
rra ea:--u e d{·ve1rdo t'lllHh:zir ~~ dplín:pi~·r:L:· i.1 I1!'1 :~(_·rH;a 1l:t :tuLori
dado tla circ~l!tlloe!'Íj'ç:·w; 

18." Avi.-at· n <~lllnrid;~d•· :'•'litprit'nln 'Jil<lll l11, em ~<'ll po~ln, 
algnm:1 Jli'S."C'a 1111· :ll'''"'l:rn:·,t'd:• ./(' rnf'<>t·ll,id;,·le l't'fl<'JJtil!a, ou 
qu:.tJdneJJt'Ottlt·;,r <ll.C.:UIIt •!:•<·lll.·• ·IJ' :>J•:Ui•/.r::•' rt ·~ I'ti:H O'l lor·go~, 
nece~silan1l" rlu suu•·nno ;IJf•li···': 

Hl." l'rot·•·d··r·.!,.i::;r·,l P."i"(jtW:l·l" •. ,.,, l'"'t·rnpp:u·ecer 
algum;~ J'I'SSoa I('J''•':• •·li ,. p:•·:(·;:d:t: 

~?0.' 1 Envidtll' tt•:1~.~ n' f•--i '!'1', .. --:e iH-- d ·u-· ··~1--P...; aciin:J. indi~a
tlns, p:;r·a q1r · S('fll fJI·l'd" d•· :··•ni'·>: ej:n:l.-""' ··r;·id1•s ~~~ l'acientes, 
l'PI'IIJ'!'f'JtdO ;'1 p/t· 1f'IIJ:II'i;l. ~~fi Jll'.i·f' ll11 ~{'11 J:l 1 •, :t\Ó q111~ 1t il1lf.O

ridild1~ ('OlllJl ·l1 !I!P 1'!'(1\·idr•JJI jn. 

;!) e ji~fJ(';II/lit~!t(!l' ,'!-.. pf 
por~~~ t1 '1''',!· tt·;tn \'l:tdn 1'" ,, .. 

t;ti,'ÕP-1 ~ 

'Jl.li' \ l;n ]':•.lin'lll ÍIIÍPJ'IIIii(,'ÕCS 

r:tT'Pln 11 \'<;!ltinlt(l d·\ ~lla:-:~ hahi~ 

·.".:." All.l'iid<•r :r 
p 1 1 :t I •:ti n r ,·, Jl• , 1 · l,:t ''" 

P ·lidq d~·~-! Pl'!l'adl'l'!'~~ rf,-~ seu di~h·ieto 
I ,lj'Jt~:ll i I f'fl:lrJ,,IJ' fl)l'di/ 011 11fT r1:11't1df'a, 



1421 

tmnsmittindo o:-~c pPdi lo ao~ S•:US comp·wheiros do posto imme
tliato, si o rPrOilllo ti Vr)I' de ,;e r• Invadrl alelll tb zrma tltJ sna vigi
lancia ; 

23." N:'tn pr1I'Inittii' (jlH) os earl'<'g:tdor·.·s transitem com 
volumes pelos p:t.-:'"i'•' da,; run~ ou pt·aç<as, e (jUe os vehicnlos 
parem "ll cst;rf'.innt·nt ~~~lu·o :t> linll>~s pmprias rlc outros, ou se
jam Collrlnzirlo:, rle 11 "!" (j!ln r·mu ll'"CCJII o transito; 

:24." A r:·r•c:ula r. :ll't'olando·••s em prc,;en<;a rlc tm.temunha~. 
si as h·.·uv<>r, tu:!"'' n~ <>i•.i··ciJ,~. dillhl\iT'o 011 papei' rle ct·erllto qun 
encont I'<~ r 11:1s ruas r• J•l'.l<;::~ nu qun >,f'j:un tidos como ronlrarlos ou 
furLulos, nut.I't•ganrlrH>S :'1 ,.,,~p·:<'iíl·a :~llloül:vl• p.>licial, ainrLt 
qnP seja ctmiJ,•.,id<l o d"""; 

2~· .'' PmnriE'I' P n fl' P><'tl Lu· no r1o1nmn 11ianln d:t ••sta~'ão ou 
posto os de,;ertorl'~ <1:1. lrt'i.'"·:t•~a qli<J Olt<'<llltl:tl' n IJCI11 aH,illl as 
praças dP~ÜL eorp<rt·:t~·:lo q;w ~n pui'ia1'Pill dr. morf,, irreg1!1ar 
nas I'Ua". rirsrh IJIH' n:i•l ~·• tr·:tl·· rln ~"i'"''iOI'PS sens, Jllll'IJUC t'lll 
tal caso ('rifilll11lllir·:J1:'! o f.l··lrr :1<1 l'r'(r'!'irlrr <:llllllrl;Ji1d1llltt', alim do 
que Pste p!OI'i•ktl<'i• ',(li •i" <t pt·i ·;irJ d<> c~tli t•:Hitl; 

:~0." !lll'»rm:tr " t<lJlJJ:il:lllli:!ldr•. rl:t n,ta,·:t:o r>u po,;to de qual
quct· enft'l'IJ!Írla-lc 'I"" ,t <I<'•'OIJr1JIPtta e a inhÚra rle continual' no 
;;ru post<l. alitll rlo :1'1' ·ub·.til.uirla; 

';fi." R•!:'tituir ao CU!Illll:tllthntn ria <'Staçií.o ou posto, quando 
for sulrstit1ti·l:l, a "'''"''''"· 'I'W l.i·•·T 1 ~~··Hirirl", d<>~ l'Ua.~, pr:":a.;, 
tra\'OS:-ia·~ ~' ''('!'!'():-: t1.1 ~~= 11 p·~~:fp ,J.l rn!Jda. 

A ri. fr:t•. ,\'' tr:Jf,> nllt :e: •l,ti':i" 11 si~nal de ,,/erlrt de 
quartrr 1'111 quarl." de l:o,::l, :~pitaudrr dntlliii':Jrlan,enl<' uma si> voz, 
duas I'PZPs 'iU:!IIrl<> p: ,,,,,,,," r't11 <f,, s• ''<Wl'!'<\ P Ir··~ ll" ca.:o rhl 

incendio. 

1'\P[IT[,() \'·;[ 

,\rt. G''r' •. r'"u lillh'lll l.r:w.·-;tJ'P-~r'í:lS <l:t cli~ciplin:t militar 
todo.; o.; :1d•l>i o:r,,u,;:v. 8 ú drwr·tW1:1, :ro .;o•·r·go o á ord<llll pulrlica, 
e em gn1•:d quarHtLWl' f:lll~s 11:'10 rJif:tlilic:"l'~ corno eJ'illlP'< • 

. ·\rt. (J'..~7. Siio. cÍ!'~·nrn;t.and:t~: aç-gr;l\r:111fr~ da traH~gTP.:.;~:io 
da di.;,•iplin:t: 

I." .. \ ;'c(·tllllllln(':\o d(' dn·,~· (I!J tnai:~ tran~g-r(·r;.sõe~; 
·!.·~ A rP neidt'tt··i:~.; 
:~.u o a_j\!'~.i·• d:' dtl~~ 11! !)J:li~ r0~8()[\~; 

-1." () ~-·!' :1 tJ':III'' ,., "'''' 1'••111ili>'IJida, rltll'ltitiP o ~orvi<;o ou 
em raziin d, .;te: 

~>."O ~''I' oll'•"L'i'·:t ·Í:t lirl'll'l 011 di:_:I!idarle rla eorpm•;tçiin • 
. \1'1, !',':::. Cn!~o-.idr1': 1 -.'n r·if'•:Jii!:,;l.all''ia nttPiliJ:ttlto rh tran;;

gr,·~~:~~~ 1lfl di~·.•ipfifl:l t) !.'1' il l.t'.lfl'-;.r! l'.~~nt• h1ttl (lrHHp11Pf:l.llt!•ltl(l 



Al't. !'.·!9. ConsideJ'.l!D·5e .iu~filie:tfirns da. !rans,,~T•'S~ão da 
disciplina. nR CÍt'CIIJDstallf'ias S<'gniutes: 

]." Tf.'l' odi!O ('()!llJllettid:l ror ignoranci.1, r,Jar:lillClltP. lCCO· 
nllrcid:1, do po11lü ,]p, disc;iplin:l inf'I·in"ido · 

·!." Trr sicln ~OJllHWt.lida por r~ot.i;o ithl!J•eravcl pam o 
transgrn>sor; 

3." Ter· ~ido cornnJd.tid:1 por oern>.Jao de pl'atic:tl' o trans
grc~sor a!g1Jma ac.,·iin mcrit"J'ia no inl.ere>.~o do ~oC•'g-o puulico ou 
em de!f>~n, da llillll'" ou Jli'OJH'i<'dacle Sll:t on de nutrem. 

ll \ ~ T !' \ ': ·,:I' r ~~'·1 '! I· \T I'\ I: T !1 ·i I \I· 

At•l. !'.:lu. S:lo 1.1\lll~gr,•se~-,,,:i i],, disr;iplina.: 

I." Antor·i,ai', Jll'lllllO\·er ou ~~':'i.!;nar• petiç0es collectivns 
tntre offkin.e;; ou pra1;a~; 

2." I'romon·r ou l·•lri:lr J'nr·te r1r1 r•ifns cnt1·3 ollici;ws ou 
pmças ; 

:\.o l'nll!ical' p0]n, i mprPn~a. corr<'spond<mci:t ou outros do
cumentos nf!i<·i:W'-', f'tlll ora n:i•• r<·f:•,•rvarf,l~, 8<'111 ]i!'<'IIÇ:t ela auto" 
r·idacln eornpc·t··nl.!~; 

1." Fazer c·ornmnn'!'il\''l'''~ ;'t inrpr,:rl:<a '''bm olf.i,;,•to do ~cr
vi•;o, som estar J,gal111entP r111tori,~dl); 

:Í, 0 1'1'0\'IIC:tr, pr~l:t illl]li'•·JI-;a., di ,I'IJO'~Iif'' cnrn OR ~Cil.~ ~llpl~
riot'l'~ •·H r;a.rn:tl'<lll:t' ; 

li." I : .. pre'-Oirt:ll' :r r·,wpnrnçií.•' em q 11:1 lqlWJ' il• •lnmnid::vlP som 
estar p:11·:1 I'SO d('l·idn!lll'llt•• ;rl!tul'i:<aclo; 

7." llir·i.~ÍI' pf'tio;:io <'111 objrct.o do :;pr·viço ou q11eixar-sc rlo 
sup:~1·ior sPrn li•TJti.'<l. dt>ste 011 ,q <til o:rr p•do,; lJ':11llitr.-; l"';.:a·1s, on 
da1· queixa inlündad:1; 

l'i. 0 t:sar· do dir·,·ito do 'fll•"ixn om irrmos inconvenientes uu 
ccnslll':lr o ~cn >uperior em qualquer <kcripto ou ÍIIIJ•re.;so; 

O.·• 11c'pr"''nl:lr' cnnii':t ql!i!I'Jrwr pon:t ;entes rle cumr.çar a 
cwnpri 1-a ; 

lU." F:ilh11· ao rPsp:~ilo ,f,;•:ido ao 'tli'C'I'int' lricorarcl•ieo, sr;ja 
pnl' e,;ei'Íptn ou verl;alnlr>rrtr1; 

11." f)o:;r,•spr~it.nr qH:Iiquel' :'l.lllOI'id:ule eivil; 
U." llt·ixar d11 f:rJPJ' ~ ··onlinr<IWia nn "''" ~11porior, 011 por 

occa~i:i.o de ln,;ar·-·"' o 11.1'1111''' l·r:r1.il•·irn, iç r r s·~ c'u UJ'I'i:rr-se a 
h:wriPi 1·a. 11:1 l'i1111:tl ~ 

I:L" f/:lll:ri' rr ai dn ser1 Sllf\<Tic•r' ou r•am:rJ·:Íd.:; 
I I." IIPixal' 11 uJli,·i:tl d · pal.t>utr- ,I e Cllrrrp1·inwntar o srrt 

cliern q11audo l<st.e c'o!llJ•:rJ'<'•'"I' '") r•,•,pPdil·o.~ol'JHJ ou lepaTti<;iin; 
~~~.n Furn~J' (liil ptt'-...): .. ,-:: !'11 ~~ll!·lli'•i' !• 11 0--iLl.ll'l') do Sc\nt,i

ndl:l. p rtrttlli:r, r'uJHia '·'', '·" f,,.,, •,; 
IG.· Tr::ta1·" ''11 :;u!~o•r·itr,::•l(· ,., r1 in,iu-b;a r'!l oll'endol-o 

l)<~ftl p:da '.'I':J' ; 

17 ." Nl'g:rr :HJ ,;ulror rlinn:} .. l!crnça p:1ra qu••ixnr·:<•<; 
IR." Dn~nfiar o :--e11 f':tlll:tr;rcl:l. 011 r11111 r;Jio di~putar; 
1~). o J)r•rnor·;u• n, f'\('t~!l~·;-ln d~~ ord~\rl~ on e~qlll'f;p,r'-Sf~ d1' CJtm

pril :1.~; 
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20." Não dar parte ao superior da execução das orrlenS-fJUo 
dPJle tiver recebido ; 

:! 1 . •• Da r to~uc sem ordem ; 
::·:." Dispar-ar arHraR íicnr ordem ; 
:::~." Mootr:tr >c rrrgtig·entc fJUanto ao assrio pessoal, preju

dicar o de outr·:t~ praças ou a limpPza do !]Uartel ou não ter 
a este r.-spPito o euidado devido; 

·:4 ." Dc~cur:~r ~na8 ann,•s, nni!l>rmc~. cava !los, ou o mais 
que estiver a ,:e11 c:uw> ou deixai-os quü ~o arruinom ou 
estragm•mo; 

25." Apresf'nlar-S•' dt>>'a~;:oiado ou •l··snniformisado para o 
scr·viço, 011 nc-;se. e~t:rdo ~<thit• do quartel; 

:!(i." Errar, ou cslr·agar por de~eui!lo ou urgligPacia, a 
cscriptura.ção de qnar•:<f]uer· JiVl'o~. mappa~. escal:ts ou re
lações alseu rargo, ou as>ignal-os estando errados ou desas
snia•los; 

-n. o Ser nrglig·nn te ou dcsitlioso no sel'Vi~·o de qne esti vet• 
incuml>i•lo; 

28." Trabalhar mal, de proposilo, em qualq r ror exercício ou 
serviço; 

2ll." Scr·vir-sc de; armas, nnif<ll'mes fl c:wallos alheios, ou pe
llil-os emprestado,; a ~eus Sllpnriores ou c:unar:vlas; 

::11." Plldir dirrlrPir·o enqll'r~t:Hio 1t :<eu snp••rior ou ~uhnr · 
rlinatlo; 

::1." Contralrir tliülas ,. não pag:1!-a~; 
:1:?." !Js<~r ar·rnas qn•: não SeJam as adoptadas na lJrigatla; 
::::.·• Faltn,r ao snr·viço nu n, qualquer f. T'matura; 
:: 1." Deixar, sr•rn or·,Jem, a gn:u·,Ja, patJ·nJha. ronda ou outro 

qu:1lquer servi•;o, antr:.; do ~er· renrlitlo; 
::~,." l{e.:thaT'-'" a r·eeebnr os ven.·im••ntos ou uni(in•rno qun 

l'!e !111) derem ; 
: :~;. ~~ ft~rnl ll'iagar-sn ; 
::7." Ca:;ar-se o o!Ticial st•m pr•evin, participação ao comman· 

•l:tnte tio cm'J'O e a pmça de prrt ~nm I ircll~·a tl•lste ; 
::~." Condut.ir gr;tndt>.-l embrulhos, estando~ tardado; 
::9." Maltr:tlar pt'P:<o fJll'' lhe ror entn•g11n ou n•"» acto tk 

cffectuar· a. pr·b;io, s<nr lnr havido Jc:;;bt••nci:r; 
-Jil." Provocar rorrllictos. oml>nra n:-ro Sfl sir·vn. do nrm:ts e 

tlelles não resulte L11·t•1 erimmoso; 
f I." Sah i r· a.nna.lo do qnartel Sfltn .'l'l' em ol>jPeto de sr>rviço; 

4·!." .\ tl~··rdar-f:•; ~-·111 li•·Pnç<t. por l.o•mp" que n~o constitua 
doserçii.o; 

.J::.u Deixar d •. apt•·~<'nlar-sr>, finda. :t li•·ent;·:t, ou tlcpois t!e 
saber Qllf> esta !'oi ca!'s tda, n:l.o lf>nrlo ninda decor·rido o tempo 
neces . .;ar:o p:rra ;;era falta f]lla.lilir-.ada como tlt·~Prçãu; 

'J 1." IJE•ixar· tlf' :lJH'•'S•'lrtar-se findo o cn~tigu quo lhe tivor 
si•lo imposto; 

t:í." .Jogar a r!irtlroiro rlnntrcJ on fóra do qu:trtel; 
-lii." otr•·nder a mor:d por netos nu palavras; 
17. 0 Dormir·, Si'ntar-~c nu recostar·-se, estando de snnf.inclln, 

ronda ou patrn !lrn.; 
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.J.'\.o Pel'tur·hu· o ;;ilerwio tlepúi~ uo lof]uo tle r••colhe!', ou 
fazer :tlgnzan·a tlentr,J <lu fJU:u·tel, ou na:'l rPp:ntiç·<:Ls ouutl 
PStiVCl' do SCI'VÍÇ I: 

.J\1." Fall.tr •·11 , • · 1"n.!n em fm•nw. ou de scn-
tinella. ; 

;'/1. u Faz.~r ac,•.usa(;iJ'-:-.~ Cd~; tU 
51." Estar r,·,J·a do qtwrt.Jl ao !o·pt•J de recolh•!l', sem sut• em 

fl•!rviço, ou sem lieonr; t bjttL·i~ll; 
~.·! ." Reecber ,1,., i•e<"t•n in·· llH;·I'lent/J nrdl'm, senha ou 

cnnt ra.-srn lia ; 
;,:: ... Simular· molnstia, p:u·a r,;rlnivnt··~n :r•J scrri,·o; 
:\ 1." Ve~tir·se n pr.,~·:t tle prr;t; :t p:tis:lln ROtll liconça as

siguadapelo <'UIIIll'<lild:!lil<' ·!n '"o''f'O; 
: ,:,." I •drOoli!ZÍt' no 'I !1>1 rt"i lwl •;d:H a I c ·oJic;~.~ 011 ma teria~ 

intlunma v eis ou <'Xplosi n~. r·,·m pcr·r;:1 :-::·r.J d3- antorid:tdA com
jl'lt••ntc ; 

;,,, ... Sahi1· dtl f]Uat·IPI O'.l tlf'lt · p•·ndi'al' p:it' onlt'tl f,,gar 
que n:'io i'r,i:t o qttc t:tl'a Í.'olu c"LiiCl' •!c.,i;.:·rJado, ~:d\'tJ Ot<ktn utt 
mot i \'O d~ ~'•'l'..:a lll" im· ; 

:,; .•· Jt:11 1 J',ll' 1'111 COillp:trf.itll('lltll ('lll fj110 ('.;(",ÍII O SllflC!'ÍOJ', 

··'(\:na devid~l pr.r'Jllis:~ãn: 
;)": ... F·t:~~'!' tr.ln'='·l(·::iJ l'[wu:li ~~i:\ ('·'~Jl 1 ·.l Sí us "u! or-

d~nn,ln:~; 
'') 
.) .. 

pn sns inl~UIJP!lll!l:c:~:. i .• ; : 

(', '·'' I> ix"r ,!(' f''"·'\'tr 11\1\i:i.>, qu:ln,Jo J'·xhm:t lu, Jlll'<\ a 
fll'i~iin Ll•l :t!~tlt!l dt lii:qnAnl••, lll"''!ll•l 0.-;t:m•lo dn i'olc;a, 11U 
S('ndo empl'l·.:.:·adtl; 

<>I." t\'ii.o r•·rllliJ,lr-;·' p:·unrpbnwnLe a<1 rjlt:Lrt,:f 'i'l:llltl•' 
~tlll11ür fl!le Ü pl'Cü!ll :vlP .: ! ~1 ~•.'l''.'iÇP; 

G2." !te<·;, .. :1!'' ,t.r·:t o ''•T·:·r<;v p:1.m quo l~•r nomoa,Jo antes 
do pr<'~l:1l-n; 

t;'l." lloi'< :r ·le punir nu de promover a pn:lição uo in
ferior r.m •·ns" de l';;lt:l ''li t.nrt'':;l''-'''''i'l d:t ho:n•:t ou do den•r 
militar. 

Art. G::l. ,\s tr:ur.~Tf'Ss'íe:;" ,..l1t'ili··•o! t'' no :ll'tig-o antoce
,Jente niio o•wlnem rpt,esqlJI~r :.>I! lias e•'fll[tt'\dt,· .. ''das no:~rt.l>21i, 
c, quando r~ve~tidll~ de Cll'<:trm;:;tanr:Jas !J<Hl IIH's d''cm o camr.tOI' 
,J,; ~~~·imo, fieam su,io·ít ~~ ,·,,. p ·n:t' qnn :t ,.,,,.s eon~~p •lltli'I'Pill. 

,\l't. ,;::·!. s,·,(l <':t,tigns dj,,·ijtlín:tl' ,, : 

l':tl':t o . .; ollit-itlPS ,],. pat1 rd:·: 

I.•' Adtltof''h•:il"; 
·:-(I ~~('Jll Pl!f'I)C...;I i) ~ 

:L ·• I )et('ll~;ün : 
1.~~ Pr'iS:to. 
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Para ofl olliciacs inferiores e outras praças de graduações 
efi'ecti vns ou honorarias : 

!.o Ropreh<'nsiio; 
2. o Detenção ; 
:L o Prisão : 
I. o Baixa tcmporaria do posto; 
5." Baixa dnlinitiva tio posto. 
Pnra os mldados, cornetas, cla:·ins, ferradores e outras 

praças do prct, ocm graduaçiío : 
I . " Rl'prnhrnsão ; 
"!." lletençã.o ; 
:i.·· Prisão . 
. \rt. G:r: .. \ aolm(le,t:l<).o c :t rcprehou~;io podem ser appli-

ca~la~ : 

'·" \orh:llltlelll•:; 
~:." Jl,_lr •·s•· ri plu. 

;\t·l. ,·,;;I. A adruuo,l,:t<;:t" ,. n I'<)J!l't~heus:io verbae::~ seriio 
fo•itas: 

I." l'articularmonte; 
'!."No circuto dos olliciaes !lu posto igual ou superior ao 

do t~ulpado; 
:L" No circulo de todos os ollici:tes; 
I." No cir·culo tlc todos os olliciaes interiores si o culpado 

pertoneer a e:; ta ultima classe. 
l';ll'agraplw tlllico. A reprehensão ás demais praças de pret 

S•'l'<l feita ua f'r·rntc da rcspoctiva companhia ou esquadrão. 

At·t,. 1\ :.-•• X prisão on detenção dos officiaes inferioras 
JlC<ierá ser ;l(lolkiOJlatla a pena 1!0 dobro do serviço tle escab. 

Art. r·,::•··. A' prisão ou detenção das praças sem graduação 
po.lcrãu ~cr, e.mrornw a gmvidade da tr·ansgressão, addicionadas 
as ~rguinle,; prna~ ac<'essorias: 

1.'' c,,J'J'Pl' t'lll :r•'O<'kl'ado '~"m '''lnipamonto em ordnm de 
lll:tl'l:h:t ; 

:Z." !Jol•ro de sct·viço na guarda, com equipamento em ortlem 
de marelt.\; 

::.~~ Carga do aJ·tnas; 
·1 .. , Faelrina; 
.• n J{r•p<Jti•;ào de~ instrncç;ro pl'alica na cscoln. do recruta:;; 
1i., lliminui•;<lo do numet'" da9 r·c{ci•.•õcs diarias; 
, ..• llirllinui<;:"iu da ra,·ão on1 uma IJU m:tis J'l'f~Jições diarias; 
~-" l'riv~u;ão d!' vícios f.olcrados; 
''.·· J,;nla:umto dn "nlp::L'lo em ccllula especial. 
l'.tl':tgraplt•J uni<:o. Est:ts lnc,.;mts p:•nas potlerão se :c tambem 

:~pplic rd:ts :'r,; pt·.r~·a-; gTa.•llta•trs Qllando rebaixadas temporaria
nH·nlc, c•l!ll 1'\i'CJ'\''io dos nili i:~P< wl~riorea. 

AI'!. ri:r;·. 1\ pr•is~" ort dd•Jll<;iio disc:iplinar imposta aos 
otheiaf•< irder·iuliJo ou a 'l'''ü:'<(IICI' l'Utr·;r~ pl'aç;rs t.le pt'llt, uo!l 

l' (l't' i '•'l"di ) 1' 1 •1 
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Art. 51~). O ollicial de cslatlo-maior deve pau:cat· pelo lll•JJlOS 

uma revista incerta. 
Art. 580. As faltas que o ollicial de (•,.,t:\110-maint• verificar 

IWS revistas serão lev:tlas verhalnwnto fl.l) conhccilllento do 
rnajor-Jbcal, si estivm· uo qu:\rtel, indrp0ndcuterw~nte da men
ção na p:ute r.·specti v a. 

Art. :í8J. Scmpro q11e o sal·gcnlc:tntn for menos gradua<lo 
ou mais moderno qno o~ demais ofllciacs inferiores da comp:l.llbh 
ou esf"]Ua<lrão, <\,te' dt>ixarão de entrar em forma por o.~casiiio 
das revistas, Jlerrn:mcccudo, entretanto, no alojamento pa1·a se 
apre8Nllarcm a" olliciol .Jc c,;ütt\0-rn:dor, quando l'Sto appar<'cor. 

Ad .. 58:!. () <'Oilllllandnnl·' tlo corpo non1earà par".t iu
~lruit· as praç:t~ ain L\ não h:lbilita·la', Ulll ollic'al c.nn a IWL'l'S
~aria. aptidão, o qu:d ~rr:\ di~pen:-;ad .. do ~cnh;o externo do 
qu:u·tel, p:trn. p·cl<'r cn111 tnais a""i•lui lade cumprir PS dn
vcr·ns dos.'O <'<'lr·go n conJp:tn'ee:· :"1:-; hnJ·.,s J'escrvadas ao en
sinn, isto <i, da~ G á~ 7 ih,l':l~ .la lJ::JtdJií. o da hrde no Y(lrãn, 
c das G ús s horas da rn:nd1ã ''·~a~ -1 :i..; 1; cl:l, tardo no inV<H'li<J. 

Art. ~~t-:3. Sor:'t bmb.·m n"rnratlrJ ]•rio rommanclanto do 
corpo par:t coadjuvar o in~tructor no ensino do'> rrcrnt:~s mais 
atr.IZ:trlo,, um ofli<'i:il ini'C'I'Í<'l' nn c::l'o de CWJU:Jclra •l"s mais 
li:\bilitados, f"]U0 será da IIH'.'ill!1 forma di~[HcllR'tdodo s•:rviÇ'o cx
lerrro do quartel. 

,\rt.. ;,sI. As csc .. ta~ ;-:,•r:ín <lividi las pnt· da~sr•s c•n J'el:lçfi,, 
:t•1 grau do ndit'nt:o,nJl'llto do~ rccrula<. 

Art. ;,s:;. A inciJ'tw';~o ·~·'!ll!Jl'"hon<lrrá 'lns•if) a Jllbiç:\n tio 
soldado Cllt forma a tó :1 escol-1 de pelotiio ou e.'q ua•l1ii<J, hem 
corno os dovrrr' do ~oldado <'Jll l.·1·h~ a;; Cllll·liçi>•:S rio sct·vi•;o. 

1\t'! .. . --.~li. ( •s t'··<TtiCtc; ,,,·, l"'"''r:l" .~r·r <•s,·ala<1<J~ para ~e r viço 
inll'l'Jlll "" qur~.rtl'l e <tirJda. <t~.,iru Jllt falta de pr,:<,·a-; pruJtlpta:_;, 

1\rt. ; •. ~;. A' lll'trp••r•::"i» quo os rnr:rnt;~s se luJ'<'IIl llabili
l:~ntlo, o inl-'trnct,JJ' i1·:'t. inf",.l'lllallil•>" mn.i•ll'-lisc·:d. que veriliraní. 
por si ou pei•J a.ju•l:mLu a :tpl.i•l:i.o de cnda um, f apre,:0nla1'Ú no 
comrnn.ndanto os nonH'~ <ios qn•t ,,_.;ti vcr .. :m om curtrliçõcs de 
p:1s~:Lr :t promplos <h !'.nsiPil. 

,\rt. ;,s:--:. O l'n: .. in .. Hll'Ú lltiPi:,f.r:ull) ptln;; eorn{H;ntlil1~ arl
optado'l no oxl'rcil.o. 

Art. ''":'. O l'fl!lllll:tndanlc d" l'lll'P" po.!or:\ alf.nl'<ll' as !Jom.s 
tia in::;tt·ueç~lo ntare:t·las "'·,t<· I"<'!~'J!;oJl!''llt•,, ~ülll[ll'C <JUe !t•r cou
v,;uionte ao S"l'l"i<;o. 

i>.\ 1".\(;illi'i.\ I>U '/ll.\l['l'L!, 

/u·t. r..:10. Cad;t '""l'fll' 1<·1 ;, LIJll t•al•n rJ,. e,.qu.-trlt'lt <'11(:3.1'· 
t•egado de dirigit• a lilllJ"'·-•t .fc1 rJrlarlel, , .... ,tiiJ·"'" ''" l";;:trllrçiírs 
'tlle l'<~cebor do "flicial de cstadu-maiur. 



ArL. :VI. Torlos os presos do oúrrrcção c bom nssim 
nrtuollcs cnjns sentenças niio os cxcluirc:n do:; tmbalhos do 
quartel, úevBm ser· tirados do xadrez, ao amnnhe~cr, para as fa.
chinas do aquartol<tmcnto. Serão escoltados por praças pnr•t esse 
fi111 detalhad<ts, ou por pr;\ç <:=! rla g-uarcl:t do quarto!, que fi~arão 
responmvois pül' dlo:<, ornqnanto f'r'mt do xarlrcz. 

Art. !1~2. t,)U1ulo niio houvrw pre>'OS ou o numero drstes 
não for suflkientD par<t o sorvir;o rh f•tehinn, scri'io em detalhe 
exigidas ,Jas eomp:wl:i >sou O:'f(U:vlrõ2s a:; praç:1s nccessarias. 

C.\PITULO X:\. 

.\!'l .. ·\1::. ,\h.·rn rla C.>r\·•t dcstaead;t nn:' e~la<:l>e::i r• postos 
Jl'>lkiae~ o tl<t <'lliPn'"·:tda. na gn:trrl:t do> edifkios publioos 
c em outro~ sct·l i•:'H exV;t•no3, a hrig:11la forneeerit diariamente, 
par:l o policiamento da cirl:ule, t,"J" o I>€Ssoal 1lisponivel, Hcando, 
todavia, de prnmptirl:lo no qnartcl central llllla !'orça rlo infantal'ia. 
o no quartel do regimento uma outra. rlc eavallal'i:t, comman
dadas por ufficiacs Slli>tltorno~, p:1ra serem utiliz3rlas em serviços 
extraordin;1rins nr·g.:ntes. 

Art. G\JL Qn<~ndo al.~·nma, das forç·as do pl'ümpti,Jão f1!t' 
empregada em sor\·iÇ'o, será lo;:;•• n•>1ne:t1la nutr,t para sub>ti
tnil-a no f!uarl':\1. 

Art. >IJ:J. A f"rça utilisarla no p11liciamento da cidarle, bem 
como a qu1' c~tivor ,J,.stacarh 11~s cc;ta•:ües c postos, ~ú poder·ã. 
ser reduzi,~;! 1111 emprrg:11la em outros S(J"viços. oom autorisaçfw 
do ministr·o 1h .lu;: ti<;.~. 011 :I.I~'JIIiesr,mr.ia ,f,, cilel'c de p,•licb. 

Art. 5'.11;, I!IW!ldo as autot·ida•l<·~ poJi,.iac::; necessitrlrem de 
frm;a 1la l>l'i'-!::llhi pn,1·:• ::ervi<;os ex\ranr·diu:triu~. deverão requisi
tal-a pi!l' cs•~1·ipto. 1111 l'erlmlmento · 1'111 e;ts<JS ltl'gentc.o, dos com
mandaut,,,; da brigada 011 d,_,, C•ll'pos, do assi't,Jnle rio pe.;soal, 
do o!licia.l dP dia :i. hrig:vla. ou rlo ofllcial ele esta.,lo maior rio 
fJUill111''t' 110~ c'ol'pc>S. 

Al't. !í\17. u pes::o:ll ucsl:wa,J,, nas e-:tuçGes c pc·stos ro,lurá 
it r!isp·•siç:t0 elas rc:spectiv:;s autDrid:vles c, execeptuad:~s as pra
ças estrictament,; Jwec,mrias ao ~erviço tios mesma,s estaçües o 
postos, serã. cu1pregado 110 policiamBnto dos Jogares por ollas in
dicados, eonfot'lll'J melilot· eonYirr ao sei'Vi~'O da cin:ulllSCt'ipção. 

Art. 5'JS. As or,lernnças dos ddr~<>rlos d1; policia. serao 
tit·adas d't (',,r~·:t ,[,,~tac:11la n:t ru.-:pcctiva cireumscl'ipçüo. 

J;l> ~l'I'Eill<>l~ IJI: VI.\. 

,\1'1. ~,;u. ,\ ll•llll·'.ll;:lo p:u·a o s··rviço de .superior do dia 
f.erá ti'lit•t uomiw>lnwnt.e p<'lo clssi~tentr.J do pes,;oal. 

Art. GOO. P;ti'<t o servi<;o de supe1 il,t' de clia serão escalados 
o;; fi~c;w:; c c:,pilii•·~-:•jHdiittl•!fl dos <'ul'po:: e, u:t J:dta de algum 
dvsln-', so capitães mais antigos da brig:~da. 



Art. lill[. j\ll >illl'<·l'ÍIIl' :k di.t Íll<OiiiiJiF: 

1." A~~i.':lit• o ,·oc:ltn:,::ll:H'. 'itul.lt•1o o b:1:1pu p•:rmi!.lit•, a 
p:wnda geral di:~ri:t; 

:!." \'cri ficar :-i :t f',;l'<·a clPstinntla ~o sm·viço tb guaruiç·iio 
csl,it C0111plcla c co!IV• <ti< nti-'IIWlll<l lltlilnt'lllÍ>'a la; 

::." .'\pl'l'-'Wl~lctt'-~:J cllill ··~ ollicinc; dl: !'OtH!a ~o cotllrnau
dautc da t.rilmlLt, aiÍI<l •k C·•lllli<Ut:ieur-l!w as <'CC:Ut'l'cncias havi
das na L''u·a•l:t c t'<)L'CU ·t· tJ.:J uruens <(liC •·ssa autm·idnuc tcnh:t a 
dar-lltn ; 

4. o Vi:- i 1·u· a-; gn:n·d :t~, 1 <~ 1:1 ('PlH;J a.·; c~lt:~~ ·õrs o postos u r
l>anos que lltc fut···tll ,~-:-.:~:<:do; 1•1·!o' <>1:1JJJil!l'Lt.!lte da l•rig.tl:t, 
ao JJJCil• :-; li!J!:~ Vt·l'. d;:;:·· :~· <I di;1, t·L:tn de \'l·t·ifknr ~i (\~ 
divel'>US ~Pl'Vil,'llS, il:~:l!\~:1'.!~ o l~í.'- I' ··\·i::L:It'(l<~·ãn, silo c~it 1.)S COUl 
rogularitlado, ::_:to c ll'i't) ,::t (!.ll:·r~~a. \:~d:\·~~ P JIJitis <lL•p(·ndc:wLL; 
:--:n Ctill:..;Pt'V;ttn ;ts~e;i:~~~. ; ~~ ···~ utri: :ill''·' t'l!l 110111 C3t:l.do. pt·,~vidrl1·· 
éiutid,, itlllll'~di:\lam.·::'.'-' d() ~'•·t·tn:\ :t {C~í:•T ,.,.;;,:~u· qtLtlt)lter falta 
I} llt' Olll'OII tl'-l l' ; 

5." lt•m•lat• <1:1 m~ 'lil::~ :::11 q·,LJ.-, 1:~h _,-;,.,;, po,t.oi', ll:ttr•uJiias 
c 111>.-;pital da lwig:Jda, pc·!o Jtll'!" :; lt'•ia ''''~ du1 :u:t•• a nu i te; 

0. 0 VutCI'tlJl!Hll' DJ'~ ~·!!il'::L';J ·lt; r q'J.::t ;!S hol'~lS ent quP de v~~~ 
r~Lu rondar a;-; gnat d;.Js, 1 at1 uilla~\ c.~L,:.,;Iir:J, po:~tos o theat ros, 
di:-;tril•uindo o ~.CI'VLÇ'' por· n!lcs Cil!JI ign" l Ltdo; 

7 ." Compa,·ce.;r :>.<h e~rw,;J::cul•>:: e diq·ni:nuntn~ [Hli>licm;, 
J'UI'lt in"pc•·ei"uar a f',,,·,:a dot h·i;,:••ht l]ll: :tl•i l'êlivct· de O'et'VÍ(,''l, 
c utaudat' :tp1·esentur :to,: ''"I'P"~ rr.'l :edi 1 o.-; as pra•:a~ do lül;.;a 
que <:liC•IllLI'<il' ~em li<'<'IJ<:a <!vp.•iH d:1. r··vj,t;t 1!<1 r<'clllilcJ'; 

:1." Cump:tr•·cer :tu:' ine"111\ins r\litlt de t••il''l!', na n.uscn<'ia. da 
antm•ida•lo colupdenl<•, ;t~ pn"i.Jr,nei:'<; llf'•:c~s<~ri:ls,ou <ti!Xilinl-<t 
SÍ lá já a CIIC0l1 tl'Ul' ; 

9. o Tonun cnnlwcinwnto da ori•-(l::lll o cirnunstnncias do 
qualq,wr O<'CIIIT<'11''ia f!ll" JlP~~:t altrr:Í.r :l. ordr·m. tr:lll•iUtltdade 
ou segurat1j;:1, IHJidi1·,, i!il'u:·Jn:JJ!d!! iJlliiJP !iatanH'Ilt~ :•o eonnnan
tlauto da. lJri;~n:L1, <•U, r~:t :111.--uti,·t;1 dz·- ;,,., f.l'U\ i.l(·u~·H\Udo COillU lúr 
mai::; conveuicnlo ; 

10." ltPtuettei' ao cotnlllt~JliL< ute da lil'Í;!·a.ta, por in lt•t'liJerlio do 
as,-istenlc <lo pessoal c ali'• ils IL h •t·a~ da maultã 1\o ti ia em quo 
l'ôt• rrwlirlll, uma Jl'''to ••Hl ']LI<• J::<·n"i••JJUJ'Ú o modo poi' que foi 
feito o Sl)l'Vi,:·~. u:~ ru·tu~; ·~!l!~ {)''·~~·r cr:u!l, qn~ud:J') vezes c a que 
h1Jl';IS t~ll(~ t~ 11.'.: tllYiciar·~.; :--('!1·; :·!txill:ll'(~:) l'UllrLtl':tlll Utl g!tarcLts, 
ost.açõos, pustu:; o p:~.tnllllii~, J'•t.•:lld!) ''·''•'lllpartltat· est;~ p:u·to das 
que lhe tivel'em ~id:> •'IIViarlas p:·[,::; Pllki<l<':' rle l'OIIdll, •:orwu:t.n
danle~ de glt:ll·d;l.'<. ,.,,,,,,.,-w.-, p11::t.os L) palJ'lllliiis . 

. \l'l. r,o-!. •.1llatHlo i"Jl' 'l""''Jll•.T .:ircnm:,.L;:H•·ia. l!;to eomp:t.
t'C<'L'l' ;'L Plll'illb •> c.U['l'l'i"l' d" :li.>, ><•t·;'~ di:• ~illl---t.JI.ilido ['CIO a.llt· 
~tanb~ dtJ eol'pu qun tif'l' ;1 1'· 11 t;~'t p-lnt t gt!:'i·nL,.:D, :tlu que J, tU!· 

torid;lll<) •·omp··l·-nl•; ['1'·•\·i•t.-:.r:i:·. 
Al'l. tiu::. t~u:t))·:i, u ;,_jud:l!i~" ,li) cdrpo q11(~ ((,rn~.~~;l·f, pt:~ ... 

:;oal p:tL'<t a;:""'"''.',-'"· J .. ;· lll:ti·· ,,Jil.i:~o qur) ": llporJül' '"'di,., 
:.:)Cl'Ü.O a;) ~;ua.s :~ll!·,llltl\;~~~~ .. ~ llt'. p:ti'~J,I:tt..~Xt'l't'itlas pulv tu:1i.,; gT~.l

dnutlo uUIH:tb :tllli;~·~ <ll:lltl'•• ":-J ol!i<'i:"·~ "''" Pntr·:t'•\111 "" ~"''VÍ.:•1, 
iw~lusiYc os ollicL\o:: <1<' 'ültd:•. 
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pog OFFICIAES DE rt.ONílA 

Art. G04. "\o officia! tt: rcl!l•la incumbe 

1." A pt•esr:n t:u·-se ao stqwrior clll dia, c com elle assistir a 
parada 1la [ÜI'<;a Qlle ertll'lll' de S<~rVii~O; 

2." Acomp:wliat' o superior do dia, depois cb. paPada, 
qu:tn1lo cst.o J'or U[ll'esr:!tl:t.r-so ao comm:m<l:tnte da bl'igada; 

3. 0 Vi,itar u ron,laJ' as gnal'd:t,, nstações, postos, patl'u
lhas e tlH:atl'os que lhe f~n·,•m d<·!'i;.mados o ú.,; horas d<:termi
nadas pelo ~upcl'iut' do dia ; 

1." Aprc,s·~ntat'·>eao suptrior dodi:t para oxocutar as 
orderis quo ,Jel!e 1·r~ ·eii(JJ' 1:1ll <lC ~a,;iii:l de incenrlio, ou fJUando 
ocemTer de di:t on á noit•l algu1Jt aconkcimonto extraordinario 
na cidade, IJUO ten1h :t a!ter·ar :t or,lcm ou segur;~nç:t publica; 

5. 0 ln[',Jrttl-tl' o ;..npcri·•I' dtl dJ:t tl•l to:las as ÍI't'egulari
dadcs quo oh: CTV1\J' no st•t·vi,;:J drJ cu,j:t 11scalhaçiio e~tiver on
carrngado; 

(i." Cumpr•it• fit•IJII<~:Jte t<~ las :1s orJ,ms, concernentes ao 
serviço, que lhe f,n·cm 1!a·la~ polo ~uperior· do dia; 

7. 0 Enviar :~o ~ttpet·ior• da dw., aL1 ás lil hllr;ts d<t manhã 
do di:t em que l'111' T'•'ruJi.ln, nmt pa.rt~ cireum~tanciada mencio
nando :<s h·n·a~ em •tno tivr:t' nnda lo a,; gu<trda>, estações, 
posto.,, patrulhas e t.IH•atros, o o qne h<>ltl·et· notado. 

Art. 1~0:1. 0.; oilici:w~ <I·~ l'<>tlll:1 scl'iio c.,caJa•los nos corpos 
<losigna,Jo~ polo ,j,,f:t lhe ·la. brig.tda. 

Art. (',1);. t•:m f'al h til nlli·!iaes de p:Ü•)tlte ser•ão escaLtdos 
os infericwes qne f,li'Olll Jl()L'D9,at·ioo~ pat'<t auxiliar o serviço 
do r01da, a~ p:•.tt•ttllr1.;, guu··lo.s 0'1 pn;tos comm:ttulados por 
Í!lft'l'ÍOJ'Cq. 

1") ••I Flt'l \I. Jll, l'rt.H.\lPTlD\0 

Art. no/. O oflieia! de PJ'omptitliio no quartel central será 
um su b:il tel'llo c~cala>lo pe In corpo, q ne ftJl' <le.,ignado no di, ta
lhe il:t ht•ígntla. 

"\1'1 .• 1\\;>i. ltJCit!Hh; ao nflidal ll!: prompti lão: 

L" .\pl'C~t·ntar-~<l ln!.;il tlCJl'"IÍo-i ,la, p.trada ao commandante 
da brigada, ao :tH.;io;t·)llto d1J p·:~~n.tl <J ao r.,~puctivo otlieial dH dia; 

2." Coll~·H·var-sn >'<'lltpl'e unii<H·misado e armado, de modo 
a pod<n' saltit· i!tiiJtodiata,nnrJb d'l qu·11·tel com a força rle sett 
cOJitnmnoln p·1ra 'lu:d<pt ·r Sf'i'Vi<:' externo qu·: lhe for deter
lll i nado ; 

3." PerJIJ'\11"''''''• •ltll':llli<• :ts .-11:1'' vi!lb e quatro horas de 
serviço, no qurtf'V'l CP:, t r·:l.l, de "li in oú pc)derá afastar-se em 
object o de ser>:iç" : 

.J ." Ter snl1 c'll0S Yi>bs a for.·a que e"tivcr <le promptidão, 
cuj·ts praças tl••n)t'á 1 e!:~eion:tr, ni\o cons,mtindo quo sai:;m h 
rua ou se dPnmitnnnisent · 
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5." Requisitar do official rle dia á Lrigada a substituição 
de qualquer praça que adorcer ou abandonar o serviço ; 

G. 0 Passar rev1sta, h~ horas regulamentat·cs, á for·ça de 
seu commando, dando parte ao o!lieial rle uia á brigada uns 
faltas que observar ; 

7." Entre,:..! ar ao omcial de dia á Lrigada, lego que soja 
substituido, uma parte uns occurnmciaEI que tiver havido du
rante o seu serviço. 

Ar·t. 609. O official de promptidiio entrara dt~ serviço ils 
nove horas da manhã, devendo comparecer á parada geral com a 
força de s•·u com1nando. 

Art. (i!O. Ao oflicial dn prrJmptidiío Eerá forncci•la alimcn· 
tação pelo rancho do corp >. 

HO t'OM::\1.\Nil \NTE 111~ ESfAI,·\.0 Olf l'O';TO POLTCIAI. 

Art. Gil. Ao commawlanto de estação ou posto policial 
incumbe: 

1." Anxili:tr a antorid:ulo no policiamm1to ria circum· 
scripção em que s0rvir. niio iut•~rvinuo, poróm, rio modo algum 
nas attrilJllições dessa autoridade o!t de CJUalqn8r outra, limi
tan•lo-se a p1·estar-lhe a cnadjnvar;ào f} \lo liJr mistec ao serviço, 
quando J'eCJnhitarla ; 

2." Instruit• ft·•·quontomento as pl'flças de seu commawlo 
nos differ<mtes ramos rio BeJ•viço e especialmente no morlo 
por que rlevelll proceder quando estiverem do ronda ou 
patrulha : 

3." Inspeccionflr rlüniamente o urrnnmento, farrlamrmto e 
mais artigos de uni('orm'l das prnças, participando imme•liata· 
mente ao t\scal <lo corpo as f<dta~ e irrc'gul:tridadés que en
contrar; 

4." Designar :1s praças rpw tive1·em rle rondar m Jogares 
indicados pela nntoridade policial, ontreganrlo-lhes nm<t rolaç:'io 
assignada das rua~. t1·avrssas, b•JCCOR e praças quo constitnircm 
os postos de cada patrnl h a ; 

5." Ro11dar e raze1' )'(lllrlar rlnrantn o dia e a noite e em 
horas indeterminada~ as patrulha~ 1lrJ su:t circumsct•ipçiio ; 

G,n Revistar as pi'ar;as que ti\f'l'<Jm do sahir a ~ervi\·o, 
tendo o cuidado de rxamiuar Ri a~ rlP~tina'la~ a roudar log:l!'es 
onrle existem caixas rio a vbo rle inr·enrlin leYam a rospocti v a 
chave; 

7.0 Velar pela !illll·eza do rncinto rla estação ou posto, 
assim como pelo ass,,io rlu pessoal e material a seu cargo ; 

8.° Cous ·J•var-sc selllpro nnJturnd,ado o prompto a acurlir 
a f}nalquer conflicto, p1·oviLieneiando para f}ne as praças estejam 
nas mesuJaS cou· I ições ; 

9.• Evitar a reunião de pe.,3oas e~tranhas ao serviço nos 
compartimentos destinadus ao pessoal da bl'igar.la, excepto 
quando isso occorrer por motivo do mesmo Sr3rviço; 
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10.• Faze!' recolher immcdiatamentc ao xadrez, quando 
honver or·dern rla antoriilarle competente, os indivíduos preso, 
com excepção rlaqunlles qno gozarem do roL~onhecidas gar~ntass, 
os quacs ti carão na sa Lt da cstução ou pmto, até que a autiori
d:vle resolva sobre o destin'' que devam trw ; 

11." 1\lanrlar avisar ao corpo de IJombeiros, bem como 
ao cormr.:wdante Ll:t bri!-!ada, stq:orior do dia o ao delegado 
respocti vo, sempre f!U<\ 80 manifesta r inrewlio na su::t c ir· 
cnmEcripção, devendo a clle comparecer com o pessoal rlis
ponivd, a fim <li' pre::;tat' os !i<'l'Viços qno forem requisitados, 
quer CJUanto h extineç?ío, qtJel' IJUanto it gwmla do r:rliflcio 
inconrliado ; 

12." N:io cons<'ntir·. na nusencia da autori<larle policial, que 
pessoas estranha~ :to cor1 o tle IJornbeiros o á policia penetrem 
no crlillcio nm fJ uo ltortvür incendi~>, evitando tamlJcm qno se 
commdtam fnrtos ou se prueure occ11Lt:tr ve~tigios que possam 
conduzir á vcl'i lieaçfío da origem do i!l'e;Jtlio; e nesse intuito 
collocará scntirtP!Lts, quo s,·, St)rão retiradas quando parn. isso 
rr\ccber ot·deJ>t ; 

13." ltr·colher. nos rasos rlc {'ri~iío em f1:1grante, c na au
scncia da autoridade !oral, torlos os objoctos quo se relacionem 
com o rlnlicto pr·aticarlo, taes como armas, lltstrumentos pro
prios para rouh.\r, etc., para fJUe se possa hvrar o auto do 
modo rompido, n:ío consentindo l<unhem qufl as testemunhas se 
rdirem antes dP in'lniri.Lts pela autoridade competente; 

1-t.• nuardar, sempre quo (>li' reCJuisil:tr1o pela autori
darle civil, to.los os ol•jf•ctos apprchendidos a inrlivrduos presos, 
sol icit.rtndo l'r'ci bo qna ntlo restitui 1' o!'l mesmos olJjectos ; 

Irl.'' Mandar roeulhcr ao qnartel central os rl<)Sertures da 
brigada qne lho forem aprescnl<vlos, e ao~ respectivos corpos 
as praças qnc furem encontl'adas procedendo mal; 

16." Prender e man,Ltr npresent,n· ao qual'lel do cot·po 
as pl'UÇ<tS sob SPrJ commando fJUC commettercm faltas graves, 
relatando r~tas minnciosamcnto na part0 PSpccial quo deve 
dirigir; 

17. o Fazm· t;tm bem n.pr•·sent:u ao delegado da circumscri
pçã.o, para qur1 flst.n fa,:a a devida. commurl!caçíio ao corpo ou 
ostltlJel"cim··nto a flUe porten('crem, as pmças do exercito, ar· 
marla, guar•da nn_eional, bombeiro~, ete., oncontrndns promo· 
vendo desorrlom, cnvdvidas em cottflicto ou embria;::-adas, 
bem como o~ r1o:-crtorcs rias mesma~ cnrporar;•lcs que forem 
presos; 

IR." ObsPr\':\1' c fazer oh,ervar a mais rigoros<t r1i:,cipliua. 
entre os seu~ Clltnmanda.io~. niio J><'rmittindo que joguem, façam 
algaznna, travem rixa~. pru!irnm p,.Javras PIJscenas, ou pm· 
tiqnetn aL·çõ.•s d(,slwne."hS; 

19." Guar·rlar tcda a rcS•lrva sobre os f<lctos occorri•los na 
estação ou posto, não os revelando senão a quem tle direito ; 

20." Providenciar ri e modo CJUC nnnc;t se faça esperar o 
auxilio tia força rio son commanrlo, qnnndo l'equisitn<la por au· 
tor•idarl~ f'ornpr>tnntfl; 
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21. 0 N;"ío consr,ntir· qrw as praças soh seu eomm~n,Jo andr.m 
a paisana ou drsnniforn!Ísarlas; 

22." Providen~iar· para que sej;\ snhstituido o rondanio quo 
cff,~ctuaJ' qualquer prisào em flagrante, <tfilll d<) qnc ello pos~a 
ir á dt'legacia prestar o ~cn tl<'poim•mto; 

~!~:." l\Iini,trar prompta<r <'lltr~ ao dele~aun da circumscri
pçilo to•l:ts a-; ir1formaçü<~S qne rcr]uisitar com rclaç:lo ao ser
vi~·o do que o,;U ver incn•11hida a força de seu comando ; 

24." Evita J' <J desperdicin de g·a~ JHl Pstação pus to; 
2~•." Fawr· it assi~t••1wia do mate1·iaJ, por inlermodio •lo 

fist:nl do •~orpo, }'edido jmltiticauo d0s uten~ilios nece~sa1·io.~ á 
esta çii o oq p"sto ; 

::r;.·• Ui'~:IIIÍSal', JLtc; <)}<OC;1;; COIIJ}'PI.nntr~. e :lirigit• á tlHlSlll:\ 
rep:i!·tir;.": • ·. t, rriltnm por i ulcJ'I!Wdin do tl:<e:t! do corpo, os po
didos t!o arti;.;<·s r!C' ex!'' di•·utc p:IJ':t a eota•;;"io ou pusto do seu 
COlliffiUIIdO; 

:27." Enviar dit·edamcuto <'t rrferi,la n~sist.;ncia, logo que 
as~umil· o commando c n<~s dn tas li x:nl:ts no modelo adoptado, o 
mappa da carga c descarga do' movei~, ntonsilios, munição o 
out.ros artig-os pertencente~ ;i lrrr.•1ad:1 ; 

21-:." T•·t· s·;rr1prn CJII tlra c ,.,,IIV<'!Jienl<'tneutc esl'ripturados 
os livl'Os o t:tiÜf'S J!••ri.nrH".'IIÜ'S ú rsta._·:"lo ou pnsto, inspccdo· 
nando-os cnirla,iosatnento no <IS3'1lllÍI' o comaumu\l, afim de da1• 
parte das il'l'egularidades que Clh'OntJ·~r; 

:!9." orgaui ... aJ', •k acn:>rtln cnm o i'ol'mn!:JJ'io ndoptado na 
ltrigad:1, a parte tle :uts,ncia e P ill\'•'lll:•J·io do;; ad.igos extra
viados )Jda;; ptaç;~s qn,J ~o an~eutarcru ~"lU licença, fazendo 
rocoll!et• ao qllal'l•d d0 co:·po, l'lliJVPIIÍPlltmnente relacionatlos, 
o armamontu, 1'11.rrlumeuto c: todo-; o~ tleuui~ artigos deixados 
pela:; mesmas pra•:a ; ; 

::n ... l·:ni'Í<\1' todos os LIL;s ao rpspcclivo forncce•lot· um vale 
dos P"·'nero~ ou ct~nwtlot•ins twce~>at·ias ás praças art'anchadas, 
ver i tic:t 111lo ~i a~ l'<;fciçõ, ·~ ~iw hem prepamdas e os gonet•os de 
primeira qu lid:1dn ,, u:• <Jirautidadn pcrl:rla, tl<~Vfllldo rnjoitar os 
que niio e8tivr;t·cm r·tu l1oa~ c"udi<;•-,e,; e, 11avvnrlo rla pat·te do 
fot•twc.;dm· tlemura ou rr;cnsa na 8u!.gtítui•;ii ... de,.ses generos ou 
comedorias, dJI'igir o vale :t outr<l twgocianto da Joca!irla<lc 
qnP o queira attendcJ', thudo inuw•<liatanwnte p:u tn de tudo ao 
Jlscal do co1·po, afim d•• sei'CIII lt•J!Jada~ a:; tlt:vitlas proví
dllllt'ias ; 

:li." .\dq11irir, pt•t' \'al,,s diJ·i;,itltl'; aus tin·twc0dOt'<'S, a quan
tidade <lo lu:rozPtHJ e J•al'ins fi,; lar11pc<H·H qne estiver fixada 
pat·a a illumina<;ão das <i,.la<Jies c pt~,-lns ondn não houver gaz 
corrente, sendo cl"to,; vnlcs pagos t:tJ!llrr>m nrt contadoria da 
bri;.:ada; 

::2." Pl'occueJ' cJp accot·•ln com o art. ::til qnr.udo uã.o houver 
for!ll'COUOL' contrael:illo para n tJp;fa•·arneutn dc1 sou com
mando; 

::::." Organisar e t'enwf.trr ao fi~cal tln e(lrpo no dia I·• tle 
crul:t mrz as r<'lar:ües, ~~·paradas pM ··omp:trlhia,; ou esquatll'ões, 
das Pl':was qnn l.i\'01'<'111 ~l'!'.lllr'h:ir!n ppln <l<'."l;t<':lllH'!IIn no cor'J'Pl' 
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do mez <tnterior; scwlo as mesmas relac:ões enviadas á conta
doria da hrigacJa com as ue vencimentos depois de conveniente
mente conferidas pelo fis•:al do corpo, afim de etfectuar-se na
quella repartic;ão o pagamento aos fornecodot·es, ou aos seus 
procurarlores l<•galrnente habilil:vJos, ú vista dos valos que 
nella ticn.ri"io arcllivados; 

::t." Enviai' tambem no mesmo dia ao citado oíiicial uma 
parte do c<msumo monsal <lo k~'t'ozc!le e )•avio,; e elo numero de 
lampeõ,~s quo tivo!'<llll fune<i,.n:ulo rlnrante o lltoz; 

:::>." l'r•.,vid,nciar sobre a substituição do fornecedor de 
generos on comerlol'ias logo qne d<·ste receba aviso de que não 
quer· eontinuar como tal, para o que so entenderá com os 
negociantes da lo<~alitladc, indagando quaPS os que desejam 
eneatTegar-.~<J rl" f'ol'neeimenlo e rcnwttenrlo ao li,;cal tio corpo 
n.~ propo~l.as quo ree<·i<er· e que devem ~er feita;~ de uccurdo 
com os art.~. ·:li, ::16 c ::17; 

::0." 1 :h:wt" t' co11e urret~cia. enlt·o m; ml'smos negociantes, 
quinze di:t.-> :~rttC's <ia terminação de cada sernest.rc', pam o fot'
lll~cirnento de tancho :~~ 11raças do r[p,.;tacanwulo, enviando as 
pt•opostas ao fiscal do c"t·po na r,·H·ma da elisposição antoriot· ; 

::7," Ministmr ús pe~soas que desl'jarern conlraetat• o fome
cimento, to lo,; os oscbret'illlento-; que solicitarem; 

.:8." !'!'Opor· :w 1:ortHnan<L<nte do corpo, 1•or intcrmedio •lo 
respe,·ti v o li,.;<:al, a substituição r lo fiJI'neeedor, quanrlo pat·a i,; to 
h ou vur· mo ti \'os, q un ser :lo indicado,; pot· esc ri pto; 

::\l." Ter o cuida•lo rlu ~ó ,trr:mcltar a~ pnt•;as na estaçii.o ou 
posto, no rli<t srguiutc àquelle em qn' ahi ~e aprcsnntarem; 

·10." Remetter diarianwnto ao fiseal do corpo, até ú.s 10 horas 
da. manhã, o I'l,t.eiro dn serviço com torlas as occurreneias ha· 
vida8 durante ns ultittl'l~ 2-l hor.ts; 

11." Erlviur lambem ao supm·iot• ele <lia. até ás lO horas da 
manltã, q n:•urlo a e . .;taç:i.o 011 po~to ti vor sid<J visit:ulo ou rondado 
por cllo un pelos otlicia.es de serviço, nma. pat't' minuciosa de 
todas as occurreueias dignas de menç:lo ; 

!:! . " :--Iencion:t r diariaruent.e l\11 roteir.1 r lo serviço as campa· 
nhi;~s e numer·o,; das ['t'aç:1s a.rraneharla:<, lJel!l eomo os nomes 
tias qne se aprescutarem J<Ot' 1et· destacado c das que forem 
mawladas recolher ao cortJO. declaratl'lo mais, com relação a 
estas ultimas, as horas em que pal'tirem da estação ou posto; 

·t::. o Averiguar euitladosamentc ns rattas q ne forem prati
cadas por praças da for<,'>\ d,, ~eu comman·lo e chegarem ao seu 
conlwcimeuto, pam relutal-ns minur.·io.-<ameule nas partes que 
contra as IIIPSmas praças <lirigir ; 

·li." l::llte<3rler á~ pra<;:t~ de•arranr:harlas licença p:na almo
çarem ou j~nt:lt'em, 'ern pre.iuizo do serviço; 

-!:>." Não p<·rnüttir que ::ts i'l'::t<;as de folg:t saiam da Pslução 
ou posto ~en:lo por motivoju;.to, marcanrlo-lhüs nPste c:1SO a hora 
em que devem re:.;re~iiar, afim de evitar prejuizo no serviço; 

·16. 0 Ler ou mandar ler ás pra~,n~ rle >'eu conunando, por um 
ollicial infel'ior, :111 ordens do dia rcgimcnt:ws c detalhes do 
corpo; 
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47. o Fiscalizar o serviço tb sentin<Jlla da esta:;ão ou posto, 
e verificar si elht faz :~ devi!h co11tinencia aos seus superiores; 

,J8.•· Proced,,r na coutormid,ule do art. GIG, n. JO·•, no ca~o 
de ataque ou tenta ti Vê~ de ataque à estação ou posto; 

40. 0 Passar as revistas Jiarias estabeleciJas neste regula· 
mento. 

Art. 012. O commanrlante da esbçii.o ou posto policial ~orá 
responsavel por tod;ts a,; faltas commetti:la~ pelo pesso,\l de 
seu commatHlo, desrlo (]Ue dellas tenha conhecimento o não 
tome as dovirlas providencias. 

Art. li!:!. O comllt:mrl::wto :la estaçiio ou posto mandará 
uma praça copiar on rc•cchor o deLlllw no quartel do corpo á 
hora determinada. Quan1lo i,;;:o não for possível, ser-lhc·à cn· 
viada nma cópia do ll!esmo del<d!Je. 

Art. G l 1. Os com mandantes de cstaçücs o postos, bem como 
as respecti ''as praç 1S, devem ser snl,sti tu idos mensalmente, 
sempre qne for p:lssi vel. 

Art. 1'>15. O tl!llllll:\Jl:lante da r•stac;iío ou po,-;to, quando 
tiver de ausentar-se um oJ,jecto de serviço ou com licenc,:a do 
eommandante tln corpo, écrá ~ubst.itui,lo pelo ot!ici;d ou pra:;a 
mui; g-t'<Hlua:la da for:;a do seu comm:~tHlo. 

,\rt. 1\IG. :\O eoJnman•lantc :J,J gnar,l:l cx.trJrn:t incumbe: 
l." Cumprir lielm('nte tod:~s as ordc:>ns om vigor no corpo 

da guarda, e bem assim as que rec,:ber do superior do dia ou do 
sen antcres;ut' no commando da guaTda; 

~!." i\!antPr rOJlveninlllümcnt:J uni(orrni~adas as p!'a1,:as Ja 
g-uarda, não eon~cn ti n.Jo q II>l j(lgtwm, t J':t vem rixa,;, fitl,'alll 
alguzana, profiram l'ahvra~ ulis~':na$ ou pratiquem acçõcs 
desllon•)stas ; 

3." Niio dar licenç:t pan sahir !la gu:J.t':la senão á pl'<tç<t 
que allr'gar m:1tivo ju:;to, e, aill'ht as~im, llltnc,t por tempo que 
possa pn~jwliear· o se,,viço; 

,1." Examiuat· as ra~·ües cnvi<Jdlls it g\l;tt•Ja para as pmças 
at'l'anchadas, verilicawlu si e,tão do acc"rdu cOIIl a tabella om 
vigor; 

5." l\Iamlar jantar o cüiar, meia hora autos d't distt·ibni~·iío 
do rancho no col'po, as uraç tS :u·t·anclladlls disponíveis, !ixanuo· 
lhes a hora orn que de1·em re;_;T~ss:tr, q n:t111lo as ref'eiçües não 
forem servida~ n:t guarda; 

li." Velar por que n,, sentinellas so conservem attentas ao 
quo se pat'sa e l!t•:arn a <hYJda conli!Jelll',i:t aos ~eu~ supot•ioros; 

7 ." Nil<) mandar l'l'rtil••t' as ~PllLill<'llas, :;em ljlll\ prc(;eda. a 
form:tlilhlde do c·!J,tJI!ada .is w·u/{1.~ e forJuatnt'a da guarda, veri
llcando si seguem r:om o I'Ospectil·u t\tbu to las a:;; pra:;ts quo 
tiver<JJil de entrar de 'l'lllittulla ; 
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8." Formar immediatamente a guarda e assim conservai-a, 
em caso 1\e tumult0 ou incendio proximo, até que cesse o motivo, 
prestando, quando possível, o numero de praças que for exigido 
por autorirlades civis ou militare,;, para qualquer serviço rela
tivo ao acontecimento; 

9." Não pcrmittir desordens, insultos, offcnsas, aotos cri
minosos, etc., prrto da guarda ou à sua vista, diligenciando 
p1·ender os 1lelinquentes ou prestar o auxilio que para esse 
e!Teito fôr requisitado; 

10. • Mandar formar e municiar o pessoal d,, guarda, quantlo, 
p)r motivos bem fun(lados. ,julgar que periga a segurança do 
~eu posto, não fazen(lo, porém, uso das armas senão quando 
reconhecer que niio lhe sera absolutamente possi vel conservar 
de outro modo o mesmo posto; e si o tempo e outras circum
stanci&.s o pcrmittirem, dará primeiramente parte ao supe
rior de dia, ou, na ansencia deste, a qualquer outra autoridade 
superior, antes de lanç:tr tnão desse recurso extremo; 

ll." Recolhr•r ao corpo da guarda qualquer pessoa que, em 
suas pr·oximi<lacles, cahir feJ•itln, accommetthla (le algum ataque 
ou embl'ingada, arrecatlar o dinheiro, joias ou outr·os oiJjectos que 
essa. pessoa trouxer comsigo c entregar tudo, mediante recibo, a 
uutorida.le policial, a quem deverá ter dado aviso; 

12." Fazer com o devido cuidado e tle accordo com os modelos 
om uso, a esc ri pturação dos 11 vros de roteiro de serviço e 
de carga e d~.·~~arga dos moveis, munição c oukos artigos quo 
estiverem sob sua guarda; 

13. 0 Provirlencitlt' para que sejam comervadas em completo 
asseio todas as 1lependoncias da guarda ; 

14. o Consenar-sc sempre uniformisado e armado, não po· 
tlendo afastar-se ela gual'tla senão em objccto de serl'iço urgente 
e proximo do sen po~to; 

15." Evitar reunião ue possoas e:dranhas ao serviço nas 
llepentlencias rla guarda; . 

lü. o Sol i citar sem demora do supcrioi' do dia, si com e lia 
pudet• na occasião e"mmuuicar-se ou, no caso contrario, do 
oflicial ele dia á brigada, a substituic;·ão e remoç.'í.o das praças que 
adoec"rern ou forem victima,; de algum desa,trc, prestando-lhes 
os ~occort·o:; urgente~ de que precist1rem com os recursos de que 
puder 1lispór no logar ; 

17." Prender c rcmetter ao corpo respectivo as praças da 
guarda (jlll' commottcrcm alguma falta grave e por isso não 
devam continnar no serviço, prevenindo immctliatamente ao 
superior de dia; 

18," Arrecadar o armamenb e mais artigos deixarlos pela 
praça, qui! abandonar a gnarJa, c remettel-os ao corpo a que ella 
pertencer; 

1 \J." lttforrnar o snperiot• de dia c os officiacs de ronda, 
f)Ua.rHto vi,;itarem ou ronthrcm a guarda, tio toLlas as occurrencias 
dignas de menção ; 

20." Evitar o desperdício de ga7. nos compartimentos 
reservados á guarda ; 
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14.0 Não consentir que jos caldeirões se tire comida antes da 
hora marcada para o rancho e assistir com o official de estado
maior a distribuição do mesino rancho, afim ele que esta., Se faça 
com: l.'egularidatle e cajba a cacla praça a sua ração completa; 

l5.o. Apresentar ao oillcinl de estado-maior e com este ao 
commandante e fiscal, do corpo, u amostra das refeições ~as 
praças ; 

~6 •. 0 Exigir dos sargenteantesdas companhias· ou esqua.drões, 
quando apresentcwem as pl'aç<'~s no refeítorio, urna nota.com os 
num.eros daquellas que não tiverem comparecido por motivo jus
tiíicado; 

17. o Providenciar sóbre a guar.da e conservação das refeições· 
da;; praças que estiverem de serviço; . 

18. o Examinar e n.pre~entar ao offi.cial Lle estado-maior as 
refeiçôes que tivorbm de ser enviadas as praças em serviço fóra 
do quartel; 

· 19. o· NãD consentir que as praças desarranch;:tdas se .utilisem 
das refeições das arranchatlas ; 

20. 0 EXercer a devida -vigilancia, de modo a evitar que 
sejam desencaminhados os generos sahidos da arrecadação para 
o rancP,o das praças ; -

21·. 0 Não pei:mittir que praça alguma arranchacla retire· do 
i'éfeitorio as suaS raçôes; 

22.° Comprar na mercado os generos ou fOrragens que não 
forem em tempo remettidos pelos fOrnecedores; . . _ 

2.3. 0 Entregar, até o dia 8 Ue cada mez, todos os papeis da 
agencia·; 

24. 0 Velar por que seja mantido o mais rigoroso asseio não 
só nos utensilios como em .todas as de:peud~ncias da-agencia; 

25.° Conservar sempre com sigo ascha .. ves das arrecad·açôes de 
generos e de forragens e fenagdns. 

Art·. 544. O agente tm~a para o auxiliar ·como ·fiel um ofiicial 
inferior e comO empregados do rancho as ·praças que o comman;. 
dante do corpo julgar nccessarias. - · 

DO INSI>EC'l'OH. DA BANDA DE 1\iUSICA 

Art. 545.- O inspector da band.a de mus~ca será. um .official 
nome-ado pelo commandante do corpo.· 

'Art. 546. Ao inspector dn,_bandu:de mtisica incumbe: 
I. o Responder perante o comrhandari~.e c fiscal do cor_po pela 

fiel execução. de todos os enc;wgos commcttidos á banda ; · . . 
2.(' JnSJleccioLl<U' constantem·ente os instrumentos entregues 

aqs musicas e o armamento, corroume, utensilios e mais ar~1gos 
flUO estiverem em sua carga, dando parte ao major-fi::calde qual~ 
quer estrago ou extravio que verificar ; 

3. o fJrganisar e trazer sempre em dia um mappa·dn. carga 
e desca_rga de todo o material que estiver a seu ·c;trgo ;. 

4. o Numerar e mal'car c_oul o si.uete _"do corpo todas -as peças 
de musica existentes no archiv:o . e zelitr ·-a ·sua conserva-
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ção, não permittindo emprestimo de qualquer dellas sem orden.,. 
do commanda.nte do corpo e recibo d:t pesSoa a quem for em 
tregue; . 

5. o Entregar teimesti•almente ao major. fiscal, pata sér 
Conferido e archivado na secretaria, um lnappa. discrlnlinatl·VQ 
.de ~odas as peças de musica. pe1•tencentes a banda.; · 

6. o Apresentar proposkt para o preenchimento ·das v~gas 
de mestre da musica e musicas, qevendo, ant0s de.oJ•ganis~;tr a. 
destes, ouvir. a opinião do .mestre e. assistir ao exame·de ·que 
trata o art. 162, par"<1gr.apho unico; 
: 7. 0 Indicar ao commandante do corpo, por int~rmedi'9dQ 
major-fi~cal, e quando fot' mist~r. ns praças que o 'mestre jt:Llgar 
em condições de ser aprendizes de m'Usica; 

8. 0 ürganisar a folha e efl'ectuar o pagamento das quotas 
que couberem aos musicas pelas tocrLtas rem.unért:tdas~ entre
gando. ao conselho administrativo da caixa respecti v~, .a ·~ujits 
·sessões .. comparecerá, a importancia que tiver. de Sm• reCotb:ida 
a contadoria da brigada ; ' ' . ' . ' - -

9. 0 Requisitar os artigos necessarios á banda e be"m ·asSim 
os concertos de que carecerem os instrumentps .; 

10. 0 Assistir aos ensaios da banda e comparecer a·os 1Qga.res 
ém -que ella tenha de tocar, sempre que for possiyel. 

Art. 547. As funccõCs do caego ·de inBpector -da -~usica 
não impodieão que o offí.cin.l exerça qualquer outro emprego no 
quartel f1o corpo ou faça o. serviço que lhe toc::tr por escala, 

IJO INE"ERlOR DB DIA AO CORPO 

Art. 548. Diariamente será csc:tlado um oftlcial inferior 
l)rira o ·serviço de dia ao corpo. 

Ar-t. 54Q. Ao inferior de dia ao corpo incumbe: 
1.° Comparecer á parada diari.a e apres~ntar~se ao omcial 

de estado.maiorlogo que este tome conta do set~viço; . 
· 2.° Cump"rlr escrupulosamente as ordens que reqeber 

do :offlcial -de eStado·maior, auxilianc1o-o na eXecução -àol3 seus 
deveres ; · 

3. o AsSistir i visita medica, tomando nota dos nomes, -"Cqmpa~ 
nhia? ou esquadrões das pt•aço.,-; que b.üxarem ao hospital; 

_4. 0 Orgauisar Os papeis que lhe forem indicados pelo official 
d.e estado-maior,_ de accordo com as ins~rucções que déllé 
receber ; 
. 5.° Fiscalizar o serviço do cabo e das demais p1'aças en· 
çar.r_ega_das. da tachina do quartel ;_ .. 

6. o Acompanhar o o!I"icial de eshdo·maior "nas r.eviStàs 
diaJ:i~s ; 

7 .o Não se afastar do quartel dm·ante as suas 2LbOr8.s de 
ser-viço; 
· 8. 0 Dar parte ao oficia! ·cte estado-maior de tuU.o -que. 
observar em contl'ario às or(~ens estabelecidv:s no çorpo. 
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DOS OFFICI.U;S INFERlORl\S DE DIA AOB 7-:SQUADRÕEI!I. 

Art. 550. Pela sala das ordens do regimento de cavallaria 
será escalado diariamente um ofltcial inferior de dia a cada urn 
dos esquadrões. 

Art. 551. Ao inf~rior de dia ao esquadrão incumbe: 
I .o Apresentar-se ao offlcial de estado-maior e ao coadjuvante 

de dia, logo que entrar de serviço; 
2.0 Assistir á limpeza dos ca.vallos, muares e cavallariç9.s, 

ao recebimento das forragens destinadas á alimentação dos ani
maes e a toà.as as distribuições de r<.~ções e datas d'agua; 

3. 0 Inspeccionar, tanto de dia como á noite~ as cavallariças, 
verificando si' as respectivas sentinellas ·estãó vigilantes; 

4. 0 ·Estar presente a formatura das praças de folga incumbi: 
das de dar agua aos animaes e conduzil·as ás cavall.,;~riças; 

5,0 Não permittir que os animaes sejam soltos senão ãs horas. 
determinadas,.ou por conselho'do veterinario; · 

6.0 Acompanhar o veterinario na visita aos. animaes doentes 
de seu esquadrão; 

7.0 Assistir á serragem do. capim e alfafa para as rações, 
mandando. aproveitar o retraço secco na.s cavallariças, para 
oama dos animaes ; 

8.0 Tomar nota dos numeras dos animaes que se desferrarerh' 
e informar disso o coadjuvante de dia; 

9.° Communicar immedíatamente ao coadjuvante de dia qual
quer occurrer(cia que se der-ou falta q~c .notar no serviço; 

IO.o-· NãO se retirar do quartel sem prévia licença elo ofticial 
d..e estado-maior, tendo o cuidado de deixar quem o su,bstitua. 

Art. 552. Os oificiaes inferiores de diaj aos esquadrõeS entra"~' 
tão de serviço ~s 9 horas da manhã. 

DO COMMANDANTJ~ DA GUARDA DO QUAR'l'EL 

Art. 553. O commandante da guarda do quartel será della 
inseparavel, assim como as praças que a compoem. 

Art. 554. Ao commandante da guarda do quartel incumbe: 
·1.0 Tomar conhecimento de todas as ordens existentes na 

guarda e dar aos seus commandados as explicações necessitrias 
para a sua boa execução ; 

2.0 Examinar cuidadosamente, por occasião de tomar posse da 
guarda, os livros, moveis, utensilios e munição, ·bein como todas 
as dependencjas da mesma guarda, dando parte das faltas que 
encontra!'; 

3.o Zelar o asseio do xadrez e corpo da guarda e a conserva
ção dos moveis e utensilios a seu Cargo, não consentindo . que 
pesso.a alguma converse com os presos sem permissão do ofticíal 
ue estado-maior; 
.. 4.n Consevvar-~e sempre armado o uniformisado ~ 
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5,0 Não permittir que pessoa estranha tenha ingresso no 
quartel sem .consentimento do official de estado-maior; 

6. o Prohibir algazarra ou ajuntamento de outras praças, ou 
de pessoas estranhas â brigada, ·na guarda ou em suas imme
diações; 

7, 0 Velar por que as sentinellas façam a devida continencia 
aos seus superiores ; 

8.° Conservar formada. a guarda emquanto se renderem as 
sentinellas, tanto de dia como de noite; 

9.0 Verificar, quando for occasião de rend'er as sentinellas, si 
seguem -com o cabo da- guarda devidamente formadas todas as 
praças que devem compor o quarto; 

,Jo.o- Velar por·que as praçq.s _da guarda se conservem uni
formisadas, não permittindo que joguem, disputem, façam 
alga_z;arra, profiram pÍtlavras obscenas. ou pratiquem qualquer 
aóto reprovado ; 

11. o Não consentir que praça alguma sáia da guarda senão 
em objecto de serviço ; 

l~.o Receber do ·seu antecessor, em presença do official do 
estado-maior o á,vista da relação respectiva, todos os presos que 
estiverem no quartel; . 

13.0 Nãó recolher preso algum sem conhecimento do offi.cial 
de estado~maior ; 

14.0 Não soltar nem entregar _preso algum, sem que para 
isso receba ordem do official de estado-maior, fazendo depois a 
competente nota na sua relação ; 

15.° Formar a guarda om semi-circulo á porta do xadrez ou 
das cellulas todas os vezes quo tiver de abrir essas prisões; 

16. 0 Revistar as praçaS que tiverem de ser recolhidas ás pri~ 
sões, retirando-lhes qualquer arma ou objecto com que possam 
damnitical-as, bem eomo os phosphoros,eigarros, charutos ou ca~ 
chimbos das que se destinarem as cellulas; 

17.0 Satisfa?.er, com prévia ordem do oi'ficial de estado-maior, 
as requisições de força da guarda ·que lhe forem dirigidas pelas 
autoridades civis para serviço urgente e de pouca duração, meu .. 
cionando no roteiro do serviço o nome das praças que compuzerem 
a forga pedida, bem como as horas em que sahirem e se J:>e ... 
colherem; 

18.° Fazer fechar o portão do quartel depois do toque de re
colher; 

19.0 Mandar apresentar ao official de estado-maior- todas 
as.praças que entrarem no quartel depois da revista de re
colher; 

20.° Formar a guarda por occasião das revistas .. diarias, não 
só para verificar si fillta alguma. praça, mas tambem para inspec~ 
cionar o estado do armamento. e correame de cada uma ; 

21. 0 Rondar durante a noite as sentinellas, alternando esse 
serviço com o inferior da guarda, si o commandante for official 
de patente, ou com o cabo quando for ofliciaJ inferior; 

22. 0 Exercer a maxima ;vigilancia no sentido de impedir.qqe 
e~trem no quartel bebidas alcoolicl"IS ~· · 
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23': 0 _Dar immediatamente parte ao ameia! de estado-maior, 
quando adoecer algum -preso ou praça da guarda ; . 

24.0 Não consentir que sejam retirados moveis ·Ou utensilicis 
-do corpo da guarda nem de outras dependencias do qua1•tel., 
salvo ordem do offici~\l de estado-maior.; 

25. 0 Não deiXar que praça alguma. sáia á rua sem que esteja 
uniforrrijsada, lirnpa e devidamente licenciada; 

26.0 Providenciar -para que sejam conduzidas ao refeitorio á 
hora do rancho as praças arranchadas, fazendo para esse .fim 
render as sentinellas; 

27,0 Arrecadar o armamento e quaesquer .outros ·artigos 
deixados ·.por praças· que abandOnarem a guarda, apresentando 
tudo a:o ·otncial de estado-malor,-para dar-lhes a·convenieht6 
destino; _ 

28.0 Averiguar cuidadosamente as faltas commettidas -por 
praças da guarda, afim de prestar as inform·ações ·qUe forem ne~ 
cessarias; 

. 29. o Escriptilrar, d"e: c~mformidade com os modelos respectivos, 
os livros de·registro de-roteirOs.de serviço e o de carga ·e des~ 
carga do? artigos perte-ncentes â. guarda ; 

30. 0 Organisar e entregar ao otiicial de -estado-maior, antes 
de ser substituido, a relação dos presos, cujas culpa'""S ·e_ penas se
rão extrahidas das ordens do dla ou detalhes em que houverem 
sido publicadas ; 

31.0 Organisar tambem e entregar ao mesmo 'officia:.I, q-uando 
for substituido, o roteiro do serViço com todas as occurrencias 
havidas, e bell\ assim o mappa dos moveis e utensílios da-·guárda; 

32.° Conservar em seu poder·as cht\-Ves do xadrez. 
Art. 555. O com mandante da gUarda do-quartel seNt respon~ 

Sa'vél pelás 'faltas ele qualquer natureza ·que óCcorrerem na. 
gua·rda, _desd·e ·que, -informado déllas, nenhu·ma pÍ'oVidenei ~ 
tenha tomado. 

DO CABO DA GUARD.\ DO QUARTEl, 

Art. 556. Ao cabo_ do, g·uarda incumbe: 
). o N~o permittir discussão entre as praças -da gual'da -; 
2. 0 A-ssistir, logo depois do toque de alvorada, -a limpeza do 

alojamento das praças e conserva t-o em p~rfeito estado de asseio~ 
.. até o ·momento em que ·a guarda. tenha d·e ser rendidâ; 

3.0 Substituir, ãs horas proprias e com as devidas formalida· 
des, as sentinellas, dando _parte de qualquer oc.currencia havida 
du.rante esse serviço ou nos posto~ das sentinellas substltuidas; 

4.° Corrig-ir ·qualquer or1lem que não seji1 bem transmittida 
pelas sentineHas ao serem substituídas, e lembrar as que pOr 
ventura -forem omittido.s ; 

5.° Conservar luz durante a noite DO alojamen,to das 
praças ; · 

tL 0 Rondar durante a.- noite as simünelhts ás horas ·desi
gnadas pelo commandant~ da guarcla ; 
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7, o Prevenir o offiCial inférior ·cta guarda, todas as vezes 
qu~ fôr hora de render as sontinellas; . 

8. 0 Acordar,as praças durante a noite, quando tiverem de 
entrar como sentinellus, si, por qualquer circumstancia, esta:~;~ 
tiverem de ser rendidas sem o brado d?armas ; 

9.° Conduzir ao refeitorio, por occasião das refeiç.ões, todas 
as _praças arranchadas, primeiramente as que nã.o se acharem 
de sentinella, e .depois as que estiverem nesse serviço ·e que se
rão previamente .substituídas ; 

10. o V Alar por q'Ue as praças se conservem· devidà.inentà 
:~miformisadas, tanto de dia como de ·noite-; 

11. 0 Não coQSentir qúe as· praças estragüeln os moveis e 
utenF>ilios existentes no respectivo alojamento; 

12. 0 Dar parte de qualquer irregularidade que notar n:o 
procedi'meüto não só das pràça~ que estiv-erem no . cQrpo da 
gJ].arda, como das. que se acharem de sentiuella. 

Art. 537.- Os çleveres dos cab.1s das guardas exterQ.as· ·aerã? 
tambem regulados pelas disposições contidas no artigo prece
dente. 

DA SENTINELLA DAS AR)IAS 

Art. 558. A sentinella das armas se postará á entrada 
principal do qu 1.rtel, perto do corpo da guarda, com o fim de vi-· 
gial·o e defendel·o de qualquer aggressão. . 

Art, 559. Inc-umbe á seutinella. das armas, além dos deveres 
geraes 'das senthiella's : 

1. o Não deixar entrar pessoa alguma desconhecida; sem 
ordem do qommandante da guarda; , 

2. 0 Bradar ás armas sempre que· se appr!)ximar da 
guarda-qualquer forçi.\ 1 ajunt_amonto tumultuoso, indiv~duo per
sonuido pelo clamor publico, ou pessoa que tenha direito á çon
tinencia da parte da guarda, o bem assim quando lhe fôr orde-
nado, quer ·pára a rendição das _sentinellas, quer para a·s· forma
turas de revistas, quel' "por outro motivo extraordinario; 

3. 0 Não consentir _que sejam introrlu_zidas no qUartel be
biU.a:s alcoolicas ; 

4 ... 0 Impedir que sé retire do·q·uartel, sem orde-m, -qualqUer 
movei ou utensílio; 

5. 0 Não deixar que praça alg-uma, ou qualquer outra pes .. 
soa, ·pegue na<;J armas, sem estar presente o_ commandarite, in-
feriol' ou cabo da guard_a; _ . · 

6. 0 Não permittir que as praças de fólga saiam do qú:artol 
sem licença ou desunifüi'misadas ; 

7 .o Prevenir o commandante da guarda, por interln.edio do 
respectivo inferior ou c:tbo, do regresw de qualquer praça qüe 
tenha faltado a::~ revistas nocturnas ; 

8. 0 Pas::;ar á sentinella mais proxima, de qua:rto em quarto de 
hora, logo depois do toqu~ de silencio, o brado de ale1·tae ·obser
Var si esse.brado ó tro:nsmittido ás dem·ais·senti'nGUas, ·dahdo im
medirdamellte-parte ao ci1bo da gua.rda, quando tal nãoacontecer. ,. : ' 
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DA SENTINELLA DO XADREíl 

Art. 560. Além dos deveres geraes das sentinellas, incumbe 
á sentinella do· xadrez : 

1. 0 Não consentir que os pn~sos conversem com pessoas..,_ de 
fõra, sem autorização superior; 

2. o Impedir" que sejam introduzidas no xadrez bebidas 
alcoolicas de qualquer _espccie e bem assim armas ou instru
mentos com que se possa damnifi.cnr a pris_ão ou os uteitsilios 
ne Jlaexistentes ; 

3.·o Não permittir que os presos dispUtem, joguem, façam. 
algaz·arra, profiram palavras Obscenas ou pratiquem actos des ... 
. bonestos ; · 

4~ 0 Não deixar que os preso~ se conservem em trajes inde
centes; 

5. o Velar· por que no xadrez s€\ja mantida a necessaria 
limpeza; • _ 

_ 6. 0 Não permíttir ·tfuê a prisão fique às escuras durante 
a nOite; _ 

7. 0 Responder e transmittir á. sentinella.ma:is pfoxima o 
braclo de alerta. 

DOS COMMANDANTES E GUARDAS DAS CAVALLARIÇAS 

Art .. 501. Cada esquadrão nomeara diariamente um cabo 
!)e esquadra ou ~nspeçada, como comman,dante, e quatro solda
dos para guardas da cayallariça, os quaes, vestidos á vontade 
mas com decencia, comparecerão tambem á parada .diaria, for .. 
mando á. retaguarda desta~ 

Art. 562. Ao commandante da guarda das cavallariças in
cumbe: 

I. o Conduzir a guarda ao seu posto. quando marchar a pa
ra.da _geral, e receber do seu 'antecessor os utensilios, as cabeça
das e os animaes existentes nas cavalla.riças, assim como a .for~ 
ragem para . .as rações, examinando tudo e dançlo logo parte ao 
o.tficial infe~ior de difl,·ao esquadrão de qualquer irregularidade 

-e ao forriel do es·quadrão das faltas de .cabeçadas e utensilios quo 
notar ; · 

2. 0 Distribuir o serviço que deve ser 'feito ~elas praças c1a. 
guarda; 

. 3. 0 Manter uma sentinella especialmente incumbida de 
evitar que os animaes se escoucêem ou se soltem e que as 
praças de outros esquadrões tirem as cabeçadas ou algum 
utensilio da cavallariça ; 

4. o Não permittii' que as praças se afastem para longe da 
oavallariça. sem riiotivo justificado; .· 

5. 0 Velar por que âs praças não maltratem com pancadas 
f animaes, dando parte imme.diatamente ao inferior de dia ao 

esquad~ão daquella que transgredir esta dispoSição·; 
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6. 0 Não consentir que praça alguma que se recolha ao quartel 
a cavallo, se retire da cava.llariça sem que primejro substitua a 
oabeçada do freio pela de prisão, desaperte as cilhas, e, de~ 
corrido algum tempo, tire o sellim e esfregue o lombo do animal 
com retraço secco ; 

7. o Dar parte ao officia.l inferior de dia ao esquadrão si al
gum animal adoecer, ou fôr recolhido de qualquer serviço, fe· 
rido ou maltratado; · 

8. 0 Ioformar tambem o inferior de dia,· sempre que se des ... 
ferrar algum animal; . 

9. 0 Não consentir, salvo ordem em contrario, que praç'a 
alguma encilhe cava li o que não seja o de sua. montada, o que 
verificará pela relaçãO affixada na cavallariça; . 

10.0 Entregar, quando por qualquer motivo tiver de deiXar 
o commando da guarda da cavallariçn, antes de rendido, 
todos os objectos, por contagEJm, ao soldado mais antigo, o 
qual supprirà a sua faltn,, cumprindo todas as suas obri
gações. 

A1 t. 563. As tentinellas auxiliarão tambem a. limpeza das 
caval1arlças e _serão rendidas Us mesmas horas que as da guarda 
do quartel. 

D')S CACOS DE DIA E PLANTÕES 

Art. 564. Cada compn,nbia ou esquádrão nomeará diaria
mente om cabo.de esquadra, ou a.nspeçada, e tres soldados para 
os ~erviço3 de dia o plantões aos respectivos alojamentos. 

Art. 565. Ao cabo de dia incumbe: 
1.0 Manter em perfeito asseio o alojamento das pràças; 
2.° Conservar-se no recioto da companhia ou esquadrão para 

attender promptamente a qualquer ordem; 
3.0 Velar por que os plantõe~ se conservem attentos e vi .. 

gilantes e cumpram fielmente todas as ordens que receberem ; 
4. o Não consentir jogo, disputa ou algazarra no aloja

mento; 
5. 0 Apresentar ao facultativo em serviço no corpo, por oc'7' 

casião de sua visita medica, as praças que se acharem doentes, 
bem como as que se tiverem alistaçlo no dia anterior, e ao 
instructor, ás' horas proprias, os soldados que fr{)quentarem 
a· 1nstrucção. 
· .. Art. 566. Os plantões serão co!locados ás portas dos aloja· 
mentos, munidos de um apitei pa1·a darem signal quando se 
approximaralgum official ou official·inferior, ou quando occor
rer qualquer facto grave rio recinto ou immediações da. com
p:mhia ou esquadrão. O signal serit de um só apito quando 
~ superior for official-:inferior, do dois si for official de patente 
áté major, e de- 'tres quando' se tratar de commandantes de 
c~r~o~ ou outras autofidad~s s~pertor~S? 
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Art. 567, Ao plantão incumbe ainda: 
1. 0 -Zelar o asseio do alojamento; 
2. o Rev'istar. bs objectos que os seUs camaradas _pretendeJ:em 

retrrnr d'o aloja·mento, -quando suspeitar que não-lhes pertencem; 
3, 0 Não permittir que as praças toquem em objectos ·das 

que estiVer'ein auSentes ; 
· 4. (I Ihrpedir., ·de'póis do toque de silencio, q'ue entrem t~oa.Jo· 
jamento.llraças de outras comp~nPias ou ·esquadrões, sem li· 
cen·ça·do '8argênteante; 

5. 0 Avisar o cabo de dia quando vir jogo Ou nótar outras 
._ir~~gula:ridádes pratic~das por praça·s. 

Art. 568. Os .. cabos de dia e plantões cü'mpatecarão á -pa· 
rada geral devidamente uniformisados, os cabos "arniadOs do 
esi)ad"a o'u ~abre e o.s pla~tões sóm:ente coin tali'r.n ou cinturã_o. 

Paragr~pho unico. Os cabos de dia se apresentarão ao otll
çial ;de estar.lo-maió'r,logo depois de nlarchar a .parada. 

DO COZINUEIRO E SEU "AJUDANTE 

Art.- 569, O cozinheiro dos cm'pJS e seu aj udant.e se:rã'O 
escolhidos entre as praças de lJOm comportamento, com as 
necessarias lu:tbilit~çõe~. 

Art. 570. -Ao cozinheiro ihcumbe: 
I. o Receber diariamente do _agente tu cio quanto _ fo~ pre

ciso, i_)ara as refeições das ·praÇas do ·corpo ; 
2; 0 Pt"e·parai' a comida com perfeição, asseio e··ponluali· 

dade ·' 
3'; o Velar poP que_ não·se,jam desencaminhados Os .generos ou 

co.me.dorias que estiv_erem sob sua guarda; 
4.° Cohservar bém resguardatlos os alimentos_das praças 

que deixarem de comparecer ao rancho por mQtivo'justo; 
5. 0 Auxiliar o offiCial d 'est'ado-maim' e agente no eXame de 

genEiros ·a q·ue se refere ó art. 512, § 2"; · · 
._· .. _6~ 0 Máht"ei' em ·rigoroso asseio não'só a cózinba Como todos·os 
uten·smos· a ·seu r.ú'go: 

Art~ 571. Ao aj-u-dante inm~mbe auxiliar o cozinheiro em 
to~·os-_ds _sems deveres e substituil-o .quando ·elle por qualquer 
moti vo:tenha de afastar-se da cozinha. 

Art..:.-572. Ao cozinh8ii•o do ,hospital e -a0 Seu-ajudante ·ca· 
bem as mesmas obrigações do cozinhêiro e [l.ju-l"ant~ dos cot··pos. 

DAS REVl:;'l'AS DIARIAS 

Aft~ 573.-AS r-evistas dia:ri<Ul-compr'elt'endem a das 6 horas 
da mailllã, a do meio dia,a do rccolhe'r e as incertas,_e serão pas· 
sadàs-PelQs sargenleantes .das Compa.nhias ou -esquadrões em 
presença do oillcial1le e~tado-maior ~ 
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Art. 574. Nas rovist~s -das 6 horas e do meio-dia. se obser
vara o seguinte: 

1. o Um quai·tO de hora antes mandará o official de estado· 
maior que o corneta ou clarim de retém faça o toque de chamar:! a 

-geral para reunir a banda no Jogar designado; , 
2. o Executudo o te que de revista por toda a ba,nda, os 

sargenteantes formarão as praças nos seus respectivos alojs,· 
.mentos, verificando pela escala de ser-viç(),_ e em preseoça d,o 
o1ficial de cstado~ma.ior, a,s que faltarem. 
· 3.° Finda a revista, mandará o official de estado-maior 
fazer o toque d"l debandar. , 

Art. 575. Para. o regimento de cavallaria a .revis!a das 
6 horas da manhã será substituida pela fOrmatura da limpeza. 

Art. 576. Na revista do recolher serão observadas as fOl'· 
nmlid<vJes S('guintes: 

I. o Um quarto de hora antes o oflicial de estado maior 
mandará fazer o toque para a reunião da.-banda Je clarins ou 
cornetas e tambores no Jogar designaJo; 

2. o Terminado o toque de recolher e fechado o portão do 
quartel, o oficial de esta· lo-maior percorrerá as companhias· ou 

·esquadrões, e ahi os sargenteantes que deveião t_or formado todas 
ns praças que tenham de responder á 'revista, procederão. á 
chamada pela escala do serviço, em presençado dito ofticial, a 
quem entregarão os pernoites devidamente rubricados ; 

3. 0 A cxactidão da chamada feita pelos sargenteantes será 
verHicada pelo official de estado· maior por meio dos pernoites; 

4. 0 Emquanto o ofticial de estado.:.rnaior_ passar a revista, 
os sargenteantes em cujn. com:t=-n.nhia Ou esq ua~rão já hop.ver ella 

-..sido feita, lerão a nomeação do serviço de suas· praças para 
o dia seguinte, a qual deverão tet• affixado no alojamento 
logo depois de publicado o detalhe i -

5.° Concluida a revista e antes de fechado o :Po~tã...o, 
os sa,rgenteantes a·pre::entarão ao offici-al de estado-maior as 
praças que pernoitam fóra do quartel, as quaes o mesmo official 
deixara sahir, depois de_ veriticar si estão dev.idti.mente le-
galis<l,das as licenças que apresentarem, mandando em s)guida 
fazér o toque de debandM·. 

Art·. 577; Uma hora depois do toque de recolhe:r, mandará 
o official de estado~maior toca-r silencio (ultimo toque ordin~rio 
que ~e faz a noite), parü que todas as praças_ se recolbarQ. (\s ·Suás 
companhias ou esquadrões, onde poderão conversar, -ma_s· tle 
modo _a não perturbar o repouso das que <J.utzerem dormir. 

At·t. 578. Na:::; rc.vistas iuccrtas 1 que assim se denotrilnam 
por sorem eH'ectuadas.ó. hora que, á noite, o official de estado8 

maior julgar mais conveniente, mandará o dito official cha
mar os sargenteantes das wrnpanhias ou esquaJrões e com 
elles contará, mesmo nas c<1mas, as praças que estiverem nos 
alojamentos, podendo, entretanto, em casos extl'ao_rdinarios, 
fazer formai' as praças e verificar pelo pernoite si todas se 
acham presentes. 
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!í." Indicar Oil soldados que tiverem apti•liio para tocar clarim 
on corneta, cnsinar·lhes os dill'ercn!PS toques, de modo !)UC baja 
sempre no col'po tl'rs pr·a~·a~ no cas0 de ~nl'prir as !'altas que se 
dereru nas respPcttvas b .ndas; 

G. o Responder perante o ajudante pelo asseio e uniformitlacle 
dos clarins ou col'lletas c tambores em todas as occasiões de for
matura. 

Art. 492. O corneta·m•'•r fiscn,lizará tambem o ensino •los 
tambores, do qual serh uncat'I'egado o mais habilitado do::; respe
ctivos tocadores. 

Art. 49:1. O clarim ou cOl'IWbl·mur•, em suas faltas ou impe
dimentos, será sultstitnitlo pelo cbrim uu .:ornet;t de bom com
porhmcn to que fur mais h a ld li lado. 

Art. 4rH. Os clarins, corneta~ c tami.Jores estarão sujeitos á 
discip!inn, dts esr1uatlrües ou companhias a quo pertencerem. 

nn .\1{.1\lEIRO 

Art.,!\);,, Ao armeiro, qur tm·á a gTa<luaçã.ode I" sargento, 
incrunbe : 

1." Concertar o armanwnlo <lo corpo, dando contn, todos os 
tlias ao quartd·meRtt·e dn,nr;ti"J'i:r pl'im'l. que ompregat• nesse 
Sel'ViÇO; 

2." Solicitar •lo !JIHtrtd·mestrn as fflrramflntas e !t1tlo mais 
!]ue t:•r neef's>'ario á cxcenç:lo ,],,~ trah:dhos tlc !]Ue for encat•o 
re«ado · 

., :L·.' Conservai' em seu podt•J' uma rel:lçiío rubrk:1da. pelo 
quartel·mcstro tlc todo.-; os illstrumPntns q\1') e~tivet'Pm a .'ell 
ear~o; 

4." Tnf'ormar ~ol•rr~ o Cllf't.n tia m:ttcria prim.-.. empregada nos 
concerfoH qudizcr t' !ivt~rPrn de ~r·.I' pagoH; 

:>. 0 Indicar, por intei'lltedi" tio qn:lltd-JIIe~trf', uma praça 
com as ncces~a.rias hahi lil:••;<J<:s çat·a "uxiiial-o no desempenho de 
HP-ttH deveres. 

Art. 4\ll\. o <Hmciro C8f.:trú Rllhmlinatlo á disciplin:t tla 1" 
companhia nu n"quad1·:1n. 

Art. 497. Em falta 011 i111pe·lim··ntn dn arnH•iro será "lle 
subst.ituiclo pela pr:11;a qur. ~ •rvi1· <'<~111\l '' :u :tiJXiliar. 

!•J) :.ll.'l'J:I: ('ill~!~!Ell~() 

Art. 4UL Ao tnr~l.r•~ conw1ro, quo tr.rá a gra•luaçã.o 
tle l" R:li'!WIIl·>, e li•~,uit, ~11i ·it'l :'t disciplino. do L" ns!)nadrão, 
incumbe: 

I." F a zot• ns f:llllCfTto·; 111''~'·~.~··1·i, •R nn~ '"''ll in~ e arreios dos 
cava !los o Illll:t.I'PI', tl:w<lo ''"liLt di:Jr·i:~nu~ul.·~ ao qual'td·mestrA 
da. Jll:t!.t•ria prima. qtll' t.i\-nr !'IIIJtn'!~a.J,: 
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2. o In1licar, por intermedio do quartel-mastro, nma. praça 
com a aptidão necessaria para auxiliai-o ; 

3. 0 Guardar convenientemente torla a ferramenta que tiver 
recebido, (\a ,ual consorvará uma relação rul>ricad:L pelo quar
tel-mestre ; 

· 4.Q Solicitar do quartel-mestre o fornecimento dos artlgos
necessarios á execução dos concertos de que for incumbido; 

5. o Informar sobre a import:Ulcia da materia prima empre
gada em concertos que tenham de ~er pagos. 

Art. 499. Em sua falta ou impedimento será o mestre cor-
rieiro substi tu ido pBla praça. que servir como seu auxiliar. 

DO~ FEltRADOP,E~ 

Art. 500. Ao mestre ferrador, que terá a graduação de 1° 
sargento, incumbe : 

I. o Dirigir todo o sarviço d l ferragem dos auimaes, sendo 
responsavel por qualquer irregularidade que occort'er em· con· 
sequencia de de~cnido seu ; 

2.• Corrigir os defeitos qu() notar no serviço dos ferradores 
e ensinar o olHei o i1s pnças q11e para aprenrlel-o h ou vereffi' sido 
escolhidas ; 

3. o Receber 1lo agente, mediante val<·s rubricados pelo ofi
cial de esta,lo-maior e qae serão depois substituídos pelo mappa 
respectivo, as i'erm!luras e cravo~ nece~sarios, aprrsrmtando 
<iquelle otllcial uma nota 1ln.~ fJllfl forem ~~mpreg;ldos em ca1la 
l\llÍili:Ll; 

4. 0 Zelar a ferrarnellta o uten~ilios que houverem sido 
cntre~ues á fnrraria, e dos qtmes possuiriL uma relação rubri
cada pelo qnartel-nwstr·o; 

5." Dirigir o serviço 1le marca.ção dos animars compra.dos 
para o regimento ; 

6." Nomear rliariamente um ferra·lor, cujo nome será publi
ca,lo em detalhe do r0gimento, para incumbir-se 1le qualquer 
serviço fJUG Sfl tornar necossario d\)pois do enc·orra,fo o expediente 
do corpo; 

7. o Substituir o vet0rinario quando na sua ausencia for mis
ter acwlir com Ul'gencia a algum animal ; 

8." Auxiliar diariamente o veterinario dur•tntc a visita que 
este fizer· pela m;~nliii. aos anima0s doentes. 

Art. GOl. O mestre-ferr.,dor fi,;ará suhor,linado á dl5ciplina 
<lo l" esqua<lrilo e em suas f;<ltas ou impe,limcnto~ será substi
tuülo pelo ferrador mais i<l,1neo. 

Art. !10?. Aos fnrr·adores cumpre Pxeru ta r pontu:\lmente 
as instrucções que receberem tio mostr-e, velat· pela conser
vação 1la rospectiva f<'l'l'n.'nr>nla e e.,lllerar-se nos SPI'Vi~·os de que 
forem incumbidos_ 
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Art. Go::. Os cabos de esquadra ~:erão tirados dentre os 
anspeçadas ou soldados de boa comlucta que satisfizerem as 
exigencias do art. 161. 

Art. 504. Os anspeçadas serão escolhidos dentre o,; soldados 
de bom comportamento. 

Art. 505. Nos serviços dd patrulha, guarda, dia á com
panhia ou esquadrão e em quaesquer outros de que forem in
cumbidos, devem os cabos ds esquadra e anspeçadas velar por 
que os sol<lados cumpram as suas obrigações, ministrando-lhes 
os esclarecimentos que para isso se tornarem necessarios. 

JlOS SOL!l.\JIOS 

Art. G06. No pontual cumprimento das ordens que rrce
b••rem rlos seus superiores se resumem os deveres geraes do 
soldado, a quem incumbe ainda: 

I." Estar ~em pro prompto a hora o no Jogar que lhe for 
dde1·minado ; 

2." Zelar o asseio e conservação do armamento, equipa
mento, fardamento e de tudo quanto estiver a seu cargo; 

::.o Fazer a devida contii~encia aos seus superiores ; 
4. 0 Evitar rixas ou disputas com os seus camaradas ou 

com paisanos ; 
5." Não jogar a dinheiro no quartel nem fora delle; 
fi. 0 Não vender ou empenhar peças de seus uniformes; 
7." Não sahir à rua dcsnniformisrulo; 
8," Sati~fazer pontualmente o~ d~;bitos que contrahir. 

C.\PITULO XIX 

DO SERVI00 I'ITERNO DOS QUARTlUS 

Art. 507. O toque de alvorada ~erá feito ao romper do dia 
por todos os darins ou cornetas e tambores, qun se reunirão 
um qua1•to de hora antes em lo;.çar lleterminat!o. 

Art. 508. As ref'riçõcs das praças arrancharlas serão distri
bui(las : no verão o almoço as 7 horas, o jantar a I e a ceia ás 
6 '/,; no inverno o almoço ús i '/, o jantar a I '/,o a 
cei<t as G. 

Art. 50!J. O horario das refeições póde ser alkrado pelo 
commandante do corpo, co1_1forme as exigencias do serviço. 

Art. f) I O. Ao toque de rwança1· J!Oi'lt o ?'ancho as praças 
marcharão formadas e rlevidamen te unitormisadas, •eu do con· 
(luzidas pelos sargenteantei'1 das companhias ou esquadrões. 

Art. G li. Depois do almoço o ajndaute man(lará fazer os 
toques para a parada dia ria, devendo excGuLtr-se o de avançar 
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ás !.l horas da manhã; formar-SI3-á então a parada, constituída 
pelo pessoal que entrar de gu:~rda ou de qualqum• outro 
serviço que deva ser rendido !le 2~ em 24 horas. 

Art. 51.'~. Os generos que entrarem para as arrecadações 
dos corpo3 ou passarem de uma para outra quinzena ou de 
um para outro agente, serão examinados, pesarlos ou medidos 
em presença do major fiscal, olllcial de estado-maior, medico em 
serviço no corpo, agente e um outro olllcial, que no regimento 
de cavallaria será o coadjuvante de dia. 

§ I . " Quando se tr,\ ta r de forragens e ferragens o melico 
ser;t substituillo pelo veterinario, ou, na falta deste, pelo co· 
adjuvante; cumprindo tambem que a commissão ouça como 
infor·manto o mestre ferrador a respeito dos cravos e ferra
dums. 

§ 2. n Ü3 generos e f,Jrragens forn~cidos t!iariamente e os que 
tiverem de sallir das arrecadações para o con,umo diario, serão 
t!lmbem examinados, P''>'a•los ou n.edidos, aquelles em presença 
do official de est[ldo m:1ior e do agen t.1,auxiliados pelo cozinheiro, 
e estas pelos mesmos ofJlcia"s, e mais o co::tdju vante e officiaes in· 
feriores de dia aos esquadrões. 

Art. 513. Por occasião do pJgamento dos vencimentos 
mensaes das praças de prol, se procederá á leitura das trans
gressões de disciplina, parte penal do regulamento em vigor 
o d:lvores das praças nos seus diversos serviços, sendo a leitura 
feita pelo njud lllte em formatura geral do corpo dirigida pelo 
major fiscal. 

Art. 514. Aos sabbados, em horas que não prejudiquem 
outros serviços, :;e procederá á basculhação e lavagem dos alo
jamentos, prisüe~ e mais dependeucias do quartel. 

Art. :>I !i. DJ todos os toques que se ti verem de fazel' no quar
tel deve ter prévi<~ sciencia o official de estado maior, excepto 
aquelles que fllrem determinados pelo commandante ou major 
fiscal. 

Art. 516. Nenhuma torç:1 marchará ou ~e dispersará 
quanrio se r·ecol!1er· ao quartel, sem consentimento llo ofllcíal 
de estado-maiol', ~alvo qn:mrlo for ('Olllmanrlarl<t pot• olllcial mais 
gr·adua<lo ou mais antigo. 

Art. 517. Ao to11ue lle alv01·arJa se apr·esentnrão ao otllcial 
de cotado m.\ior do rrgimento de cavallaria o coadjuvante e os 
olllciaes in feri ores de di.t aos e11q uadrões. 

Art. 518. A limpeza 1los animaes do regi111ento começará 
um quarto do hora depois do toque de alvot'<llla ; as praças for
marã.J nos alojanli'ntos Ye;ti1!as á vontade e munidas dos 
appat·elho.l do limp•JI.a, n, f'eit<t a chamada pelos sargeu
teantes dos es(j undn!<!S, marcharão para as c:tVallariças, onde 
ser·ão õ1presentarh<s ao coarljuvanto de dia, a quem os mesmos 
sargeoteantes dariio parte llas quo sem motivo justificado dei· 
xarem do comparecer, entregando ao rne>mo tempo aos infe
riores de dia nos esquadrões uma relação das que com
pareceram a formatur,t, com os nu meros dos animaes que houve· 
rem de limp[\r, 
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Art. 5IV. A limpeza scrú feita sob a vigilanc;a do coadju
vante c dos ollicines mferiOI'eS tle dia, que não consentirão 
que ns pmças ma!Lratcm os aninwe<. Estes serão limpos com 
almofHçn, pente c brussa, não ueYenrlo ser lavados na estação 
invernosa, salvo si o coadjuvante o julgai' nr?ces~ario. 

Art. 520. Os ammaes não S(;rão recolhidos ás baias sem 
que sojam revislallo;.; pelo!'! inferiores do dia aos esrptadrões, cs 
quaes mamlarão tosar os que disto houverem mister. 

Art. 521. Terminada a limpeza dos animaes e a das cavai· 
lariças que seri\ J'e1ta pela respectiva guarda, ns prnças regres· 
sarão formadas e sob o c0mmando dos inferiores de dia aos seus 
alojamentos, eommunicando o coadjn vanto na mesma occasiiio ao 
olllcial de esta1lo m:~ior as faltas cccorridas, para que este 
as mencione em sua parte. 

Art. ;,;22 .. O ofllcial de esL1do-maior, informado tle estar 
cone! uida a limpe;,a, por~orrer;'t em seguitla as ca. valia !'iças 
para examinar ;;i estão limpas, pmvidcncia'ldo imrnelliatamento 
para mnar as irregnlaritladP;; ou f<lltas que encontrar. 

Art. fl'~:!. A'~ horas determinadas na tabella em vigor no 
regimento, a qual dcver{t cst1r allixada na sal~ lio estado-maior, 
na. sala das or·llnns e nas ca l'allariÇ'as, mandará o offici;ll de 
estado-maior fazer o torpw de u!liciacs inferiores do rlia aos 
esquadrões c, verificada a prc:;ença deotes e do coadjuvante, 
o toque de l'<l<;õcs ou agu t aos animaes. Para a distribuiçã.u 
d'agua, serüo estes puxados por tudo " Jll'SSoal de folga, um <t 
um, ou pdas praças dos e~quadrões qnc l'oreill escaladas. 

Art. :'..:!I. As I'açõc; >criio 11i ,tri IJUi1las aos êtllimaes pelu.; 
gnai'das tias cavall;u·rças. 

Art. !l:!."í. O commandante 1\u regimento poderá alterat' as 
horas das rações c agua aos animaos, r1nando as conveniencias 
do serviço o exigirem. 

Art. S21\. A's quintas· feiras, o Rem pro qne for neccssnrio• 
as praças de folga fariio a lavagPm rlas baias e mangedoira~ 
de modo, porém, que cs~e ~erviço niio complique com as horas 
das rações. 

1•0 til Fl•·l \L DI·, DI\ 

A !'i.. 5:!7. Ao othcial Jc dh á hi'ig;tda incumbe: 
1. 0 .\p1·osentar-sc ao cornmantlarJI,e Ja lJt·igada logo quo tome 

posse do serviço ; 
2. o Recebet• Jo seu ant•)cessot· os presos recolhidos ao estado· 

maior da brigada, bom como o mateeial a seu cargo, organi
zando o assignando a r•elaçiio tlaquelles e o lllappa destes, 
que sol'iio eutregnes com a pai·te rlial'ia ; 

::." Acompanhai· o cornn.andanto da brignd:t ou qualrJUl't' 
oui.J'll aul.orid:1de supe:·iq• que cnti'at• no qnal'tel; 

·1.° Cuuservar-se sempre unilút·misado o armado, não po· 
•lendo afastai'·Se tio qu;ll·(cl ccnl1·al ~ob pl'etexto algnrn ; 
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5." Pt•ovhltmciai', na ausencia do commandante da brigada e 
do assistente rlo pessoal, ácel'ca da requisição de força e de tudo 
quanto fot• a bem de S<·t·viço urgeu t~, po lendo abril· os offioios 
que trouxe1·em a nota de urgencia e fnl'.er aos corpos, por in
termedio dos respt•ctivoR offic aes rle es',ado-maior, quando não 
estiverem presenJ,,•s a~ autoeidatles superiores,· as requisições 
necessaria~, <lanrlo de tudo pa1·te em tempo ao mesmo comman
dan1e; 

G. • Reqnisi ta I' <lo cül'po respecf;i v o, na auscncia do assis
tente do pes~oal, a força nucessat'Ja pat•,t subsLit.uit· a de prom
ptidão, quando est:t f'ot' empregada em qualquer serviço fóra do 
quartel; 

7. o En t.~·rgar ao assist,~n te <lo pes:-:on.I, logo que for substi
tuído, uma p;u·tc, (]irigida ao conugandante da lll'igada, na 
qualrelut.arámmueios;Hncnl.e todas as occUI't'elleias que se ti
vet·em dado dut'<lll i.c o "<'li srl!'viço. jtliÜ1n.lu á mesma parte as 
dil'igidas pelo I!Jerlie•> e ullieial de pt·ompti<lão. 

Art. 5:!8. O o!Ticial do dia á !Jrig,tda en Lt'ai'Ú, de sPrvi,·o ús 
9 hot·as da manhã. 

Ait. 5:2LI.· O sr'l'Vi<,·o de dia á bl'igada será feito pelo .mais 
gr;vluado ou mais auti;;u dos officiaes de estado-maio!' dos 
corpos fJilO estacion<~ J'Om no qmu·tel cen l.ral. 

ArL. :,;111. Em r·ada eot·po Sr'l'á nomeado diai'Íamente um 
ollicia.l para n serviço de ustaolo.maior. 

Art. 531. O ~orviço de estado-mnioe serit foito pelos com
mandantes do companhi:~s on c~qnar!rôes c púlo sul,altet·no mais 
graduado on antigo IJIH' c-.tiver vrompto. 

Art. 53:2. O ollieialdocst,do maior enttar;i. deserviçoit 
hora da para la rliari.l, f) (]esde enl;io até que sej'l. substituirlo 
é respousavel pm· f,o,lo o SE>rviço d(l corpo e velará por que elle 
se effectue confoJ•me as o r lens ~m vigor, conservando·SC sempre 
uniformisado e armado. 

Art. 5:l:3. An otlicial de estado m:tior incumbe ainda: 

l." Aprrsenlar-se ao commandant.e e fiscal do corpo fJUamlo 
chegarem ao quari.Pl; 

2. 0 N~io se arastar do quartel sob pr<'tf'xto algum, observar 
cuidados:1mcnt'1 tudo qu:outo occorrcr, a:-:;ist.ir aos diversos ser
viços ;is horas det<·rnlimtua:-, fi,.;ca!io;<~l·os e corrigir as faltas 
que so derem em ror.travfnç;io 1!as ord('ns e~tahelccidas; 

:l." Atl.endur promptamcnte, na uuseucia do commandante 
e rlo major-fiscal, as r··quisiçues do força feitas por autoridades 
competentes, e resolver ~obre tudo quanLo for a bem de 
serviço ur;;ento, pod<•ndo abrit· o::; ofilcim; <JIW trouxerem essa 
nota· 

,{ 
0 Pt·nvirlenf'iat· so hl'o a snbstit.ui<;iín, no qna dei cPnkal ou 

no do regiitwu!.o rio ,·avalLr.t•ia, d,t Jl•rç:t <h: prumptidão que 
tivm· ,_;a h ido <'In 0•!1'1' i1;n : 
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5." Inspeccionar as pl'isües, latrinas, banheiro~. corpo da 
guarda, cozinha, refeitorio e mais rlepontlencias do quartel, 
exigiwlo om ioJas a maior ordem e asseio; 

6.• Assistir á entrega dos presos de um a ou~ro comman
dante da guarda do quartel ; 

7 .• Rondar durante a noito as sontincllas uas companhias e 
as que forem fornecidas pelas guardas do quartel ; 

8.• Fazer parte, de accordo com o art. 512 e o respectivo 
§ 1", da commissào incumbida de examinar e verific~.r a quali
dade e quantidade dos generos alimentícios ou forragens e fer· 
ragens quo entrarem para as arreca•Ltçües, e bem assim dos 
que passarem de uma para outr·a lJUinzena ou de um para outro 
agente; 

\J. o Examinar· o veriffcar, de con formi,lade com o § '!• 
do citado artigo, os generos aliment.icios ou fi•rragens que 
tiverem de sahir tLis atTecadaçõos on forem I'ec:bidos dia
riamente dos fornecedores, para o rancho das praças ou sustentJ 
uo,; animaes ; 

lO." .\presentar ao major-fis·~al e ao command!J.nte do corpo, 
acompanhado do agent.e, a arnosl.t·a da r,~feição das praças; 

11." Assist.it· as refeições das praç 1s arranchadas no quartel, 
verificando si estão bern preparadas c de accordo c0m a rospe
cti v a. tabella ; 

l '?.• Assistir ta miJem :t distribuição ua~ raçiios aos presos 
das cellulas ; 

n.• Examinar· as refeições que tiver·em do ser enviadas ás 
praças em sel'riço feira do quart.l'l, pr·ovidcnciando prompta
mente para sanar qual'lu~r irregularidade que observar; 

I L" Mandar' fazer o to 1110 geral para a leit Ul'a do detllhc ás 
praças do corpo ; 

15.• Providenciar para que se realizem ás horas fixadas 
a instrw!ção 1le recrutas o o ensaio do clarins 011 cornetas 
e tambores; 

16." l•'azor exccut.<~r [ts horas pr·oprias o castigo do marchat' 
em accelorado, imposto a praças do corpo ; 

17.• Inspeccionar o serviço de illuminação do quar·tel, pro
videnciando para q uc ns luzes fi•Jnem a moill·força. ao toque de 
silencio; e si for nece:;sario que a luz tla sI! a das orJens, das 
companhias on C3f]U:J;Iri'íes ou de qnalqnCI' outra, depcndencia se 
conserve com toda a r"r<,;a, ffi()llcionar isto em sua parte para 
justificar o augrnento do consumo; 

18." Percorrer fn' 1uon tcmen lo as Cd val1<1riç.1 s o obse1·var 
~i os anin~tes os;iio lilllp·.l.:! e bem trata<IO>, e si a agn;t e 
rações :-:ão da.d:1s ús horas marcadas c de conl'ormidJ~tlc com 
as tabcllas e ord()ns Plll vigor ; 

10." Fisc:dizar o curcltivo dos aJJimaes doente~ ; 
::.'0.° Fiscalizai' I.:Jrnbom o serviço de !'erra dos animaeól 

o organiS.lT' o mappa tias li:lrragt)IJS emprcgatlas; 
21." Niio perrnittiJ' qtiC sai;un tlo Qll<ll'tel por empr•ostirno 

animaes do corpo, salvo pam ~erviço publico de outras corpo
raçi'ics militare~; 
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2:~." At',;i~Lít· ;i, J'evi::;la l!ledica, à qual J'tu·it cuutpal'OClll' 
tot.las as praças d·,·ntes ,., rnu·a u tim intlí~ado no art. 11::, 
n. !"!,os ittdividuo~ que ll·t Vt•;;pera ~e tiverem alistado no 
corpo ; 

:!:l.• Açmnp.,llhar o cnmm:mdante c o li:::eal do corpo, 
sempre fJlW e.~tr·~ pr'l"'<ll'l'Crom o quartel ; 

:~I." Não t'IHI~'~llll i t' q11c as pr~ll;as r· colhidas ás ccllulas 
te111tam com~i;..;o ithl L'lllllü!ltuo", Cl•lll qtte posoam damuificar a 
prbão, cig<>nu;-;, J>il'l'l'hut·m', etc., bem <'O!IHl c:~!I<Jtc: ou qu:dquer 
pct;a de panuo lll<\,cla. pet ir'nr·{'!llc a"s ~<\m; Ultt!ot'lllCS; 

:!5." ,\s:;i;~n:ll' a l•<ll~{;t da.< praç ·~ 'Jll<l udo•·,·erent clüpois da 
revi~ta nwdici1, o tnhri('at• o rotut·o da. gnartla do rpt:t.l'l<'l, rc
ln\~<lo dP pr·n~:()s n J1!:J p l'il :-: d ~a L'i11.-.: ilP8 g'~IH'l'US o f(ll'l'il gnns q 110 

,;ahir·cm d.t~ te~IJ!'t:Lt•.a" :lt'l'l'r':IILP:<íc·~; 
~!C1.'' p,,s-;:u· lH 1'1'\ i-d;J.>! :ll:lf·i;~~':i c1c·k·t'lllill:td~l.~; n~· ... de r~·gul:t

men Lo ; 
·!1 11 l~Pll·(J:I'\"<:li' f'•Jot:-i~·,- 1 í.l • ...; í·ha\ c:~ dn:3 !:<:llnlar--; du curpn; 
:!"." EnLn•,:;q· .... 'll<l.i"t· liu•; d, um:t l:Pt':' del'oi~ dt\ remlido 

unta parte du qn•J I·Oll\l\t' u·,·orTido dumute o ~cu survic;o, 
tlcvtHHlo ll(,Jla l!ll't"jntwr bintl"·tll as hlll'<l~ rtn •pw m:u•c!taram 
ou se rec<•llwram ;•.s gn:~r:in~ on p:drullia;<, •le<tac:m1entos ou 
quaesquet• onttaH f<m;·•,;; 

~!1." :\JPuciou.ll' 1.'llt ~lua. J1:1rfe ()~.i n(Jj(H~ ... l das lll'fií:as que os
tivot'<!lll falt:~t1rlo :v> qu.;rt.d <l d<'~' lo <[H:IJJdo; 

;;1)," Eutr<·g:1l' a•! ~c·n ~tl<'<'ll'Sut' a :-<r•g·nnda via da parlc 
tliaria; 

::1." Juut;~t· i1 ;:Pa p;;d•\ diaria os mtppa~ dos g<m<•ro'J sa
hhlos d:t arruearl:l<::-tll p~<I'<J. :t:' pt'll<.;:ts D.tTI11lChada:l, <h~ forr·ogeltS 
di~trihnicla~ llu,; :1nim:~.:~, do-; :tltimacs qw; fo:·atn i'··t'l'arlo-;, elos 
moveb ,, utunsili··~ ··;;i.~tf\tllc·" I!•J C't:t lo maior o 110 corpo tla 
guarda, o ro!t,iro ch mr•:>l!l'1 .!.:Uarda, n rl'laçií.o do< pl'osus, os 
jlUI'llOÍLPS d;l' l'lll11p:lll!IÍII:l llll 1\,qll:llll'tie~, <t'i :!,)!:te: 1'1\tnoLttcla:; 
polo hospital, a p:trl.·• d•r :·o:~dill 1 anlo dtl <li:t. "qtt·J•lS•!IIOL' outros 
düCtllllOlltos !Jll•\ lt:•ll \ •\r li'<:<li<írlo. 

Ar L. ;,::t. 11 oliir:i:tl·lt~ ,. -L.:d:; lll<tÍl!l' tor:·,. :\ .. -,ua dispo~i<;iio 
um ollkial Í!ti'c'I'Í•>I' i'·''''' .. 1•1·;:.1 !ti;"' 0\1 pa p:·:~., qllr' ti.., (',J' do a.J>l'll
seqtar, t~ ex~·~~llt:tr :1 · ..... 1~:1. '~~ d··n :_ 

Art. :.:::,, O í•liki:d elo e ·h:ln J:J:l,ini' ,J,, 1'<'!"'T'llllltr) c]() l!f1.

Yallari:t set•it :ll!Xili.Jd" l'•'ll! C••:ttljuvantc d<l di:t, · 
.\ri. :.,:;(;. P<.'l•> r·.t'J!'Ito d!) Cít1'!hl .-·t:r·;·,~~ l'un''~í·.i·Ll-:~ a~; re!'ci

Ç''1l'~ do (lllit·i d d(~ ,._.,t;~.J~,. :nai11J'. 

/\rt .. !,.:; llltll'l.ttll•·llt" :--..•~ra t1:-H·;dado 011 r•·:.:lnlt·nto dt' e:1.~ 
V;dlari:t 11111 ollic'!,d :-llli.dkill" I'·• I'<' t:ll:~<ljuviH'" dt· ,.,[,do 111:1ÍPI' 
'l <\Otllfllll.Julal' a li•L'<;:t r!t, pr••lltpl i·f;],,, •tn:ln•l·• ''''" r.·". ttfllh:tda 
C!Jil tpt;tlftJII'l' :·t·t'l Ir,, \I 1"t](. 

l'·••l•.l" I' ., tt!_i• 1'' 1 !1 



j:'.ll 

"·\!'!. :.:::;, An c.•a.•i.illr<Jnl•• ill<~llllll>i' mai,:: 
I." ,\ 1'1'0'''1ll. ,, .. ,.(' :w •>~Ii~·i:d r!·: •>Indo maior lo;.:·o que 

tonmJ' po;:,.;c do ·'<'I'ViÇ>I, l) '''' r"'lll<l:twl:>nl•: e rnojot• liôcal qnantlo 
elwg:>n)m ao q11:1rl.··l ; 

~-" .·\sc;i"tiJ' a Jimp1·~:t I) lis··ali.-:1\' :1 aliJll"llta,çãu rl<•8 ani
m:ws t10 r••gi,nr·nlo. :liiXili:ulo prJ,,~ inli•riores de dia aos 
e~qu:tdr<>f'S r, •k <''!llf<>r:ni•b!r, com :1s di,.;posiçile:< deste regu-
l:mwn to ; · 

:J." Auxiliaroolli<'ial d" <·st~rlo maior em to<lnsos serviços 
IJIIC e'fe tll'.>i·:n:n; 

1." 1\]11'<'''<'111:>!' .r: ao •>liic::li do e .• I;Jdo-maiot· •1rpoi:' q"" c,e 
C(lllt:IIIÍI' O ;'"I I'Í<'<l ,J,. liill:•,•:érl ~ 1 n•: :lli;lllll('S <' I'IIV:llfat'i>'1l" O 1le 
di>'lt·illlt'•;: .• o ,:,, !';".:,,.,ou;."''''' "''·; ililillllt<'S, alilll d•: iuf;,rm:tl-o 
d·> In-lo q11 111to ~·· li·il!\•'l' p:tó'<llrlu: 

FaJ.ot· l.~:~,rt1\, d ('ldl(dJ'IIJid;~_d,~ I'Plll o art. :)1·! e n·:-:-:-
!•c··Li-. I" r··. da C;lllllllf'<~io l]lli~ "~\() ('\:,llllÍU:tl' () I'Ciilic:;ra f]lllt

lidad•: n qH:inl.idade d•J:; i;'''"'f,,3 :\li:n•.·ntkius on f"rr:lg"CIIS e t'er
rngell~ qnc <'11(1''11'1~1!1 p11r:• 11 :11'\'•·e.••l<••::\.,>, 011 qtte p~s::;arem do 
lllllll p:11'a outr·11 1JIIiil71'tll'l 1111 dr· •1r11 p:>.ra Ollt!'ll n;-:·onto; 

ri." E\arniJJ q• (~ \"(li'IIÍ •i1,J', ,T(\ f'Did;Jr:uidad~~ ('OIU () ~ ~)fl 

d:lljtl>'ll" arli.C!·•, il' fil!'l'il~,·n' qr:r• ti,·e"'IH dr; S~'>l' tllllSIIIllidns 
pelt>S llll;lllii<':' dlll'.llltC O ,Jj t ; 

7." Nilo c-e af>Jsb1r do IJIWJ'If>! ~~·~~:in em ol>jr•r.tod) snrvir;o; 
~~-" Tln1· •·onliccirm•r!lo 1111 dli:-ial de estado llll'IÍIIJ' dos nu-

11!''1'<•; ,, P>'fJll:l 1 it'•'"~ do;;: ani'"'1u: q11c ')·tivel''lilJ t],·-ferradcs, 
(l ;tl!~ili:d n !Jil fi·>~· >ii,··1:.1•1 do 11"1'\·i,;ll de J',)J'I':t tl"S lll"~lllOS 
illlÍllllt•·~; 

!)." t•:..(;li' "'"l]•i'·' llllii',l'l!li ·iidll I' ]'1'11111[110 ]'lll':J ~alli1· do 
qnart~:l IJII:illdo 1111' ,.,.,,,,i -llad ta fi>1'•::1. r<' pro111pt.idiío; 

!li." J:o!ai'Í\•ll li' ;1,1 f!l'ill,' IS ./11 jiT'IIID]•tiditO, 11,1.\J !'' l'llllt
tílldo fJIHl so '"'"ll\lif'·.'IJIJi:nlll Pll ~:~i:1111 it !'IJ:t ; 

li." l'n·n·ni1· :t·• ol!i<:1•.l de t>.•a,J,, 11111i"r qua11do al;.:uma 
lJI'a:·(l. 1!a J{IJ't',t dt• I•J tJ!IIpl·,l,·l·l ;11!:, 1'l't'r 1,(l ;1IJ I!JdiJfJil!' 11 l'l'VÍ~,'O, 

;Jiirt; "'' .~1'1' 811il-liflli.'!:t; 
!;! .. " )'a~S:II' 1'"\·j,J.,i, :'1..; JlliJI\,, !'I'OJII'i;l~<. :'1 liil\'fl d1~ Jil'>lJll

JlLi<Fío, d:tlldo Jl·' ... le a" 1dli··i:ll t!u •·sl:t.d•l ,1"' ]•r:H; 1S 'I'''' 11:1.o 
eon;parerrJ'<'Ill : 

J:!.n .\1'~1'-i(llJL:\I' ;~u tdlki.1j d·~ I' :~;:rf,, ll',l.i 1 •l', ao ~:er· 'Pll·lidu, 
U111:1 p;~~·l~· L~illii!'ÍII<l. "" qu·~ ltiJ!I\t··r· q.~_··nJi,!u '''' '('I'VÍr

3
'11 a ~en 

ear;;". dr>l'<'!i·!o l':ti''l' rnerJ•;:io diJ llllillé't'o d' HIIÍJll:lrs que (':tda 
('~qun•lr:I 1 J liVI'f ('Ill ;lr·;~·~·L::..:, ti~! tpl:~~lfj,l;tdl~ d:t. f',,rJ\1!--,-0lll di.-;
tril,tdd:l n dn~: Ít'IT:JdrJ;· l.; 1: 1', ;t \ <'') ''~llP: ('~!adu:~. 

A1·t. :·~·:·J. t.)Jwndo ,, cn::d.iu·::dlt(' 1!•: dia tiv1~!' de :;:til ir· p:1ra 
al;-:um ,.,,I vi','<l e\IN·;:p ,. r·;lo li"uv. t· 1111 'Jll'llt•,J um oflic'al de 
JH.lli":!" p:'.l'·' ''tll•,,lit."il·" i!lllllr··l':ll.•m•·nl,·. :;.er:·,. <li:,~n iltcnnii!Í•lu 
llJll Íri!'·>I'I(•P 11t ·, lj!ll~ l'il<';;'ll8 1) <li!i ·i.>! '!li" f,)[' llfJII11';H\n. 

Al'f. ~,111. 11 "rvi, .. , ,,,, ,· .. :.·lilll:liJf,, :·rr:i do '.'I li•>ra~ u 
Ctlllll~'.,~;lf',/ ;'1~ ~l dii ll!:tllli:i 

AI! .. ~dl. () ~~~~~dinv,tillc L-:;\ JH."' 1.l '1 !Jll du lt';..:itJt(tli() a~ 
{ l :l ;i !'!' 1'1' i ~:~--H'.~. 



llO .IOENTI·: 

Art. 51'?. <'a la c.wpo csc;tlal•;'t mont'almcnte um offici:t 
subalterno como agnnlr,, partt C'IH?art'egar-se da alimentação 
das praças arranc1J:LThs e 1la dL;tribuiç:ío do forragens ao> ani
mae~. 

Al'l. ;;n. ,\o agc•nte incumbe mais: 
1. 0 Ter a .<011 car:.;o e solJ sn:t rpsponsal,ilitlade todos os 

moveis, louç;~ o ntensilins do rancho; 
2. • Organisa.r no fim t1e c:11la quinzena e remetter aos fornc

cedore~. dep11is 1\e t'ttbricados pelo major-liscal, os vales de 
;~oneros ou fn!'l'ag0ns nocossarias prtia quinze dias, tomando 
eomo baso tlo~ sens c:dculos o consntno tia quinzen:t anterior; 

3. o Ot·g:mis:IJ' tamhr>m e envia r aos l'ot·necodores, 1lepois 
1h• rubricad11s JWio m;~jor-fiscal, ns vales diarios de generos ou 
f;Jl'ragens fjll•' u:ír1 JIIH\CJ'em iiCll' fol'II<cr:idrJs quinzenalmente; 

I." 1-:rttrt•gn.l' rlia1·iamento ao m;;}n·-tiscalos vaJ,lS quo houver 
rece!Jido da> ''OiliJ'"nhi:Js on eq[TiatlrõrJS, afim de serem por e\le 
eonr,\ridos Crlllt o~ pcrlidT'' dia1·io~ da agencia, r1110 lho serão 
tamiJcm apre~enta•los ; 

3." Fazer p·u·lo, Tle eonforlllibtle 1Jom o art. GI~, da 
commissão in"nmt.irla tio n~l'i!k:n· a qualidado o quanti
dade dos gl'l1r;r. rS, (nt'l':l.'('tm' O i'rll'l'ilgen,; que se destinarem áS 
arrecatl11çii •s do e r1•po, e b ·m assim dos que p:tss.trom do uma. 
p:tra. outr:t qninz •n:t llll tl·J tun pat·a. outro mcz; 

n." EmmitJal' e v~:rificat· "s gennros rcnwttirlos dial'iamonte 
pelos (,q·neec:·lot·cs p ll'il. o r:•nclio r las praç:ts, bem como as fot·
ragom; 'mviadas l:ttttlJ.Hil dial'i:wwnt•J parc~ :m,;tonto dos animacs, 
turlo do eonfurmidarlc T'flt!J o arL. ;-,!:.'. ~~ 2"; 

7." Rdit'>IJ' d.1s :lri'O.:a<Jn,;-iC'~, d•! acc0rdo com a mesma 
dispo<iç:l11. os 1-':t'!lCJ·o.-: rrn !'utTag··JIS nec •,;sa1·ias ao con
Sillll•J rli:11 ir1, "''ii·lilh tllTirJ pt·,:vLIIJir!JJÜ: os mappas I'espectlvos, 
quo deve JI<J. "c•:-J.c:iú.o etilrt·.:~·:w ao ollkial do c:;tado-uJ:tior p<tra 
serem t'Ttiri'Ít':lll .. ~; 

R." H··gi·Lt·.•r llrl li1 J'o p:tLI T':;f<r fí111 rl•·r:tinad,,, n apresnnt:w 
no S<'ll 'll<'<·('.,'tJt', rr lllllf'i'" rle t.TJ!n.-; •JS :•,digo.; fl'lll eonstitnirem :t. 
cat~ga. tLl ageu~·ia; 

~1." Consrwvar "lll dh e 1lr• ''t!C'.It•lrJeom o.> tlii!Tlelos adaptados, 
a CScr•ipttli'<H;ii.o do~ liVJ'rtS r~ t:l!iíc'J d:\ ngenci:t; 

10,'' l.ev:~r ;w ,.r,nltc.·im·mto do m:1jor Jiscal o estJ•;tgo ou 
t)XtravirJ do !rJU•;:t ou q tt:d•jTTet· ;11·Li:;o Jrorkucoute :i carga 
da ;Jgcneia, p:•r•.;t;;nrlo pol' "'' ·riptr) r:;;darocimoulos ::;obro as 
cau~as t) o~' rr•:;prJnsarni~ do tal e~IJ·u.;;o ou exLravio, afim tle 
:iCi'r'lll tomarh:; a..; dcvirlas f)I'<~Vidr'llCiu..;; 

I I." IJ,ll' [lil'l.:), prn• PSrTipto, ltW" quo re.,eber os artigos a 
(\tt·gn da (l~l'lll·i:l. dtl t~sVulo ('1!1 (j!ll~ os Pllcontr·;u·; 

I·!." ]r;X,Ill<iTIJI' o eo!li'orÍJ', :t!JIJ•.; J" tran~mii.ti!·as arJ mnj-H'
Jiscal. lcrd,:.-: :1:; ''"td,a, a[JI'l',l'llt:t-i:ts pl'!o:; ferneeorl"t'fS; 

1:3." Eslút·çat·-,e por lJit·; -~:~ja I t'lii pi·epara,lot a rornhl:t ole<.., 
tinad:~ ÚH Jll'<lr;a..; :•.JT:llt~:li:trlrt'; 
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os anim:<IS o e.,vallari<;a~, p;·ovi<lendan<lo para. que a ,uolle~ 
srjam bom tratadus c cst:<s se cnm.ervr>m semprn linipas. 

· Art. 418. As !•l'OJlOc<(ao apt·,:~enta<las pel•J c\lmman.Janto in
terino <la companhia. .. u r.-''JU:<•Irii.u para o prrenchiJHento das 
vagas !le I' ~a rgenl.u e J'orTi· I, levarão o concordo do com
mandante eff<:ctho, qn:ul!lo este pu ler S<H' cGmult;vlo. 

Art. ·11\1. I lU' ndo, (•O r' fJlllllquer mo ti v o, vngat• o Cdlll
mando da cornp:1111Ih 011 •·squadriio, soni lcsignado para clle \l 

tiubaltcrJt•> m:~is graduado 011 uwh :•utigo do corpn, que r~tivcr 
e111 ex.ereil'iu d!' C\;IJ ("J.'i!O. 

]'IJ r ('1, F , , Jljd 

.\ri . .j,'>ll, U c',l['!.i l :Je ~I'ITI:l:i!'ÍO do <:UJ'j>•l :)U!'it I'XC!dd>l lJUl' 
11111 ,iJici;d d" eonliall<,:<t do respectivo lllllllliallclaut · . 

. \1 t. 4:il. ln•:uml><· ao scn·ctario : 
1." F:1ze1' e ~:xpedir (n·la a co!'l'< ~pGnclcncia rlo corpo, guut·· 

d 111do o nee•·::<>ar:,J igill·•; 
·!." E~lllf•tar··s(' l•"ra qw: e<·.i.t fcila <:lll diu, cem ,.,crupulo~o 

rnirladu c de ac('()J'Lio C>J!ll O.' 111udclr•é' 1'111 vigor, a e~criptu
t·ac;Io do::> livros a SL~U cat·~~"; 

3.•· Organi,;;u o an;ltivu d·• C•Jl'("'• \t'l •til" pul.t ;;ua gUa1·da 
" i>ua cuuc.crva•;ã", bem ,.,111<> ['do as::ci" "·' n·p.< ri i•.ão o d11~ 
111uveh ,. uteuoilios ndLt depusit:u!":; 

.J. ·• Pn•.ol.tr to.lu~ us c:cei<u·rt·iJrl"iiÍ"S qne " In<<} li' li.sr:al 
<JXigit· e f<H'e!JI rd:üivus il:; suas attriiJ•Ii(,'<ícs; 

G.'' N;l.o <un.'icJdir qu·• SPj:tm 1·ctira•los dut:UIIll:llto-; ou Jivn,s 
1ia s<'CI'dal'ia ~<'111 ordem do eomm:tn•lante e recibo de quetH 
os pe•lir, tlmdo o euid;1do de examitwl·os, q11andu restitui· 
do~, afim ti" verificar si se adialll no 1'.-;la1lo r:rn fJIIe foram l'ntre· 
;:·nu~. d<trlcl•> p:11·te :1>1 cu!IJIII:illd:JIIte ~i tal n:io ucoutece1·: 

ti.' .lpn·:)··IJt •r ·' 'l'OJIJ!Il .ndallt<• do •.ul'p", logo q11r: ec;L•J 
t:hPg"IL,• i,l ~t'Cl'PíUl'Ül, foda a \'tJf'lTKpiJ!J i,·n, i:1 f}H~~ I'Jll ~·ua :t~l 
sPncia }!qq\('t' l't'eel·ido; 

7." ;\i J,:~etdar· propu~ta p:tr:t :1 l't·JII1'··::-,, "'-' sargCIIiJ} .. 
Ulll<l.llU<'llSO !la ~ccrolaria do COI'f'O; 

8." Sulhcrovm·, ri<• pois d•· . onlt·r·il-a. ··:;i,Jailc~amt:nf,.. as f.,.·< 
de ollicio e e<:l'tidcles d<' ac::-c·:il,iilllt'llto. c·xtrahitb8 tlos l'1 I'•IS 

competentes ; 
\.J." Eseript.urar de P~''-'Pri<• p:rulto<l Ji·;to .Jo rc.cita n tk~

pcza da caixa da IIIWiil'a ; 
10. 0 Orgauisar, de accorclo com 'l f·•nnuL•rio adu[Jl:tdl•, c 

apresentar <W cumnmrHhutc Jl:l.r:c 1l>>ignat·, o Lermo de th~SPI'\Üt> 
das pr:~ças <Jue por ess0 crime t;11·cm oxcl11ida,; do eo1po, :<une· 
-'<and<>-lhe o,; ,[,_•mai,; dneutm'uLo~, <JUl' eom o mesmo termu r;r,nio 
arei ti\,, I· . .., . 

. \lt. -E•!. c• ,:. I;Jtl•• :,u,•. ,,,I:,!II.t•.lo 11" doselllj•euho de seu~ 
tL~VtH't~b p(·fO ç-: 1"" ;;1! 1 -.I~J:·tit'il 11~1\ ~·· !'' :.1.-' t~r:t~:.•~ ljtJ·I f,qi:Ul 
JJ(:ce~.l:3~tl'i~t~. 
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Art. 453. Os sect'<Jtarios dos corpos flet'áo nomoa•Jos pelo 
commandante da brigada, sobre proposta dos respo<1ti vos com-
mandantes. . 

Art. 4:Ji. No C<tso tle Lllt:t ou ir.ibedimGnto, o soct\lb.rio 
será substitni•lo pel>J oiDcial snb~1lto~cquo for designado pelo 
commandante uo corpo. 

Art. 45:J .. \o; ofllciao3 su!,alternos incumlm : 
1." Auxiliar a manutenção da disciplina, a instrucção e OI'• 

riem da companhia ou esquadrão, srg-undo as r.'commondaçües 
do respectivo con<m:lndante ; 

2." Estar a p:u· d:t legi~laçiill em vigor rn briga• la, do seu 
systema de eocriptum•;ão, com ospeciali•Lule IHt parte retcrente 
ás complnhias ou esquadrões e ás agencias, ,J,) serviço do po
liciamento, e bem assim de to la~ as or.Jens geraes e parti
culares do corpo ; 

3. • Conhecer bem a instrucção pr·atica de sua arma, para 
ensinarem e dil'igirem qualquer f<Jrça cujo commanrlo lhes for 
confiado; 

4. o Procurar tambem conhecer 03 ofikiacs-inferiores e as 
demais praças do cor•po, principalmente os de sua companhia ou 
esquadrão ; 

5.• Asaistir ao pag<tmento dos vencimentos d:1s pr,tças de 
pret. 

Art. 453. 03 subalternos ,Jo regimento de cavallaria devem 
tambem conhecer os c,1vallos e muares rlo seu esquadrão. 

Art. 457. Ao subalterno m:tis gra•lua,lo oa antigo, que es
tiver prompto no quartel, caba rc3pon•ler por todo o serviço da 
companhia ou es,tuadriio na ausencia do rc>pcctivo comman· 
dante. 

fllt QUAI\.TEL-.\lE.~TH..g 

Art. '.158. O qu.ut·~l·m9stro seri escolhido pelo CJmman· 
tlanb tlo corpo clentre 03 ofllciaes de Sll<t confiança. 

Art. 45\J. Ao qntrtel·mestre incumbe : 
1. 0 Ter a sou carg-o a art'CI)adaçiio gel'al do arm:tmcnto, ar· 

reia.mento, equipameato, far.lamento c utensílios, tendo cuidado 
em que to.lus os artig-o3 S<J conset·vem pet·feitamente asseiados e 
sej<tm guarda, los con venientemeute, e de tal sorte dispostos 
fJUe estejam sempre a coberto do tempo, solicitando para isso 
as providencias que Corem nec3ssa.rias ; 

~.o Levar· <~o , on hecimento tlo mnjor tl'ical, prestando os 
devidos esclarecimentos, o estrago ou deterioração de qualquer 
artigo confiado á sna gu:1rda ; 



::."Examinar lodos os 1lins a anecadação, fazentlo as mu
danças nec()s~arias para a consN'vação dos objectos nella dopo
si üt~los ; 

'1." Fazer pe~<tr. merlir uu contar, tnJo quanto ltouvet• de 
guarda,· na arrPcadação ; 

;, . o Não for-nec0r co usa alguma sem documento competente
mcute l<>gali~ado c r··dbo possado por quem de direito ; 

G." Organisar o submetter á assignatura do commandante, 
no tlia l" de ··ada rnPz, a folha dus vcnci111entos dos ofllciaes do 
corpo, recebei' na coutad<•l'i!l. a sua impm-tanl'ia e fnzer o de
vido p:tgamPnto; 

7." Providonc'al' pa:·a qtw srjam regisl;rados nos li vrvs com
poümtcs todo~' ·S petl ido.~ I' •i Lo~ it assist0ucia do material, sub
mel teJulo-os e111 s•·gnü!:l. ú ;t~si:n:tl.ura do command:tnto do corpo; 

:-:." Organi~;;r· o re.::i<31.r:u· IIUS rf'spcctivos livros os mappas 
mons:t<)0 de hrdaJllPll to o o dn armamento, equipamento, uten
sílios o rutros artigos entrados par·a a arrec'ldação e sahidos 
d nr<ttlte o mcz ; 

!!." Aprrscntar· U<> iisc;d do corpo, até ~O de janeiro de cada 
anno, unt mappa 1h <~<trga gct·al do corpo durante o anno 
lindo, espncilic<~udrJ as car.c.:as e descargas feitas, e bem assim 
um outr-o tn<~ppn rio lai·damcnlo recebido c tlistribuido ;ls com
panhias on e~qnar.lrõc~ 1luranto o mesmo anno e do que ficou 
existindo em arrecadar;ão em :; l de dnznmbro, registrando amuos 
os mapp:t~ rw Iivr·u para isto <lcstinado; 

10." ltegistr·ar 110~ livros IH'oprios a;; guias de vencimentos 
<ie otTki:~cs qne ti V<~ r passa.tlo c as que houver recebi rio ; 

ll. 0 Or·ganbar· o mappa <'o gaz consumido no quartel do 
corpo ; 

L'!." Extrahir o consorv<Jr, aV1 a conferencia dos mappas 
annuaes, copias das or•lens do 1lia regimentaes e detalhes que 
autorbarem cargas ou de.;cargas om qualquer companhia, es
qu:ulr·ão 011 rep 'rti<;i'í n do corpo ; 

1::." Receber da conl .doria quae;:quer quantias mandadas 
fo1·necer ao corpo pelo commandante 1la brigada, exceptuadas 
aquellas cujo l'<'C(,iJimeul,o competir ao8 cornmandantes de com
panhias ou esquadrões ; 

11. o ltesgatar na mesma reparlição. até o di<t 10 de cada 
mez, com a apresentaç:lo das contas das despszas feitas, o 
documento a que so refere o art. :ll9; 

l:í." Cunsorvaz' em 11ia c p ·rleitamcnto org>misada a cscri
pturação a seu c1rgo, rotulandn e al'eliivando cuirlado~amente 
todos os 1locumentos d•1 rn<~du a poder Jll'ebtar promptamente 
quatquer il'formação que lhe 8Cja exigida pelo major ou pelo 
cornmandantc do corpo ; 

li\." Apre~nntar proposta para o preenchimento das vagas do 
sar·gonto qu;u'tel-mf'str~>, armeiro e mestre corrieiro; 

17. o ludicar ao comrnan1lant.e do corpo as praças que forem 
precisas para o ser v iço da arrecadação ; 

li-i." ('on"':'rvat· '' ·mt•r•' ('m "'11 r·od'''' ns chaves da arre
P,adação; 
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W.o Ter a seu cargo tor1as as oficinas que se estabelecerem 
no corpo, relacionando o pessoal nellas empregado e a ferra
menta distribuída, devendo apresentar mensalmente ao major 
fiscal uma relação explicativa da materia prima recebida e con
sumida em cada uma dellas. 

Art. 4GO. O quartel-mestre será nomeado pelo commando 
da. brigada, sobre proposta dos commanduntes dos corpos. 

Art. 461. Em suas faltas on impedimentos o quartel-mestre 
sera substituidP por um subalterno, á escclha do commandante 
do corpo. 

Art. 462. O quartel-mestre rfsidirá no qu~rtel ou em suas 
proximidades, sempre I)HC fôr po~sivel. 

1!1) VBTEl~INAl!.JO 

Art. 463. Ao veterinario incnmbc: 
I. o Responder pelo curativo de todos os animacs doentes; 
2." Instruir os ferradoreR na maneira de sangrar c curar os 

animacs ; ,..f,}§ 
3." Percor1•er as raval!:1l'iças '~JUS as manhãs por occasião 

da limpeza, atlm do cx.lminat· c curar os animaes doentes, fa
zendo recolher á rnfermari<t aquclles cujas molestia:; exigirem 
nmior desvelo no tratamento; e em sqtniu;t vi~it,ar com o mes
tre ferrador a mosma enfermaria para fazer o curativo dos ani· 
maes nella exisleutes; 

4. 0 Apresentar ao major fiscal, terminado o curativo dos 
animaes, uma nota com os nnmeros e e.oquadrõcs daquelles 
que estive1·em em condições de ter alta da enfermaria e dos que 
a ella devam ser recolhidos, aflm de fazer-se a necessaritt publi
cação em detalhe do corpo ; 

5. 0 Voltar ás cavallariças c à enfermaria, acompanh;tno do 
ferrador de dia, entre 4 e 5 horas da tarde, para passar 
nova revista m•s animaes, dan1lo parte ao major fiscal ou, em 
sua ausencia, ao otncialtle estado-maior, das faltas que observar; 

6, 0 Prevenir ao ollicial de estado-maior todas as vezes que 
ti ver de visitar ou curar os animaes rloentos ; 

7." Ter a seu cargo no quartel uma ambulancia provida 
dos instrumentos, apparclhos e medicamentos necessarios ao 
curativo dos animaes; 

8. 0 Participar immediatamente ao major fiscal quando 
apparecer qualquer molestia contagiosa entre os animaes, afim 
de serem tomadas as necessarias providencias ; 

ü.• Não consentir que se appliqnem remetlios aos animaes 
sem sua ordem, salvo nos casos em que se torne indispensavel 
e urgente o curativo; 

10.• Examinar escrupulosamente os animaes que se hou
verem de comp;:ar ou vender. classiticando, no segundo caso, as 
molestias ou defeitos physicos de cada um ; 

11 • o Fiscttlizar o ser· viço de marcação do~ c a vali os e muareo 
anquiridos para o regimento; 
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12." Fazer parte, 1lll acC<)l'(lo com o art. 51·!, s i'', da 
com missão enc trre;;a.•la de cxami na r o veril1c~tr ::1s lorragens e 
ferragens que entrarem p:na a arrecada<;ão ou passarem de 
uma p1r:t outra quinzeru, ou Je um para outro agente; 

13.• J,prescntar proposta para o preenchimento tlas vagas 
de mestre ferrador e fcrmtlores ; 

14. • Esc ri ptura r cnidadosamen te o I i vro de ca.rga e descarga 
dos medicamento~. tlr·agas, instrumentos e utensilios sob sua 
gnard:t, apresentando no nwjor fis ·:d, dcntl'o dos oito primeiros 
dia~ tl••pois ti•J lin•lo c:Hla trime:;t.re, o mappa das altci·ações 
oceotTid:1s ; 

1:1." Apresentar laml,cm o.o mn,iot· fiscal, até o tlia r; de cad:t 
nto7., o lll:t.pplt do~ me lit':lllll'!ltos e dr·,•g:~s con~I!IIIÍ !ns com 
o tr;Ll:ttll·Jntu (\,IR cav:dlo-; o muat\JS, alim do SOl' ordenada 
a respectiva dos !aq::a, e IJem as,im o mappa de movimento 
da enfermaria dos animaos. 

Art. 461. O voterirwrio, em ~uas falt 1S ou impedimentos, 
sorá suu3tituido p do mostro fer·r<ulor, mas sómente nos serviços 
compatíveis com a gmdn:u;·ão dt·slo. 

Art. 4ri3. o sargento ttjnrla11to é o assistente immedlato do 
ajudante. 

Art. ·lGG. Ao sarg•·nto-ajutlantc incumbe : 
1." Tet' perí't~ito cuuhodmenLn de todas as ordens relativas 

ao S<:lt'viço do corpo, o bom assim da in:;:trucç·io pra',ira de sua 
arma, principalmente na part•J que fur n•,ces~aria ao bom desem
penho ths suas funcc;ões ; 

2.• Auxiliar o ajudante em to<los os serviço3 que este desi
gnar·, indusivo a instr·ucçiio dos ofTiciac3 iuteriores, com os quaes 
evitará qualquer lamilnrida le, tr·atan,lo·os, entretanto, com 
benignitlaue ; 

3. '' Exigir dü todos os ollldaes inferiores do cor1•o a ma
xima. correcção no tiel cumpeimcnto dos ~ens devere~. não 
pcrrbndo ao mesmo tempo occasião tle lhes <lar exemplos de mo
ralidade, oberliertcia, circutmpoc~·ão, ga.rl,o, zelo, asseio, activi· 
d~de o intere~se pelo servi~·o ; 

4. '' Vig-inr com acli vidaolc c persnvcr·ant,•:t a conducta. intli
vidual, h:\bilita<;úes e deleito:-: de t,JLia.s a:-: praças de pret do 
corpo, cotn c;pe~iali<l<~de o:-: ulficia.es Llf'el'iores, afim de pre;;lar 
eouscienciosatw:nte a~ iul'ot'lllU<i>c:-: Iil~e<'SS<trias ; 

G." Conser·v:u· em seu pH!er :t escala dos ollieiaes inferiore,, 
cabos do osq Ltatll'a, clarins ou eamet.1s c tamLores, para indicar, 
n:~ au~oncia do :lj'lllante, os que devam set· designa1los pa!'a 
q uaJq UOl' ~•H'VÍ\0 PX f.t'iiO!'dinrll'ÍO ; 

G.o Fazer chegar it forma e pas~ar· redsta. a torlos os desta
camentos, guard.1s, ['i•[llole8 e patriJ!has, antes do entt·egaJ.os 
an ~.judant•• ; 
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7. 0 Organisar com o ajudante, e 1le accortlo com cs modelos 
respectivos, os mappas, relações e todos os demais pap0is que 
houverem fie sP.r fornecidos pela casa da ordem ; 

8° Velar pelo asseio, garl·o, correcção nn modo de fazer as 
continenci:1s e uniformida•.le de todas as praç 1s de pret tio 
corpo; 

\l. 0 Prender qualquer pr.1ça do corpo que encontre em falta, 
dando logo parte ao ajudante, ou, na ausencia deste, ao ofllcial 
de estado maior ; 

10." Informar ao ajudante e, em sua ausf~ncia, ao official de 
astado-maior, de qualquer· irrcgularid:tde que lhe constar ter 
sido praticada por praças 110 corpo dentro ou fóra do quartel; 

li. o Dictar aos sargenteantes e aos officiaes iuferiores en
viados pelas estações e postos, o detalhe c a ordem elo dia do 
corpo, conferindo-os depois cuidadosamente; 

12.• Velar pela conservação e as~eio do archivo, moveis e 
utensilios da casa da ordem. 

Art. 467. O sargento ajmlante, em suas faltas ou impedi
mentos, será substituído pelo I" sargento mais hahilibdo, emt>OI'<\ 
não seja. o mais anti;;o. 

Art. 4G8. O sargento quartel-mestre ó o auxiliilr immodiato 
do quartel-mestre e como tallieve ter as habilitações, morali
uade e probirlarlo indispensaveis para o cabal desempenho desse 
cargo de contianc;a. 

Art. 460. Ao sargento fJII~rtel-mestre incumbo: 
1." Executar cC'm o mais escrupuloso cuidado todos os tl'a

balhos de cscripta e contabilidade que lho forem conliados pelo 
quartel-mestre, ficando responsavel para com elle por qualquer 
erro ou omissão ; 

2. o Velar pelo asseio, boa ordem e conservação de todos os 
artigos depositados na arrecadação; 

3." Fiscalizai' o sel'viço das praças emprPgaclas na arreca
dação, exigindo qu~ cumpram 'ielmente os seus deveres e, 
quando assim não acontecer, da!' parte ao quartel-mestre; 

4. • Desempenhar todas as obrigações do quartel-mestre 
quando este não estiver no quartel, afim de evitar prEijuizos ao 
serviço. 

Art. 470. Em surt falt:t ou imperlimento o sargento quartel
mestre será wbstituido por um offlcial inferior indicado pelo 
quartel-mestre. 

Art. 471. Os I•·" o 2•• sargentos e forrieis, aJ,;m das habilita
ções exigidas no§ i• do art. IGI, devem ter actividarle, zelo, 
moralidade e prudcnci:l, ser habeis 110 exercício de sua arma o 
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possuir todas as qualhla,les constitutivas do bom soldn,do, de 
modo que a sul con<lucta sirra de exemplo aos seus suhor
tlinados. 

Art. 47·J. Incumlw ao i" o;?,> swgento e ao forriel : 
l." Evitar f.trniliari,Ja,Je ou transaoção pecuniaria com os 

cabos rle esquadra, anspeçadas o outros seus subordinados ; 
2. • Mostrar a maior tirrnGza no Llesempenho dos seus deveres, 

usan1lo, poróm, do mo,leraQão o eritan<lo toda sorte do vio
l<~ncias : 

:L" Inrurm:-tr o.;; s~~us :mporioT'es <le rtnalquer falta que veri· 
ticat• nu souh:H' t.or ~ido pratica.rltt por algnm 1los seus subordi· 
nados; 

4." Vclat• pelo a~seio c boa ordem dos alojamentos e mais 
dependoncias da comp:mhia ou esquadrão; 

5. o Exercer a dor ida vigilancia no intuito de impedir queas 
praças joguem, disputem, ou façam algazarra nos alojamentos; 

6." Usar sempre o uniforme do corpo, salvo autorisação 
superior em contrario; 

7 .o NãfJ sahit· á rua quando prompto no serviço sem licença 
do commandanto da companhia ou esr]Ua'lrão, si estiver no 
rtnartel, e do ajwlante rlo cot·po on de quem suas vezes tb:er ; 

H." Auxiliar a escriptnraçiio da companhi<t ou esqu<ttlrão de 
~ccOJ·do com a>~ or.lerts <lo re~pedivo commandante. 

Art.. 47:1. /\osargonteanlfl incumlieaillfla: 
1. o Ot·gan i~;ar· as relnç,-ips 1!<1 VPncirnflntos, escalas, mappas 

tliarios, vales, pemoile,;, guia~. pr0t.s, l•:lixas, ajnster; do contas 
fl perlidos, sondo nc~'e t.r·ahrlho cnail.in\':t'lo peloR demais officiaes 
in fet•iorcs ; 

2." P,tssar, pela fórnm cstabeleeida Jwste t•egulamento, as 
revistas diarias ús pmças 1h cornpanhia ou eSI]Uadrão; 

:L" Faz o r• ehcgar ~t fúrma, ao to']no de rancho, e apre· 
S~'ll tal-as ao agrn te no J'n li~i t·H·io tod:ts :ts pt'.lÇ:tS arr:tnchadas 
flUO o~ ti verem no 'luartol, entt·cgarHio ao mesmo otl1ci:tl urna 
nota assigna1la das qrre por lllotivo ju;;titir'ado não comparece
t•am ;i. formatura ; 

4." ltevistar e cot11lnzir ao Jogar Ja par:t1la as praças exigi
ria~'! para os diversns r;rrviços ordinario:; e extraot•din'lrios, t,mflo 
o cnidado 1!1', arttes dn tn1uo <ln avançar, provenit' ao ajudante 
qnaltdo pnt• f!U<Ll'Jiter· eir'<~lltn>bncia não pnss~ aprestmtar todo o 
pr•ssoal escalado ; 

G." Verilicar, ao toque de instntrção, si estão presentes 
to, las as praças q m~ a Pila ,Iev.~rn comparecer e faml-as apre· 
snnt<tr ao instructor pelo cabo 1le dia ; 

G." Copiar o rletallle do corpo na sal:t das ordens e lei-o 
immediatamerrte ús praças, f[rte na occasiiio devem estar !ar
madas no allljamen to ; 

7. o E~calar, J.,go d0pnis do publicado o 1lebllle, o serviço 
que ti ver de set· pt'•'·~litdn pelas praças da companhia ou es
qu:tdrão, allixan·lo no alojamento o re~pectivo papel e lenrlo·o 
mn i,; ta 1', lo ;i~ pt'a.,:a~ pot• Ot'<'cl:-iií o tb r': viRt<t de 1 ecollter; 



8. o Assignar os pernoites e vales de rancho ou forragens, 
bem como o inventario das baixas passadas ás praças da com
pano ia ou esqua•lrão, qne forem recolhidas ao ho~pital ; 

9. o Não se afastar do q uarttJl sem tlci xar um outro otn
cial inferior substituinrlo-o; 

10. o Prevenir inunediatamente, si adoecer alguma praça, ao 
official de estado-maior, c tamhem no commandaute da compe.nhia 
ou esquatlrão si estivt'r no quartel; 

li." Informar o commandante da companhia ou esquadrão 
de todas as occunencias havidas 1lurante a sua anse1tcia. 

Art. 47i. Os sargente:wtes não f<trão serviço algum de 
escala, nem occuparão empregos que possam distrahil-os 1le suas 
funcções. 

Art. 475. A sargenteação das companhias ou esquadrões 
será exercida pelos respectivos los sargentos, sal v o caso de 
força maior, ou q uantlo algum outro otnllial in fet ior tlesllja.r 
aperfeiçoar-se nesse ~erviç11 e for attenuido. 

Art. 476 .. \lém 1los predicauos e obrigações mencionadas no 
art. 471 ns. 1", 2", :~··, fí"e6", incumbe ao i" sargento amanucnse 
mais antigo: 

1. o Auxiliar o secretario em tudo qne lhe fllr ordenado; 
2.• Não retirar nem permittir, sob pretexto algum, que o~ 

demais empregados retirem docum••Hto~ ou livro.; 1la scr:retaria 
som ordem uo secretario ; 

3." Velar por !JHC os tlocumentos retira,Jos dos maços, para 
qualquer verifi,~aç:-w, s~j:un dPpoi:; colloca,los nos seus respi~cli
vos logares ; 

4." nuat·•lar :H chaves da SPcretaria dcpni,; de encen:~do o 
expediente, si não residirem nn quartel o cumntatHiante on o se
cretario, e, quando obtiver lir,euça p:tra sahir d" quat te!, nã,l 
as entregar :;nHilr• n." 0111prega.Jo prndament.c dr!:o;ignatlo pelo 
secretario ; 

!l." Mandar fazf'r todas as matihãs em :c:ua prnsença a lim
peza da secret:tria; 

G.o Zelar a conservação o hoa or1lem do nrchivo, moveis 
e utensílios 1la. ~ecret.wia. 

Art. ,ii'7. As dispo;;;içÕI}S conti,\a.~ n(J artigo antecetlrmte 
sii.o tamhem applic:weis an 1° sargento am;tnuen~c mais antigo 
do:> emprega,los na c:ecrdaria da briga,la. 

Art. 478. Ao forricl incnmhe ain1la: 
1. 0 Guardar ns :trl.igos !JIIC se acharem na arrera•lação c 

conservai-os perfPit:unente limpos e bem arrumadt~s; 
2." Conservar em seu po,ler um mappa dis•;riminativo des

seR artigos e do armamento, equipamento e aneiamento que 
esLiver em poder das praças; 

::." Anocadar o rotular tudo quanto pertencer ás praças 
que se ausen !.:trem i llega.lmcnt<3, baixatcm ao lwspital, ohtiverem 
licença ou ~egnirem em d1Jigencia; 

•!." Auxiliar o inventario dos a.l"tigo~ deixa,1os pelas praças 
I) ue fallocerem 1111 0xt ravi:ulo~ pnr a!JHf'lla'-1 q nf'. n:"io •;stanilo 



destacadas, se ausontarcm il!cgalmentc, c, para o effcito do 
art. 742, os objectos particulares por estas abandonados; 

5.·• Receber e gnalllar o arnwmento distribuído ás praças 
que se recolherem do serviço, exigindo qne todas ~s peças este
jam con venientementc limpas; 

6." Não permittir· que nenltum;t arma esteja fóra da arre
cadação, principalmente á noite, senão por motivo de serviço; 

7." Marcar com o numero da companhia ou esquadrão o o 
das praças todas as peças de armamento, equipamento, arreia
menta e fardamento que tei,ham de ser entregues ao pessoal; 

8." Zelar a conservação dos utensílios existentes nos alo
jamentos das praças, os quaes rr.vhtar;í, diariamento; 

\.!.'' Deixar qnem e '"L:;titna no qnartel quando obtiver li
Ct'nça para ~ahir á rua. 

Art. 4iD. Aos forrieis de cavallaria cumpre ainda examinar 
e contar diarinmente nas cavallariç;lS ns cabeçadas de prisão, 
aneatas e utcnsilios do respectivo esquadrão, a cujo comman
dante darão parte das faltas que veriticarem. 

Art. 480. Os forrieis serão auxiliados no cumprimento dos 
SllllS de vAres pr 'r uma pr·:1ça dosi;;nada pelo com mandante da 
companhia ou esquadrão. 

Art. 481. o.~ forrieis não fan1o serviço externo ordinario, 
não poderão ser distrahidos de suas l'uncções c, portanto, ne
nhum empr:•go occuparão. 

Art. 482. O forriel ~erá suJ,Rtituido. em suas faltas ou im
pedimentos, por um cabo rle rsquadra nomeado pdo comman
d:IJtte do corpo sobre pl'Opo.~ta do 1ln cotnpanhia on esquadrão, 

Art. r183. o cargo tlP mestre <le musíca S•Jrá PI'OenchiliO por 
promoção do respectivo contr:1mcstre ou do musico de l" classe 
mais habilitado o de mellior comport:~mo1tto. 

Art. ~184. Ao mcstJ·e rlt~ mmica, qtte torá a graduação da 
J• sargonto, incumbe : 

I." Dirigir a musica em tarJas as occasiõcs que tenha de 
tocar dentro ou fúra do quartel ; 

2." Velar pelo asseio indiVJdual tios musicas, assim como 
pela. boa consrrvnt;ão e limpeza <lo instrumental, <trmamcnto e 
correame q11o lhes forem distt'ibui<los e de todos os artigos !JUO 
pertencerem á carga do inspcctor, <los quaes ter·it uma relação; 

:l.• Conservar tatnbem em seu ·ptHler um<t relação das 
prçns de musica existentes no arrllivo, providoncian,lo para quo 
estejam todas convenientemente ar'!'nrnadiis, o uão empre!:>lal-as 
a pessoa alguma senão por ordom de autoridade competente; 

4. o Fazer a. reducção das partiluras o cxtrahir-lhes as 
partes; 

5. 0 Examinar em presença do inspector os musicos que es
tivet·em em condições de obter accesso <le classe, fazendo com 
Pilo a Pscolha <los quo devam figurar li'IS pi'Opostas ; 



o. o Indicar ao in>~pector as praçus necessarias em condições 
de ser aprendizes; 

7. o Ensaiar a bunda uma vez por dia durante ns horas 
fixadas pelo command<~nte do corpo; 

8," Inspeccionar diariamente os instrumentos em serviço, 
afim de verificar si estão ou não em perfeito rstado; 

g. o Solicitar do il!spectOJ· us providencias necessarias para o 
concerto dos in::;trumentos que se estragarem, justificando em 
tempo a causa do estrago ; 

10.• Dar parte ao inspector (le todas as faltas e irregulari
dades que veri !icar ou lhe constar terem sido praticadas pelos 
musicas, cujo comp01tamento vigiará cuidadosamente. 

Art. 4X5. O contra-mestre da mnsica terá a graduação de 
~· sargento e será escolhido dentre os mais hauilitados musicas 
de boa contlucta. 

Art, 486. Incumbo ao contra-mestre : 
I. o Auxiliar o mestro tanto no3 ensaios como na ordem o 

disciplina da banda; 
2.• Encarreg<tr-sc do ensino dos aprendizes, ás horas que 

forem designadas ; 
::.o Exercer no impedimento do mestre toda~ n,s ~mas attri· 

Luições. 
Art. 487. Aos musicas cabe zelar os seus instrumentos, ex

ecutar com cuidado e perfeição as partes que lhes forem distri
buídas e cumprit· todas as ordens e instrucções em vigor na 
bul}(la. 

Art. 188. 0;-; musieos estarão sujeitos á disciplina da I" com
panhia ou esqur11\rão. 

Art. 489. Os mu:Jico!'l St~rão tlivididos em tres classP.s de 
oito musicos c:1,da uma, nos corpos de infantaria, o de sete no •le 
ea v aliaria. 

Art. 4\JO, O clarim ou corneta·mór e o chefe immediato dos 
clarins ou cornetas c tambores, terá a graduação de 1 o sargento 
e deve conhecer perfeitamente todN! os toques das ditferentes 
armas. 

Art. 491. Ao clarim ou corneb-mór incumbe : 
I . o Ensinar os toques rle clarim ou corneta ás praças da 

banda, ás hor~s fixadas para isso; 
2. 0 Examinar diariamfmte, antes tle eomcçn,r o ensino, todos 

os instrumentos, dando parte ao ajwlante quando encontrar 
a, I gum delles estraga,• lo, atim de ser o dono responsabilisado; 

:L• Reuni!', com a ncce>saria antecedencia, todos os clarins 
ou cornetas o tambores sempre que houver formatura, geral do 
corpo, nfim de executn,rem juntos os toques respectivos; 

4.• Não altPr:~r. nom permittir que os seus subordinados al
terem, sob pretexto algum, os toques das Ordenanças, que !!iio as 
mesmas (\o Exercito; 



11. '' Transferi e o;; officinc,.; suiJaltemn~ uu Jll'açns '''' uma 
pa1·a outra compa!~llia ou csi]uatlrão, a pedido ou a bem do Sllr
vic·o · 

' lr.." Dal' parte :10 comma.nrbnt..• rh ln·igada,c tran:,mittir ns 
que lhe forem rltrig·irJa . .;, do J:·dos occol'l'ir!os com ollieiacs e 
praça-s, quando tenham llP H'l' resolvidos pelo mesmo c(lmrn:m
danto; 

J•i." Prestar ao colllmandaute da brigada informações e-'· 
criptas, com os esclareeim('lllos que pndc1· colltCI', sobre factos 
de certa gravidat!e em rtue se hajam envolvido olliciacs on 
praçns do corpo o fJUO touham sirlo notiei:ulos pela impt'ens:t; 

1'7." Publiear em ordem do dia os :dbtamontos de pe.1ças e 
os engajamento~ m:tlldados \·erillrar pelo comm:mrlante da hri
ga•la, ns prnmoçrlr:s, transtf>rPncin~. baixa.; •lo posto, exclusõe~ o 
Jiualrncnte t11do quo alterar para m:tis 011 para menos o pessoal 
no;; atlÍII1lteS do corpo ; 

18." Nomcat' IOOtHelho. de invc;Jigação, quanrlo retOelJPr 
p:rrle sol•n• act.os crimino·o~. eJnscll1o tle guerra para julgar lias 
d• s··J·•J'cs llo praças, e conselho de disciplina p:tra. ve1 ilkar 
a má conclucta ou inapt.irlão rios oJ!iciaes-in!'eriorrs; 

i''·" Nome:u·, quando julg-at· nl'cr<;,;ario, um ou mais offici<les 
par:.r ::;yndica.r de ÜJ.Itas attrilmirlas ,, o!liciars ou praças do corpo; 

20." Nomoa1· nwnsalmnnte Ulll orlicial snbalterno para <'X· 
m·cer o cargo de agente do rancho r lo corpo; 

21." Assignar os per! idos de t0dos os nrtigos nceessarios ao 
corpo, qur· tenlmm de >'er J'ornecirlos pela assistencia rlo material, 
e bom assim ns guias dos que t.iv.:rem de s•·r recolhidos á mrsma 
repartiç:ío ; 

:!2." l\!ttrt<Lil' atknrlm· pela at·recarlaç:í.o gorai rio corpo, por 
moio dn !l<'l<pa.·ho lançarlo nos petlirlos, os artig-os do que pre
eisarom as ePmpanhias on csri'I:Lrlriics o as divPJ't:a~ re
pat·t.ições; 

:23." Niio ordcmar despoza al~·nma sem autorisa~·ão rio 
cotlliU:ll!rlanln da bri.~·nda, ,;alvo a,, do.~ rle~tae::1.1nenr.os qno n:lo 
tiverem fortH~cerlot·, :1s de supprintcnlo de goneros, rtnanrlo os 
fot·neccdores deixarem <lo ~ati~f;w·r os pedidos ou de suh.•titnir 
a tempo os rejeit:ulos, as qnr: correrem pot· conta da caixrt da 
musicao finalmente n.; de naturt\Z:t urgento em henelicio do ser
viço; 

21." 1\nviat• á t' ntadoria no J>rirnGit·o rlia ntil dn cada 
!IWZ a folha dos YPneirnento~ dos ol!iciarJ3, aU\ o dia (i a.~ re
laç,)o~ de vencimentos das pr:IÇ'''' t' at.·, o di:t 10 1:s vales de fur
necimcnt.o o mappns de distt·ibrtição de geneJ'Os e de forragens; 

::?5." Enviar ,·, contadoria, at.\ o dia 10 rle e;Hla me7., as 
contas, ruiJr•irada~ pelo m:rjor ti~ral, das <le~pezas fdt:1s pelo corpo 
dtl conJ'urmid,.dc rorn o art. 34V, fazrmdo-:1s acompanlwr t!e 
nm balancete r·xplirativo, quo n~:;ignat {t: 

:!<i," Commnnicar :10 IOO!Illll:lnrlante d~t ]l)'i~ad:l i]U:tn<lo qnnl
qttnl' fm·nr.cedot· inconpr em multa ; 

:::;, .. Cnntrad.aro ror·nr:··illll'td.t) "" r.rrlf'iln ús prar,a.~dd f'l)l'JH1 
df>;t;w:~d~~ n:ról (•~;In•:•'·'~ r· il''·'·r, ·~ p•lliei:l<'~; 



:!~." Contr.1.etar [\ music3. tio corpo por intormetlio do're~po
ctivo inspector e com approvação do commandauto da brigada; 

29." Nomear, ú sua escolha, dentre os offlciaes do corpo o 
inspector da banda de musica; 

30. 0 Nomear offlciaes subalternos de sua confiança par:t 
exercerem interinamente os lagares vugos de secretario, quartel· 
mestre e ajudante, submettendo o acto á approvação do 
commando tla IJrigada, a quem enviará proposta para o provi· 
mento effectivo dos rlous primeiros cargos, desde que tenha ve
riflca!lo as habilitações e capacidade dos otliciacs escolhillos; 

31.·• Nome<lr, dentre os offlciaes e praças do corpo devida· 
mente habilitados, os respectivos instructoros; 

32." Mandar reincluit· as praças desertoras quo se apresen
tarem ou forem capturadas; 

33." Ordenar a exclusão das praças que desertarem e das 
que, tendo concluitlo o tempo do sorviço, não deverem ou nã.o 
desejrlrem continuar alistatlas, bem corno tios cavallos e muares 
que morrerem ou furem vendidos em hasta publica; 

:H. o Mandar oi·ganisar e ao,signar o termo de tleserção das 
pl'aças que cornmettcrcm cs-;e crime ; 

3~'-" As$ignar o remetter ao eommantlo ua brigada, até as li 
horas tio dia, o mappa dial'io 1lo corpo, bem como uma pal'te 
diaria tias occurrencias havitlas no quartel, e~tações, postos, etc. 
e CJUe devam ser conhecidas por aquella autoridade; 

3G." Enviar ao commautlante da brigada ;~té o dia :H de ja
neiro tle cada :mno um mappa da carga geral do corpo, e~pecifi
cando as carga~ o desca1•gas feitas durante o auno, o outro mappa 
do fardaJMnto J'ecciJ'do e distribuído it.s praçns durante o anno 
e do que ficar existintlo om arJ'ecadação a :li •lo tlezemhro, e 
bem assim os ajustes de <'onlas de ral'llamlnto das companhias 
ou esquadrões; 

::7," Envi::lr bmbom ao commando da brigada até a mesma 
data. os demais papeis :ul!luaes do corpo ; atú o <lia 10 de cada 
me7. os mappa~ e relat;iles mensaes, inclusive a tias alterações 
occ01·ridas no corpo co,n o metlicoahi em scrv1ço,o até 31 de julho 
as folhas 1le concluct;t tios olllciacs e otliciaPs-inferiores tlo corpo; 

:JR. o Remet ler iguallw~ntc ao com mandante tia briga• la, na 
tipoca r1ue por e~te ror designada, um relato1·io annual e cir
cumstanciarlo do movimento geral tio corpo; 

::u." Convocar e presidir as sessões do conselho a1lministrati v o 
da caixa lia mnsica tlu corpo, enviando até o dia 10 de cada me7. 
ao cornmandante da IJriga•la o respBctivn balancet•1 competente
mente docnmenLttlo c acompanhado tio ~a! do a ser recolhi· lo á 
contatloria; · 

·10. 0 Assignar o rubdcar as fés de officios e certi<lões de 
assentamentos quo furem extrahidas do3 livros respectivos; 

·11 .'' Ül'<lenat· o desconto no soldo dos offlcines ou:praças do 
corpo, tia irnportancia dos artigos que sem motivo justificado 
inutilizarem ou extravirlrem; lloif!J._ 

·l~." 01'•\enar a descarga dos artigos pertencentes ao corpo 
IJUI'I fni'Pm Pxtraviarlos, !ilr,!'lntlo recollier á respect.iva arreca-



ilação gr~r·al os que ostircrem impre~tavois, allm de serem oppor
tuu:tm()utc ex:11ninados por· Ullr:J ('<l!tlmi~~Jn, r'II.i:t nomoaçã.o 
reqnisitar;'t du Cllllltltan•lo •h brigada; 

4:;." ltullricnr os li vJ•os de sua secrdari<t, assig·nando os 
termos re~pecti\'('R, do acr·oJ•.In ('fllll os morlrJios eín vigor; 

f l." Visitar, quaudn jnlgar cPnvcuientf',H~ enfm·marias ondo 
estiverem em t.rat:tmento olliciaes on prnçns rio sr.u o(1rpo, afim 
de attender, quando for poo;sivPI, a qual•JlWI' reclamaçoào quo 
lho fizerem; 

·1'•." Não retirat· força elo quartel sem pr:,via 11l'•lem rio com
mandante da hl'igada, salvo 11u ca'o p1evisto no 11. :1 do,te 
artigo: 

-Hi." (nucedei' dispr•nsa do s•·rvir·o. dPIIII'O tlns limites mar
cados ncsto regulamolll:•. nrs otlir:inr~ o pt':lçns do sem corpo; 

47." Conceder an~ cdllciar:; c pra•::ts r h seu commanrlo pei'
missão para marem l11to; 

48.° Fazer- p:trte do .~onsell1o administrat.i~'O tln. brignun.; 
19. 0 F.ncaminh:u·, d1'vidnmcnte inli;rmnuo~, os rerpwrimen

tos, queixas ou reprcsen !ações f! i rígidas ú autoridade superior 
pot· otHeiaes e praças do corp'); 

:,o." M:mdar des:~tTan,:IJ<u· a~ prnr:as de pret que estiverem 
nas c•Hl!li~··lrs es!ahelncidas ncstP r·~!!:lllauumto; 

!'>! . " C•·ncc!:lpt· ú ~ pra':·as dn prr>t l i'~"nr;a para se casarem; 
:,·!." lla.wlnt· Auh~tituir o.; otH•·ia1'S o prar:as do cot'('O d••sl.a

•·arln~ 11:1s r~tar.ilcs 1• f!ll.cfos pr<lici'H'', prPvrnindo n c-.mrnandante 
d:t brigada quantlo n suh<:fit.ui,;'ío li>r tlr> ollkinA' nn dP todo o 
dt' ;t,:ll':tJllnnlo; 

!):L" l'r··-;1:11' aos elwfps do J(Jparti•;iii'S on rm·po~ as informa· 
r,ileq que tlo intr;rp~.o do St•J'I i•;o pni,Jien lltf' linenl solieit:tt!a~. 

Art. t:r •. P:tra o pt•ovitll<'l!to C·ll"eet.ilo dos ·~:ll·,;os dP. ~rr•J•e
brio n qu~rtP!-mr,str·e, niio dove o comm:m Jante infnrino rio 
corpo :ipro~Nlütr propostn sem arqtliesr<:nr~ia do colltlll:tndanto 
dfPel.ivn, l]ll:llldn nstr, Jlllr qnalqw~t· rJrcnm~tanci:l, es(.ivf'l' afas
tado do commnllrlo. 

,\ 1'1. ,:li\, o t!llllllllttn:hnlr. 1!11 r·nl·po ~nrú. Enhstil.ni•lo 11:1.~ 
~nas faltas 011 irnpn,Jirnr~nt• s pl'!o rP~pncti1·o mnjot· li~cal. 

Art. ·137. O comlltn.nrlanl<' do corpo, sompre quo f'or· pos-;i
vol, ü•rit rcsidonr:ia no •JTWrf.d. 

Art. -138. n major fi,cal ú ro~pon~:1 1 cl pcr:mto o com man
dante do eorpo pm• todn o l'crvit;·o que :t o.~t,J ruu!Jm·. 

1\rt .. 11!1. Incnmb•: ao nt:tjnr lisr-al: 
1. 0 Ter e<~ntpl••lo ennhecimen!o ch i11stru('çiio prat.iea da 

nrmn a qnr P"I'IPlli'PI'. h<•m <''>lllO :In lr'<ioiH;i!o <0111 l'ignr ll;t ltt'i
gada e do ~ysttJ/ll:l rlo PS•Tiptttt':l1;:ln ll"ll:t !t<lop!:11ln, "~pccial 
mrnt.e n:t p:.T'ff' l'(•ll•r•·nfrJ :li·S rnr-pP•': 

~~." ()il>'('l Y:ll' P /':1'/P/' l'llllli\J'Íl' 1'11111 r•'{.ll lidii<l <' J'"llllt:tfida,d,~ 
nR Ol'11f'll~ ,(~f','ilfiR f' iJJ'-I.f'llr'r I·H·~ l'••l:ll.ir:l·:'.i :tt~ ~~ 1 1'\'il'd dn ('l)t•po, 



cnr1·igiudo as faltas IJIW oncontrnr e participnndo immedinta· 
mente ao !'t'lllln:ttHlant.P. qua.ndo fin• necr~:<aria :1 intlwven~ão 
tlcstn; 

:l." Inspeccion:tt• escrnpulosamento a escripturação da casct 
da ordem, aJ-rccntlaç:io geral, agencia. cn!llpanllias ou esquadrões, 
etc., providenci:tn to p •ra que cst".Í" sempr·e em di11 o seja feita 
com a maior regularidade, sendo responsavel pela exadidão de 
to rios os papeis su,if~itos á sua ti se" Iisação e ao sen \'isto ; 

4." Hnhriear os linos a cargo eh casa da onlem, :Jnoeafla· 
ção gcral, agencb1, ••o:np:uthia"oll f'f<[Ualhiic,: P outros indicatlos 
uos morlelo.;; em vigor, assign:tnrlo us cont[>Ctentes t •rmos do 
encerr·amen to ; 

r>. u Conferir a::; folhas c rcla,iies 1lo vcncimcntos, pedidos, 
mappas, escalas, prcts, guias, njustns de contas c totlos os domais 
papeis qut1, de ronformidn;lo com os mrdclos em uso n:t briga la, 
deve rubriPar ; 

(i.·• i\Iandae m•;r:1nisar, conft~l'it• e a<Ril-!"11 1!' a csr:lla do s!1rviço 
e altet':\t<-·rs dos olll<-í:t".'• a qwll cntrega.r:i :'t secretaria n.lt'l o dia 
8 de c<vla mez ; 

7." Hubricar tu,Jas ns c"nlas tias dePpcza.~ f.1ilas pelo corpo, 
ho1m como os vales de tlinhl)iro pll'a os (J,~tac:tmcntus ; 

~." lnspeccinnnt· :13-;irln:nnente tr>das as tlt•pendencias do 
l]ll:t rt.o•l, PHperia I rnr•tltr~ o l"ltH'hn, n lnjlltn''llln.'J, ;, rrecadaç,-ies e 
~~a.v:ill:uiç:ts, hun ,., nw a~ t•st:H.:I~>•s e· p·>,to,, f<IZPII<lo ag suas 
,.i,itn;; 11111 hut';IS iJJcel't•l'>, :tfilll do Vl'I'Jlicar ~i "' diffet•ente.~ 
~rn·ico'' <:[,l feil"' r~om a devida regular·bladtJ; 

V." l·:~c:dnl' o~ olflciaes prcci~os p:trn o serviço. OJ•ganiO'O.J' fl 
;,~gi;~nar o detalhe diario. de nceorrlo com a~ ordnn.; dtl corn
mn!lrlantr, fazendo-o regi·,tt';tt' no livro rrspcdim; 

)ll. 0 ftnilll' O'< oflieiaes 111) CUtnpJ•imnnto dp sem~ ri•'I'Cl'f1~, 
particularmente n<~ ae•J11i"iç:io d"~ conh,cimotJtos peculi:tl'es it 
sua arma c ao ~cniçr) pol il'ial, c provi•lettciar para que os inre
t•iores o pr:1çaR conheçam tarnbent as sua~ ohrig-a,:iír~s, sPguodo 
;,q cit·cumstancias em qnc so ach:tl'Pm; 

IJ.o Propiir ao comman<lantn a~ mo litlca,.úe-; que julgar 
convenirnte~ no «ervil:o do c•t·po, tendo em vi~ltt qne não se,j:un 
eontrnrias :i~ prescrip•:õ •s <le~bl regnl,unetdo ,,\1 a ontens de 
an!OI'itl:t<lo Sltpet·iot·; 

12." Fi::calizal' o snt·\·iço tias ronda~. p:1tl•ulh:t~, gnar1las o 
inslrucç:1o pratica do t'OI'pP, provi lcneianrlu para que soja feito 
dr. :~ec"r'lo com o~ ordens pr.rHPS e put•ticulaecs tle~te ; 

!'i." Anxili:tr o cnmlllantl:mte do modo qno n:1o h:1j:t omi>silo 
ou il'l'egul:uirlade no srrl"i ·.1; 

14." Rt•sponrlet· p:'h pontualidatf,, das formatul'aS goraoR elo 
rot'f'O, c hcnt a';-'iTil pcl:t exrcur;ão got•:d do to1los os exercícios, 
ifll•' FPriin f'r·ito< '"" 'ita di1ecç:i", qnanrlo nãfl e!'ltiver presentll 
'l f'!:llliTIUlld~tllt•~; 

J-,_ .. N:io Jl"l'llliffii' qní1 l'ntrPJil pr~ra a,; armc:11laçõc~ gc
H·r: .' alim··nti•·io- "li !"rra::·rm.·: " l••rr·:tgrn~ que nii.o RP,ia.m 
,.,. IHI'l q•<·<!i !;1 11', p:t!'l o que os ••x:~min:>J':i. pl'i··vi:tnu•nl.<' 
rrn, "l'li"n'•'' tf,,., "rti ·i I"' ,J,. '111" tl':lfrl o ar! .. ;,J~>, "tll'pnhl rln 



verificar a sua q11antid:1de, f:m't Jn.vJ•ar no talão dt• vaks quin
zenaf's o competente termo, que ~cr;i, por todos assignado; 

I li." \'cri ficar nas arrecadações, conjunctamonte com os 
mc~mos cfliciaes, a quantidade o estado tios generos, forragcn~ c 
fol'l'agens flUe passarem de ttma para outra quinzena ; 

17 ." Assistir á entrega de comrnando de companllia ou f'S
'1 uadrii.o e :t confer·encia do mal f' da! constante do mappa. carga, 
t{IIC rubricará no livro proprio ; 

IN. 0 A~sistir tamhem :í entrega dos generos, forragens e 
ferragens nxi5tentcs nas arrec:•daçõt•s, no qne se far:i acompa
nh:tr dos offici:tes a que 8e refere o art. 512, e bem assim á do 
material tia agencia, qu:m•lo o agente for suiJstitnido, rubri
cantlo nos livros rr•speetivo~ os mappas que este apresentar ao 
seu substituto ; 

l\1." Ter a sou cargo uma grado par:t abonar o numero 
de otapas tias praças c outra para o ahono tias rações de 
t'ürr·:~gens dos animacs, tlc couformidutl;; com as allm·açõt>R pu-
1•1 iendas em ordem do tlia ou tletalhe, afim de poder fi~eali:~.ar 
lliariamente ;\~ grades e vales da agencia o das companhias_ ou 
esquatlrões; 

~11." 1\fan,Jar füZl'l' o . ..; toqm·s efipociaes para as fonna.turru; n 
os t!t~llllliS que f•J!',•.m neceso;ar·ios; 

·!I." Vigiar attrntamento o comport:unento, aptidão c do
fnitos dos officiaes tio cOJ'po, intervinrlo com a sua autoridade, ou 
recorr·endo ;i. do commallllante, qua11tlo f1•r mist•'•r· cohibir qual
fJUer abnso ; 

·!·!." luspccdonar, ~··mpre q ne for• Jlossi v oi, o-; destacameu tos 
nntes dn mar·cllar•nn, n assistir :'•s 1•ar atlas das !;na rtlas ou tio 
ontr~" for•t.·as Qllt:l tl'nham de i'allir t!o quartel ; 

::.o C:orr·igir, em oceasiào de f'xercicio ou for·malnra, 
qua.ltJII•~l' er'l'o qtw ok;•·n·ar, s·~m. cntr ctant(•, perturbar :ls vozc~ 
tio commantlo ; · 

':.' 1." .\p1•nsentnr o t!Gtallto tliario ao commandante, antrs 
de publicado, não o l'ndcnr!o :lltenu· depois sem ordem da me:; ma 
aut.oridatlo ; 

2:-, ... Provirleneinr para tpw se conserve atlixat!a n:t sala 
das ordens e no e:-tado-maior uma relação dns resitlrncias 
tlo todos 0s ofllciaes tio corpo; 

2!\." Informar-se euitlarlommenle de todas as faltas rom
mettidas rror· olliciaes on praç-as do corpo, afim de p1•esta1' ao 
<'flllllllandante os n•·cc,sarios e~clarccimento8 ; 

'27." VeriJicat· o motivo tio ostrngo ou (•xtraviu de nrtigos 
perteneentes ao corpo e informar ao commantlante para tomar 
a~ providencia~ que se tornarem prcci!'as; 

28." E::calar os oliicines que, com o l'•'mmantl:ll!Lc de com
panhia on esquadrão, devem fazer o inventario do~ arti.ros 
extraviados pelas praças que, não estando tle,tacadail, sn aus~n
far·em illegalment.<': 

_ 29. 0 Nomrn.J•a (•ommi~"ãoqne.lnve invnul.\;iar'osolrj.~dns 
I:Prx.a~los Jl"lo~ nllicia··~ dn (•or·pn (jiHl fallrcort'l 1 '·~ ;;iin l.i\'l'f'Pill 
f:llnrl1a; 
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30." Presidir ac1 leilão de que tratam os artigos 2G:-i, 20ô 
e 742; 

::1." Fazer parte do conselho administrativo ria caixa tia 
musica do corpo; 

:12.• Visar M r•~ceilas pas,;n,las p1~los me1licos d:t brig:tda ás 
praças do corpo o ás :-:uas fnmilm.s: 

'<L" Visitar as enl'Prmarias onde estiverem em lt•atamenlo 
o mel es ou pmças do corpo, tra nsmittin1lo ao com mandante as 
recl:t ·1ações que porventnm lhe forom feitas; 

:i4." Assi;.;nar P apt•escntar ao con1mandante o mn ppa 1lia· 
rio do corpo. 

•Art. ·140. O majo1' fi~cal srr:'t suiJ~tituido em suas faltas ou 
impc<iinvmtos pdo c:tpi tão mais antigo do corpo. 

Art. .111. o major tl~cal devP residir no quartel ou em 
suas imme<liações, ·'"lliPI'<) <pto l'út· pos~h-,J. 

Art. 4-!:?. o a.iwlante do coJ·po é o ns~istcnte immetliato do 
Jnflj n· fiscal em totlos o~ sot·viço~ que a este estão alfecto~<. 

Art. 1 Ll. Ao ajttdantc uo corpo incumbe ainrla: 
1.• Vigiar com escrupuloso cuid::vlo tudo que oceot•rur no 

corpo c providenciar, quat11lo e~tiver 111\ su:L alt:ada, para satt!ll' 
as faltas ou irregttlariJadc,; qno observar, recorrendo ao major
fiscal e, na ansencia deste, uo comman<lante, qua!lllo for nllce~
~aria a intorvençiio de qualtJUCr Jestas autoridades; 

2 ." Ter perfeito conhecimento d:t legislação em vig-m· na 
briga<la, d<L inslrucçiio pratica <lo sua arma e de todas as ordnns 
J'l~lativas ao serviço propri<) tlo corpo; 

::." Cnnhcccw tambern a ucripturação geral do corpo, cst'r" 
cialmente a part; qne estiver a oeu cargo; 

4." lnRtruir os olllciaes inferiores em todas a,g suos obriga
ções, reforentes n:w sú aos diversos S<'rviçus diarios mas tambern 
aos exercicios militares da arma t'espcctiva; 

5." Fiscalizar e rcspoudcr pdo asseio, uniformidatle e pOR· 
tura militar de todas as pt·aças de pret do corpo; 

ti." Conduzir ao lagar dcsigna1lo para a parada geral dia
ria o pessoal tio corpo que tiver sido escalado par:t o serviço de 
guarnição e outros, para o que mandará fazer os toques neccs· 
sat·ios, pt•evenindo o ollicial <le estado-maior; 

7." Passar revista ;t tod:ts os guar1!ns, pi'luetc2, destaCi1.· 
mentos, patrulh:ts e, em grr:ll, a trl'las as prnças que entrarem 
de set·viço, anteR de ~Prern m:mrladns para <:s sem; 1lestinos; 

~." ltondar frequentumentc as estaçi"íe.,, postos, guardas 
e patt"lilllas, partieipawlo qualquer falta ou irregularüladc rtne 
notar; 

ll." ]<};calar o ~r·rl'iço dos offidaes inferiores, cabos de 
e;oquadt·a, corndas ou ,,Jarin . .; c tnmbores e ter uma cReala 
doR olfici:tes, atlm de podei' tl••sign:11', na ausencia •lo majnr tis
<':tl, arpwll•• :1. lliJRtn •·ompRf.it• !JH:tlqurw ~orviço ql:e s•· t•H'Iln 
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preciso, dando tl'i~~" conlieciuJCn!o ao m~.ior, Jo1;u quo c»te 
chPguo ao qn;tl'lol ; 

lft." Procnr:lt' t:orJ!,.·c·er :• <'<Htduc!:•. civil<) milihr de todos 
os oflkiac;; infr•rior ·.~ ~~ r~til! ~it:il o~ ·ao c;adn Cliillprirncuto d<• 
seus clen1re~; 

li." Verifi:ar dia!'iamenlr, pelosmappas das companhias on 
o~quadrõcs, a lin·ça prompf.:t d<J cad:t um, ilfilll do puder e~c:llar 
O~ !;O!'VÍÇPS ']llt' ('S[Í\'OI'<'lll :t car•g•l do CLI!'pcl; 

l :! . " R<·uniJ' toda:: a' pat·I.P~. rela<;i!<1~ o mais papeis quo 
t<!llham do ~e!' presPnte.; an !lla.i<ll', not.auclo a~ alteraçc'íes 
quo ~o dor'•'lll <' pa.rti,·nhmJ<•nto nquclla~ q11o l<Jn•m ol,jreto de 
dolallt•l; 

1::." Tn•· '"\' ~11:1 :··•wrd 1 " ar.·ltiro, mo\ I'ÍS o n!Pu~ilio~ cla, 
éi:tl:t da<; or•l••tJ; c v•·l:tJ·. prla <•1:1 "' '" <'l•li>CI·v.,çii.o; 

11." Copiar· diariamPule 11 :1 ll••ra dr~termillflllit o <leblltr 
d~. ltri~~l.>!a e, dep.:i;; d1• o Ir!' ao eo•lllllfl!ltla.ute e majot• fiscal, 
01 g·nui<.:J' com e~te '' dclallir• do lt:ll:tlllii.o, quo, com a sua. 
n~-,l~tencia, será dopoi8 dida,Jo JWio sargento-ajudant<l aos 
~a!';:c·ut.,•ant0:: drtS '''llllp:lldti··:i Pll <'''Jii:tdt'ÕP!'l e nos ntliPi:lOS 
inl!:r·ton•s p:1r<~ c·<·: c li til <'1:\·i:,d"·' p•.•h1:1 ,·st:u;,'íes o pu.,tos po .. 
Iif'i.:t~·s ; 

J:-:." nr•JJieli<'J' ePpi:l~ da:< <·ld• 11~ "''dia(' dot:dlto~ do cor·po 
a.os <'Ollllnand;•utPs da;, r;d:l<;u•'·' ,. p<•.-'IP:' l'"li,·ia..-; que nii.o puf!e
l'rm r11nttda1· ••opia!-o.', ptr ''' rrkttOIIl rm p: utn;;: muito afaR 
ta<lo.~ do qn:JrJ,•I: 

]1' ••.• ;\pura!' ,.,.m ::ltl.e,···,kil' ia, t'l!l ocea~i'-;" 1le oxerf'icio 011 

lill'l!l:tillr:t~ !""i'.IP<, p<·lo·· 111\l.flp:t:;di:ti'ÍIIS ,I:I~I~IIIIIJIIlllliillH<ill P~rptn
d!'l"tl'~, tolo o['''·-''"'' Jll'llliipl.o 11" C<li'P''• VPI'ili<•:tn•L• em 'e~uicl:t 
si !1~""' :~p11r·a•;:"' '"'rnl•ill:t. <·om o;; rnapp 1S da {,•n; 1 apt·PsettladnR 
pelas llll',!ll:tS ,·ompanliiaq ou <'HJII:t•IJ,Ie~. dnndn p:tr'tf1 no tll:l.illt' 
dos !.'llgnnns 011 omi~''' • . ..: qtH' ''tl•'il!llrat·; 

17 .·• I!Ptirar COIII a devid:t :~niPC•·clflnr.ia, Plll fn:·m:tluras 
g••l':tf'!', dt• lilll:t:' l''ll':t "li''':t·: <PlllJ'''rlhi:l~ nu C~fJII:tdri)P~. rnten
dendo-:'c J•t·i•\'Í:tllll'l•il• ,,,rn " ,,.,,,.,·!i\••: <'IIIIIIIIand:tnt.r~. a~ 
pr:H~a~ <]lto l'nt• ·111 nr•· s-ari•t,, d 111''''" a li<-:u em to:ln'l as POln
p:utliia<' on ··~qll:tdr,·,ps <'fllll i:c11al tllllll(:l'tl 11.1 !il.1~, ma.ndandn 
:1111.1·~ do toqnc: de ''"''''111'"'' to•:at· l'"nt"s ,,o ''/iHIJwll,-nto e tazen
clo-ns 1nlllfll' n. di:-:bln•·i:t. nt'<'C:"":u·i:t p:11·., ~~~·,s rompanltias 011 rs
fjUadr··,o~. lindo" lJIT" par!i,·ip:ll':'t :w I],, a!, do flll"lll !'I~CPhet•;'t 
nrdnnt par:~. tll:lltd:ll' !:tzrt• :tqn•·ll" t"'l'"'; 

18. o V11lar po1· fJIIIJ ltnj·• o rnni"l' ,.,.~l·npnlo e exact idiio na 
e-.;criptttraçiío do: livro~ d:t ,·a:;n d:t ol'dPm n na organi~açiio dP. 
todos os Tllll ppas, 1 <'l:lçlips ,. 111:1 i; p 'P''Í8 <Jil'' t<mham de ~Pt' for·
nr<·idnR pela tllPSIIW. t',•parli<;;õ.fl; 

I!J.·• N:lu l"'l'lllil.til' qtw u:-c Cllt'tH'h~. clarirts 011 tnmhot·rs, 
a.lt!1ti'Tn <h tnfjttes rstabelel'idos nas r·c~p,;ctivas orden:~n<:as; 

::o." l't'<'lld••t· '[ii:tlq•rrr praça "·'ITIJ•r,• (j'IE\, a. hf'lll tia di~l1i
Jllinll, fill' ll•'l'<''~:tl'lll, dall<fll 1<1:;'11 Jt:lt'/p 1111 lll:t.jfTI' fi~Crt! <' jlrP\'P· 
nindo "<'.Olll111Ulld:llil<• cl:l,·•llnp:ll!l•í' 11!1 ''"fJ""'It·iin; 

:'.I." rn~ll IIÍI' :1': I" :l<'ll': ,J,. !11'1'1. ,J, 1'111'[11l llfl 11111'''' "" l':t
'Jf•l' Jl~ I'OllliHPilf'Í;I~~ t11ilil:lf'f"' 1'1111! H11 ''t'lll 'U'JII:I'-:: 
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:.:::. " tio r <H.: ti \·o, \'ig·iian te e tleuica.do no ex•·I·dciu lie suas 
funcções, de mo•lo :1 cslar sempre prompto em lodas a::; ucc:,si\íes 
uecessarias, scll'lo o primo~·-•• 1 a apre,·mtar-~e p na :t paNda 
diai'i<t, durante a qual in'>lru á o pes,;oal no rnar11 jo lia arma; 

:!3.• l<:ntreg.H' a se('!'ct;.u· .~. afim 1lo serr•m ar·ehivados, os do
cumentos IJIW li ver rccc•l'i lo e cujo~ •lespadt11s jú lenha cttru
prido, e bem a,::,,irn os 1nappas •liario-;, partes elo e~ta•lo-lllaiOI', 
roteiros o tu:lo., o-; drJtl:tis p.lp:~is que devam S~'r arr·.llivados na 
mesma ropartição; 

2-1." 01·~auis" t• o mapp:t ci:l l'!ll'•;a ~Pilljll'" fJ ne llo11 VI'!' onlPm 
tlc- fOI'lllalllt':\ ~'I a( do l~Ol'flll; 

~5." Apl·•~s•~l:lar proposta para " pruvimt~JIIo li:~ va.c:·:l do 
~argento·:tjlllaul" n •la~ 1111J "'~ ai•I'Íl'Pilt 11as f,:wd:ts do cl:\t'ill~ on 
tle cor-ncl:•s e laml,orc;-;; 

;?ti," Fbca!iz:u· a illSlrltel,''lO pr:dka mini;lt·ada :,~ pr;Jr;as na 
escob dP t··~rrut:ts; 

27.° Fis··alJI:<ll' u >'•'l'Vi•;tJ inb•t'll'J n c:-..tern 1 d•.1 curp•J. 

Arl. 111. I) aj,<l:1111 •, '''ll '0<''10 impc litlii'J:to·-; ''li f:dl.t.<, snJá 
~uhstituido P'Jl' ll!ll snl•:lll••tJlú llOllH'<lllO rwlu CUlllllll!Jldalilo tio 
corpo. 

Art. ·115, O :•juda.nt·J 1kV•.' l'"~idit· no '/tlll'l"l 'J, quando tc,ltJ 
llÍÍ.<l ~nj:~ lJIIS9Í\'1'l, 1'111 ~ll:t~ Ítnllll~di:I.ÇIJt'8. 

~·u 1 11_11 11\ -il' 11, 1·•·. 1'•'\11'·,~~111 ·, •1ll 1.'-'! A I•• '•J 

.\rt. -llú. :\., '•·llllll.illdattle de •··•mp:wlda, 'Jll csqnad1·:iu 
Ílt<.:UiuiJe: 

1." R·~~poJlller twr·:utl 1 o eomlil<1IJChnl.oJ e lis,·al do corpo 
pola bo:t "rdem '' di.:•·-ipliua d<' ~u:t comp:t.uhia. ou csqua•ll'ii.o e 
pontualolJs,•rvall'~i~. da~ dt~posir;úo:; •ln~tn rt>gul:imPuto u:t parto 
I] Ui'. lho diz resl'"if,,; 

2." T•~t· p11rli.-ito C•Jitli·•cimenlo da.: l··i~. r•.tgulamcuto~. 
furmularios u 01 d••n.-; ;.:qJ·:H·8 ··m vi,é~ol' na lJI·ig:td.t., J,,,lll CUillO 

da in~ln1•:•;ií.o l''':d "'" do :.;na at'Jlla; 
::." Cuuhec 11' lambelll pei·IeiL,m•;nle a e~tJt·iplut'at;ão g-.,ra[ 

tlc um corpo, 'pt•inoip:~liiJCUtl' <t parte quo e:;tiver· a sou 
cai'go; 

4. 0 Instruir a,; pr<t<,:as de seu commando no modo por 
que devem' Jli'Ol'('llPr <)llt to·hs as condiç•ie~ do serviço e 
observar si dc:i<'lil('CIIh:•m o-; :;eus deveres com ''xactidiio; 

;:;.o Conhecer :t <>ptillito, ltahilit;H;ões e de!!l!tos 1lc c;ula um 
•los seus cotnm:~.tlllad",;, !lc modq a. po•L,t' pt·estat· prompt~tmcute 
qualqu .. r inl(JI'llla•;:õn; 

ti." .\ ttell<ler, ~0lllJll'<) que o.-: ti I'Pt' n:t sua alo;:ul:l, as recla
l!Ja•;õos ,ilt,ta>-' ,[,,_-; '"~11.-< ··•Jlllllliilllbdus ; 

7 ." \lautur <'iH di,," l'lll [H.Jdt'ita onkn1 ·' e._;, riplum.,iio da 
companhia ou e"qllaolt·;~u. teudo o t:uidado .t., r;vd-:\ do nc,·ortlo 
com o-: mo1lolo~ ;Jdo!'t:ldo.:: 
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8." Coi!SCI'V<H' em ordem e eou v eu ientomenle ommaçaJoc; e 
rolul;ulos os docnm•·ntos pertencentes ao archivo da companllia 
ou esqna•lrão; 

U." Inspecdonat• com a maxima attenção o; papeis que tiver 
de ns:;iguat· ou rnl•ricar, afim uc evitar •·.rros C li •Jmissõcs, pelos 
quaes Ger<'l rcspons:tvol; . 

10." Org.misar e as,;ignar as relaçi"ícs mcllS<Ws dos Yenci
montos das pr:~ças tia cump•nhia ou e~quadrão, receber na 
contadoria a i mportancia, t•.,spccti v a c faz(] r o pagamento em 
presença 1los ofllciaes snl•alternos que estiverem promptos; 

11." 0;1!' parte por t·~cl"ipto ao majoi' fiscal das occurrl•ncia:) 
IJIIO h o li \'OI' tlur'allte o pag:~ mt•nto dos vo11cimentos das pi'a.,as, 
lllencioll<Lil<]O O:l IH>IIlOS das IJII<) não li.>ralll pagas C OS moti \'OS 
que a i:;,;o duram lug.11' ; 

!'!." l~eeollll•r :i contadoria, •!entro do trcs di<ts depois de 
!'oito o paga1110ll!o dos voncimontos das praças, as r1uantias per
t,•nc,'ntes ~v; que não fomm pagas por se acharem doente:; no 
lwspital, licenciadas, em dilignnci:t ou ausentes illeg-almcnte; 

1::." Abonar ás pra•;as d<t companhi:t ou esquadrão, co111 
to,Ll a pontu•tlidade, o fanL•mcnto a qu·} tiverem direito, 
para o quo aprcscnt:J.rú. em tn;npo 11s respecl.i\'OS perlhlos; 

I·L" Apresentar n.o comrnandanto do cot·po, por intermerlio 
do major fiscal, proposla para a promoção de olllciaes inferiores, 
cabl)s de esquadra. n an;;i'e<;:1das na Cllllipanliia ou e'quadrão de 
~cu commando ; 

!~•-" Zel:tr a fi!)] ••xc,·ução, por parte dos seus comman•la
•IO'>. do to, las as ordens <' instrucr;iJ1~s vigcntrs no corpo; 

!li." As>ign<lr e man•lar cntn•g;h' tolas as manhãs ao aju
dantn, P')l' occ1siãn da p:n·:11la, afim •le ~et· apresentado ao maj"r 
tbc:d, <J ID:tt)P:t dial'io da rompanhia ou esquadri\o; 

li." Nii.o fa1.er •loscontus nos vencimentos das praç •s senão 
por ordem 1lu com mandante do coi'po; 

J.'~." Verilic:tr ~i ,;:lo ~tt:ud:ulo~ 11:1 nrrr.ca1la•.~ão r·e~pocliv:t e 
m:tr••:tdos t'viiH~IIÍPlli.f'IIJ•'illc' l'''lo f•ll'rid o.q ob},ct"~ pertenc••ntrs 
:1s pr;l<;a~ qtw ~e :t.llc:ent::r~m illr·!':alnirnte, hatxarnrn :tn liO"J'ita.J, 
obt.i n'rem li''('ll<;a tlll seg-uirem om •liligencia; 

J\l." ln~peccionar frequentemente o armamento, fardamento, 
correame e todos o~ detnais artigo:; •Jne e~tivercm na arrcc,tda
ção ou Clll poder da:; pl'aç'<'·'· dando p•1rte em tempo dos ext1·a vi os 
o11 estrago;:; que occoiTCI'<'lll, afim de ~<Tem tJmad:ts as provi
dencia:-; no ·css;lrias; 

2<1." As,istir ao inventario do;; •·hj•)cllls deixados pelas pmças 
que [';I(J~cerem OU de>ertarum ()dos <JIIC forom extraviados [<OI' 
aquellas que, não cshnrlo <lestac:das, se :;u:;enta.rom illegal
lllento, proeedellflo com re1U!,"1o a. e't"s dn coufo1·midade com o 
ll.ll'llllllario ali optado na brig •da c a rl'~J·Cito d.tquollas d1' acc11rdo 
t:l~ln u:; axt'-'. :!.~) 1 e 712: 

'!I." A~;~iRtir :w J,,jJ;Io ,[,;que tratam os al'ts. :!:,:,e 742; 
:2~." Apresentai' na-; t'·i'" a~ fixadas a.; parf••s I'l'fcrentc:; ils 

t·t·aças qUP se ansentat·•·m lllt>gn]inPIIln, 011 quo desertarem, e 
1., tn :<$Sim :1. pnrt.·· ,J,, '"'"''"n··•::>" ""'' ""~ ·t'fOI'"' 'l"" Ril :1p1·e-



sentirem ou furem caplUl'auo5, turlo Je confurmiurulc com o 
furmulario em uso ll<t brig-ada ; 

23. 0 Apresentar em tempo ao majot• fiscal o mappa da 
força prompta, torbs as vezes que houveroruem de for
malum geral pat"c\ a c0mpa.nhia on esqua.dt·ãn de seu com
manJo; 

:Z-L" Vis1tar p0lo menos uma vez por mez as praças que esti
verem em trüamento no hn>pit-tl, c attender, quanüo puder, ou 
tmrbmJttir ar> major tisc:1l, as re<·.lamar;ul)H jnstas qno fizerem ; 

2-•." Provi<lcmcia.r p:tr:t qu•J ~H consorve allixa.da no aloja
mrmto uma relação Jas morarlias dos otlkiaos da companhia ou 
CSIJUillll'iio, IJem como das pr·a~·ns qne não tiv"rem residencia no 
qnartel ; 

2ti." Fnm· relacinnat• CO!H'!jnientomonte to lo o armamento 
distrihuiuo ás praç.1s, com desi["\;mçiio tlo num.~r·o ou marca de 
carla arma; 

27." Vc~rificar q no sejam previamente marcarias, pela par· te 
inlet•na, torlas as P''<;as dr) lil.rJarncnto o corre:tme distribuídas 
ús pr·nças; 

2tl. 0 Apresentar até o uia 21l rio janeiro Jeca la armo o mappa 
annual das ca1·gas c tlescargas de armamento, equipamento, ar
roinmento o mn.is artigo.~, feitas durante o :1nno flndo na com
panhia on csqua.llrão, o '"~m as:-;irn a relação do ajuste rio contas 
do f<tr1lamento J'Ccebhlo c distribuído ús pra~·as durante o mesmo 
armo ; 

29." EntrJgar· ao maj')l' li~cal toJos os nwzes, até o 11 ia 
:--:, a escala de a.lteraç<J3S do pcs;;oal e o mapp;t das cargas 
o tlescargas feitas na companhia ou e:;quadriio no mor. a!J
trrior; 

::11." ltublicar os pernoites o vales de sna comp:whia. ou 
O'fJUatlrãu; 

31." A prcsentar em tempo o aju~te uc contas tias praças 
cxr.luidas com baixa rlo S<H'Vi<:o e o daR que tiverem de ser 
expul:-;aR, ns guia~ dartnrdlas fJill) t!fost:tcaJ'OIII ou quo liwom 
tr'Hmlfci'illn~. :1ssin1 <'Oliln torlo' ns domais papeis quo tivcwnm .~o 
s•Jr prep:tnvlus na cump:.\llhia. ou <Jsqu.tdriio <lo ~eu com
mondo; 

:12. o Fazet• parto Ju conselho adrninistrati vo Ja caixa da 
musica do corpo ; 

:l3." Averi~uar· cuiu<t•lu;urnente, antes de tomar qualrJ:wr 
tldiiJJt'UÇàO, a~ raltiS, pt•a.tieatLu; pelo,; SOLIS CO!lllll\ll'liii[O:;, IJUC 
1urcm trazid:1s au sen cuuhcciruentu; 

:q." In türm;u· o p;t:;s tr ás mãos do curnlllanuante d ocorpo, 
P·Jl' inlermc· !i o do m:tjor lisc1l, 08 r·el) uerimentos, q ueixLtS ou re· 
pt'e:>entctçúe:: que lhe rot·om apre:;eutadas pelas pr<1ça:> Ja compa
nhia uu es'] uu<Iriio; 

:n." IÇxi~ir •lo~ otlkiaos ó;UI>alt n'IW3 a cua•l.iuvaçiio que 
tlelll's uecl)~st tat· u111 bom •la ot·,lem, in~trucçito c •li:;ci pl i na tia 
eornpanhia ou e~qu-tdriiu. 

Art. 117. Üd comm!lwlantes do.~ esquarlriícs, aJ:,m da,; ohri
'~'t•;•'ie.~ acima mPn!~i"nn•la~. fl··vnm SIW !'llllÍt'i!.n:;~ !'tn in~t ll- .. innnr 
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•lm·ante as 24 horas d•J ~et viço n:to 1 o lerá, so_b prdex i') alg-um, 
af'astar-s!l do lw:.;pit tl. 

Art. ~!03. O interno de dirt ao hospital entrará de !'erYi('ll 
à:; 'J hor;•,; rh manhã. 

D:) ~!EDICO PP. DL\. AO HOSPITAL 

Art. 409. O >eniço •le dia ao hospit~l SCI'á feito ]"1-'l" 111<'
li<'')S d:t l>rigada, com excepçi'io do majnr iu,:pccto: ~ c•pi
t:in n~ca I. 

.\rt. 4111, Comp0tc a,1 medico de dia: 
1." Oltcervar e'crupul~>sameJIÜl as o1·dens g<•Jncs e n~ :n;,rru

:~·:·>es do in,-p••ctot• do serviço StiJitario na p:nte mrdi•·a; 
·!." Hl·c••lter os r!oenlc,; qun IJ •ÍxarPm ao lwspital, lh·~igJJ:W

lltcs a eut'••J'Jn:u·ia em que <lcn-.m tlc-•r, a<lmiuistrar-llH's os 
mo<~icarnr1ntos que o 'eu rslad·.> re..:lamar e m:Hc:n-JhPS a dida 
'JilO jul;.; r llt-•i' '''''J\'ClliC'nt'J; 

:L" l'rP,t:ll, n" irJtern•ll·> d:t, Yisibs rios mrdíf'C~ oncarre
g:t·lo~ <J,,;.; •·ui'errliaria-;, os ~uccorros do quo rl•'•·e,·.,ib t'•:lll os 
J<H'ntes a q•tem sobrevierem accidentes, e oiJ-;oJ·v;u· a•,twlk.s que 
lhe ror"m r<>commen<1:t·lo~ p··lc-s lllblllos mc<licos, pod<'ll<!o modi
'lcai' o trata.rJll·nto sPgumlo as iwlic:H;ões, mas explic.1.11<lo na 
papolet:t o motivo <le,sa ,,[ternçilo; 

1." F" /• r •·om o me.iico de promptidão o auto de co!'po de 
·.ll'licto do·; 'Jlieiars ou praça~ •tue baixarem ao ho~p'l:'.l om 
conscqut•ncia de f<! r imon to~ ou qu:1esq ner outras I ·slíe~ phy.-"i
ca5, dPven·lu apresentat· o reü.m:lo documento em dua;; vias e 
dentro d<'- uma hora depois ,J,. su!J:;titui•lo no ser..-i.;o; 

5.0 \'eriric"r os obitos que occorrerem na ausencia •lo,; me
, 1 icn~ •·rL~" rJ<;,'-:':u!' ,, •la~ on l'c•rnnria-;, mencionan<lo na pijrte dia
ria :• JJJOI· :.ti;t 'i'~'' dcd.el'!lliJJ<•U a rnm·te, e o dia n 1lor:1 ,[1) falle
cimcnto, 111auduudo dcsiuJ'ec;l<~r a onlennari:L qnan<lu julgar ne
cess;Jrio o apressando-se em voJJ!munil'ar o facto ao.-; mesmcs 
medicos, para que esto~ po~sam em tl'mpo passar o attestado 
e fazer :ts devid 's !leclaraçôes ua papelet;t; 

íi." \hn•l:<r IJUC'Ílll'll' !1'11 sm1 pl'P>:-ença os oltj<•ctos que tive
r•·m :<c·n·idll a do:•nte~ atacacl.Js de molesti;~s CPlitl'-.'iosn!l, 
fazendo menção dos me,;mus olljcctos na sua JHU te diarh ; 

i.'' F,<z r ou auxiliar, qu·:ndo determinado pelo inspe
ctor do serviçd ~anihri<J, a auto[Jsi:t de doente fa!lccido fóra <lo 
ho~pitat sem ;ls;;i~lencia medica, si o cadaver houver sido 
removitlo para o me~n10 !'staJ,elecimento; 

8.0 P:ts'UI' ns atte,tados dos ouitos que OCCOI'l'ercm ni1S cir
cumstancias do nnmoro anttlCe<lente, salvo quando se pt•,,ce.!er 
.-, autopsi:t o n<·sta figurar ~ómente como simplrs auxiliar; 

H." ohsnJ:YaJ' si ns mPdi,•:unentns são convi'nientemente 
admiuis~r:ulos, d:~n<lo :~o~ l'Jifermriros os neces,arios c'cLncci· 
mentos toJa, "' vezes qno ellrs tiverem duvidas; 

111." Nilo :-o arastar ,Jo hospital, sob pretexto algum, nem 
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delle se rotir•ar emquanto não for sub3tituido, ~alvo em casos 
urgentes, quando por autoridades da brigada f,wem reclama
dos os seus serviço:> momentaneament'3 e perto 1!0 hospital; 

li." Ex,tminar e veri!icar, em companhia do medico fiscal 
e tio pharmacentico, o vasilham J, ·medicamentos e drogas rece
bidas no hospital para a pharmacia, e, com o mesmo fiscal e o 
medico encanegado da enfermaria. de cirurgia, os instrumentos 
que a esta forem 1le~tinados ; 

12:' H.Psponder perante o inspector, durante ns 24 hor11s em 
que estiver· íle serviço. pela. limpeza, boa or,tem o regularil.Lide 
do serviço do ho,;pital o suas dependencias ; 

J:]." lm;peccion;u· o serviço 1los empregados do hospital 
e espec[almonte 1lo enfermeiru-mór, enfermeiros e ajudante~ 
1lestes; 

I 4. 0 Mencion:tr na parte rliari<t 03 nomrs e corpos dos om
daes e pr•:u;as que therem alb, pot· qualrtuor motivo, e Llm= que 
bab;ar<'l11 a • hospital; 

15." R,~··Iam:11' immc<liabmrnte dos eorpos as b:IÍX:\S quando 
não iil·,~r·pm ac'Ollll':lllllct'1o os •locnt<;s r.•metti,!o-; p·u·a o hos
pital; 

JG." Ynrilk1.r ~i as Llieta,s são bem pr,•par;tdas o tisc:tlizar a 
sua di~trii>Ui(,:ão ; 

17." Apr,•sentar ao meclico fiscal c ao inspector, na presrnça 
do a::;·e11t9, '' "mu:>tr:t das l'<Jfciçi"íe-: ü •stina·'a" am 1loent''3 e 
ofllci;~c3 do ~er·vi,;o; 

18.'' Fo~zc~r p:~rte da commissão encarreg:1.,la elo exame e ve· 
rifica,iio dos gnnorus quo entrarem para a arr.•c Hbção e do!! 
quo p tssar·em de um para outro <1gonte ou d.~ um:t pttra outr:-~ 
quinzen:1, e vorifical' a quali lade <J fJUantidade dos qne são rece
bidos diariamente dos f.JI'lle~edores e dos que d,;v,·m S;thi!' ,Ja 
arrecallaÇi'iD p:tr 1 a cozinll:\ ,te conl'ormidallo com o mappa, que 
ruLrica1 á; 

1~1." 1~.nhri ·ar· as 'leclarações feitas pelo e;1fermeiro-rou!.' 
na blix;t elo,; doentes fJIW trouxerem dinheiro, ulljectos 1le 
valor ou quaesqner outros artigos que não estej;IJl11liCllcionados 
no inventario; 

20." Substituir· o encarre~ad.o ,Ja enfermari;t que não com
l'arecer par 1 u. Yisita at··~ a lwra determin<~d.<~, o (jUe mcncionad 
na sua part•~ di;,ria; 

·: 1." ProviJPnciae na ausencia do inspectoe e fisc.ll do ser
viço sobre os casos urgentes, télndo o cuidaJo de não infringir 
as ord.eus gora.es e in~trncções em vigor ; 

;!2. o Attendor ás con~ultas medicas que lhe forem feita~ 
pelos o!Iiciaes ou praças e snas familias; 

23. o Apresenta r ao mecl.ico tiscal, uma hor.t depois de ter 
sido snbstitui,Jo, um:~. parte circnmstanciada de tudL> quanto V
ver occorrido no hospital durante o seu serviço. 

Art. 411. O medico de dia ao hospital terá por este as. 
rcfeiç0es c entmrà de ~erviço ás () horas da manbtt, 
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Art. 412. O n;edico em serviço no corpo observará c~crupu
losamente todas as ordens geraes e instr ucções referentes a~ 
serviço sanitario e as 1lo commandante do corpo na parte disci
illi:mr e administrativa, 

Art. 413. Incumbe ainda no medico em serviço no corpo : 

l." Crmparccer das 6 ás 9 horas ,]a manhã no respectivo 
,·1narte!para examinar as praça~ que lhe forem apresentadas, 
docl:1rando no livro rompnÜ'nte o,; nome~, graduações e compa
nh:'ls r·u c'quarlriies das r1no b:tixarem no hospital, e hem assim 
.'.S w ''"~tia~ "'' que se ach~rern :dTcctadas, qu:1n•l" f"rcm de 
:ücil diagntlStico. dedaraçilo r1ue tnmbem consignará u:1s l•aix:1s, 
~1.s r1 l_Lle~ assignar~t ; 

2." Yisit1r, na mesma occa,-ião, as prisões e outras ,Jepen
dcncia,; do 'lnartl'!, mencionando 110 rest•ectivo livro o cs~a,!u 
em qu8 as euc"ntrar, e as me·lidas que em bem da hygirno lhe 
[Jll'E'Çilffi eonveniente': 

:~. · .\culir promptamrnle, dcc;rl<' quil não cstP,ia imperliJo 
!'':' ·. u:r" ,pnivJ, ao ciJ,ma,[o J,. qmtlrJt!Gr o11icial 1 u praça do 
c·J~·po que ncces~ite de socco.Tos me•licus, quer para si, qw·r 
Jnra pe;sn:c 1le sua família ; 

4." l'azer parte da commis,;;t,J enc.uTega•la de ex:tminar a 
'}U:1li<l:trle r' quanti>lade do> generos alimentícios qtH' Pntrarem 
p:~r·:t a nsp· ctiva nrrecadaç:\o, e hem <'~~im dos quo Jras~arcm 
~" uma para <JUÜ'J. quinzen:~ on rio um para outro a.~··n te ; 

5." Exanrinar todos os dias. pelo menos uma das rrfeições 
!estin:rdas :\~ pr:1ças do corJ,O. dan•lo par·te dc·S defeitos que en
c.Jntmr no ;;Pu preparo; 

G. o Submetter :i consi<let'ação do commnnrlnn te do corpo, 
,rOl' i:ilr•!'ll!Pdio rlo m:~jor li'lcal, qwilqucr providencia que julgar 
:le0 ·'>S:<r'ia a br111 d:1 ~ande gr.:·:ll das praças; 

"7 ." Jns 1Jr•ccillnar os ollidaes quo derem !'arte de 1loentes, 
•Je2larand.r por r·.~cripto si oncontJ·ou ou não molo,tia c n•l caso 
afli:•mati vo qu:ll o diagnostico ; 

8 ." p,,rti··ipat' immr,di:ítamonte ao major fis ·ai, quando v e· 
:'ificH' qu~ alguma praç:t 'imul:t doençl, at1!ll de flUI"!, infor
'lJa'~O o eorn:JJandante do C«t'l'o, seja a praça devi,[arnonte 
Dunida; 
• ~1." :\Tencionar no livro de visitas, na primeira opportuni
·la,le, c·s nouii.'S dos otliciaes ou praças qn' baixarem ao hospital 
extmordinariamPI!te: 

I O." i\tarchar sempre· com o corpo e:n q na! quer formatura ; 
11. o Conservar-se no qu trtcl quando to,lo o corpo estiver de 

]lromptldão ; 
- 12." Vaccinar contra a vari"la todos os indivíduos que so 
alist:nr\111 uo cor·po o qno não j11lgar isentos dessa nw[,,sfia ; 

I :L" Procor!t't' nma V<'Z por anuo à revaccinação an1i-\·ario
líca nas praças do corpo fJlW não lhe parecerem immune~ ; 
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14.• Participar sem perda de tempo ao commanrlante do 
corpo e ao inspector do serviço sanitario o apparecimento no 
quartel de qualquer molestia epidemica, ou imminencia della, 
tomando dfsde logo as providencias que estiverem ao seu al
cance, afim de impedir a propagaçiio ; 

15.• Requisitar, por intermedio do commaudante do corpo, a 
inspecção de saude de qualquer praç[t que lhe p:1re<;[t su ffrer de 
molestia incuravel •JU defeito pllysico que a torne incapaz do 
serviço da lwigatla ; 

lG.• Visit;tr, nos dias 1lesignados pelo commanrlante, ases
tações e postos polici::t<>s guarnecidos por pes5<~dl do CO!'po, 
aconselhandü as me lidas llygienicas que julgar necess-arias e 
solicitan,lo as que tlepe!Hlerem de autoridade superior ; 

li .• Attender, pot· occasião da visita diaria, as consultas 
medicas que lhe furam feitas pelos ufficiaes ou praças do corpo 
e suas famílias ; 

!R.o lleixar dito ?m suaresidencia, quando sahir, o lagar 
para onde f',\r, a1im de oer facilmente encontl'ado em casos 
extraonlinarios. 

,\rt. -114. No impe,Jimento ou faltado medicoem Sll'Viço 
no corpo será desi~na·lu pelo comrnandante da brigada, na 
fórma do art. 371;, par;tgrapho unico, o medico que deva 
su b3ti tuil-o. 

Art. 415. Diariamente se ri esca\a.,]o pelo assist':'nte do p·:S· 
soai um me,Jico para o serviço de prumptidão. 

Art. 410. ,\o nH•,lico de pl'omptitlão incumbe: 
1. 0 Acudir rom a maior presteza a to,los os chamados dos 

quttrteis, esta<;·'Jcs, posto~, de., onde sejam reclamados os seus 
serviços ; 

2." Substituir os me li cus d"s corpos e do l'stado-maior da 
brigada. nas olmgaÇ'•ies que rste3 não pudere!ll desempl'!l!i:tr 
quanrlo se acharem de dia ao hospital; 

3. o Fazer com o meti i co 1le dia ao hospi ta I o~ corpos de 
tlelicto dos olliciaes e prC~ças que haixarem ao hospital rm conse
quencia de ferimento ou quaesquer outras lesC·e~ physicas ; 

4. o Pass:tr o attestado de obito do official ou praça que 
fallecer fóra do hospital sem assistencia medica, e quando isso 
não lhe fôr pos~ivcl reqnisitar a remoção do cadaver para. 
aqu··lle estabelecimen•o, atlm de alti fazer-se a autopsia; 

5.° Conset·vnr-Ee no 'tuartel central, d'onde só poderá afas
tar-se nos casos previsto~ neste ·regulamento, deven,lo prevenil· 
ao official de dia a IJrig·;tda, sempre qne tiver ue sahir e quando 
regressar ; 

6. 0 Dirigir ao comman,lantc da hrigada, por intcrmedio do 
official de dia, logo que seja substituído, uma parte em qne re
latará o~ serviço~ que tiver presttvlo, assim como qualquer 
facto qne tenha occot·ridJ e so!Jre o qual seja mistet' providen-
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~:iar-se, aprc>cntando ao fiscal do serviço <anitario uma cópia 
da mesma 1 •arte. 

Art. 4 ·i 7. O medico de promptidão s' alimentará no h os· 
pita! ,]a l•rignJa e entrará de serviçD ás\) horas da manhã. 

Art. 418. O serviço do prompti•lão será feito por toJos os 
medicu.> rla briga• la, menos o inspector. 

p() AOE!IiTE PO IIOSPIT.\L 

Art. 4l9. Afim de incumbir-se da alimentaçã·J tlo.o; doentes 
e offi··iae" de serviço, ser:t nomeado S•'mestralmente um otlicial 
:,nl.:t:t•·n:n par:t :tg-··ttt!' do li•>spilal. 

,\; t . . ; !11. Ao :1 gent.J do h•JSpital incumbe: 

l.c Ter a seu ca.rg•J to·liJ o mat·~rial tJ,. .• ,tinadn ao serviço d•J 
Jto-pihl. c->m exccpç:1o do> instt·umentos cirurgic:os e da phar
llJ,t(' lê\ ; 

:2." F:t;~erc1m ante.:etl'nci.t, no fim de cada quinzena, o~ 
vales do.~ W~IH'I'OS ncces··ml'ios :trl hospital no-; l:J 1lias seguint•J',, 
tom<1nd" ]~<ti':< t. :-e do~ s"us ,·aleulo:; o c·m~urno da 'lulrwena. 
:111 ter i, ~I' : 

:;.- O; :.C<lnis:u• tamJ,om O' vai<·~ diar'itlS dos genoros !J.U<3 não 
pud1•rr·m oi'r t<•mecitlos qJJinzermllllP.id": 

.j_• '~"iLpt•;;r no merc:tdo o.; genero; '[110 n:tv forem em 
tr.'nJ:-- <opr·es·nta•l"·' pelos fomece•lor'••s; 

- F:uor retiJ\tl' todc>S o~ dias da.at•,·ecHlaç~,o com o anxili·J 
do c.;zi:•l ,,ir o e <~111 pres •nç-t d•l me·lic• de <li:l ao h·~~pital, 05 
gen··:·u~ •k"i iu;ldo;; it a!imeub~·ii" J,,s tlü•3Jttl'S ,, offlcile,; de ser
viç", e:•treo~.nndo nes~:l o~··rts1ão ao mrsnw nwdico o mapJl:l 
rc~pecti1·o. atim de s•'I' pot' elle c"nlerido e t•uiH·i.:~vlo; 

l\. 0 ,\l'resentar ao medico de dia no ho;pital, e com eik ao 
fisral "' 'nsprdor dil ~,.rviço, a amostra d:ts refeiçi!e; do~tinadas 
nus d··e~:t~~~ ·' ~·tlil'iae..; ·l0 ~í'l'\~içn ~ 

7 .· Ex •J'•'<'l' a llLIXiru:J 'igila!lcia no :i•mli•l•J tle impe.!ir que 
se d:•st·ncaminilem o; generos slllidos da :trmc;tdação para 
cothumo do hu~pita!; 

S.' Apresentar no dia Jo de cada mPz ao in~pector do srlrviço 
sanitario, para set· ]'Or e,;te a-;signadrl, a folha dos medicas c 
phann tC''ttlicos da bt•igada, receber a itnportaneia na conta
doria e f:IZ!I' il !'CSpfctiVIl p:lg,\llle'<tO; 

\I." l~ntl'I'Q;.tl' até o dia H de cM!a mez O' papei3 relatiro' 
á ~gencia do lio:ipital; 

In." Org:tnisar e apres~nttr ao medico inspector, para a~si
gnar. ''S pe:lido::; d<l todos os ar·tigos necessarios ao ltospital, 
a rr>gi~tr••l·Oo, bem como os •la p!J·,rm:lcía, no livro competente. 
on1le serão tamiJem legalis tdo.~ pe[,J mesmo inspector; 

I I." Providenciar para que sejam mantidos em rigorosc 
asseio ns uten~ilios e todas as depeudencias da repartição o, 
~eu cargo; 

J·!." Organisar o mappa do gaz consumido no ilospital ; 
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t:L" urganisar e registrar no livro proprio, por occasião de 
rleixar o cargo, um mappa do material sob sua responsabilidade, 
mcncionamlJ as entr·arlas e sahidas e os motivos das descarg;;s; 

I L" AprJsPntar nas datas regulamentares os mappas tri
mensaes e o nnnual da caq;<t c tloscarg<t dos artigos perten
ceu tos á agenda ; 

1:)." Or·ganis~u·, a 11m de ser a,;~i:,;nado pelo inspector do ser
viço sauitario, o mappL anuual de carg,t e descarg<t dos artigos 
pertencentes ao hospital; 

Jn." l~xtrahir e cnnscevar até a conl'erencia do mappa 
aunual doc<trga c descarga, eúpia <las ordens do dia ou detalhes 
da brigarh que ~e referirem a carg;tS ou de~cargas tio artigos 
eillfltutlqucw das repartiç<>~S do IJospital; 

17." Fazer em t!uplicata c apt·esentar ao medico fiscal o 
balancete tia despoza gel'al mensaliuente feita pelo hospital, 
con!'orme suas especialicladcs, Liovendo tal ba.lanceto ser acom
plnhaclo dos documento~ justificativos da. despeza, cujas contas 
tlove ccllll'erir para sel'em enviadas á contadoria ate o clia lO do 
e<t·la m•n em resg-ate do documento a que se refere o at't. 34\J ; 

18. o Escripturar com o devido cuidaclo o de accordo com os 
respectivos modolns, todos os livros o talões a. seu cargo; 

19. 0 Organisal' o pret das gt•atitht.;ües para o coziuheh·o do 
hospital o seu ajudautc·, recehur a. importanuht restrectiva o 
lilt.Ct' o devido pagamento; 

:..'0.'' ])ar pa.t·te c~cripta, quawlu tomar posso do logar, do 
c:;l;vlo em que encontrar o:; artigos a cat•go tlo agente; 

21." Náoentregar artigo algum conliado a stn gnar·cla seu;irJ 
ú, visb elo d!Jcumento duvid<~.mentc legalisado; 

2~." Fazer parte ria commiss<lo encarregada do examinar a 
qu;tlidatle c•. quanti•larle dos gencro;:; romettidos para a ;ureca.
clação, a~~irn como do~ quo passarem do um;t para outra quin
zon<t ou tlc) um para outro 111C'Z; 

:n." Examin;~r e veriticar cum u merlico d.e dia ao hospital 
e auxilio do ·~ozin hciro os gcncros rerncttido~ diariamente pelo.'! 
fornecedrtrc!S para consumo elo hospital ; 

:! I." Cutnruunic'<tl' put• esc ri pl,o ao medico fiscal, sempre que 
furem extl'avhulos uu e::;tmga lus at·tigos fJilC pcrteuc;am á sua 
carga, infurmando sobro as causas dos mesmos extt•avios ou es
tragos e indica(.(lo os responsaveis, quando os houver; 

25." Tmt<tl' dos enterros dos doent~ quo fallccerom; 
2ü. o Estar pre:;ente á contagem da roupa ~uj:t do hospital e 

à organis<H.:<lo do competente rol, no qual lançará o sett confere, 
a,;sistindo tamb :m art recebimento da mesma roupa, r1uaudo, 
limpa, lt>t• apresentada pelo contractante; 

n." Dirigir o surviço de dhtribuiçiiu de diutas aos doentes; 
:.>8. ·• Cou:>ervat• sem pl'o crn sou poder as chaves da arrcca

dar;ãu. 
Art. UI. Para. auxiliai-o no serviço e espcchlmcnte na 

guarda e cou~ervao;<~.o du material, u a;;en te terá o elliilrmeü•u
mór e mais um inferior ou catJo de esqnadra com as 11recisas 
lmbilita.,:•-Jes, ;;c:n·iurlo ;uptelle •.!e fid u este de amauuonse. 

l'o+.:r L.~'-''·'-l~l·· L.' l'''. 1 l 
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Um e outro S'Jl'it•J l'<)~l' l!L'a v eis pelo.~ objt'do.-; tjl!C lltc.,; fL'l'em 
entregw~s. 

Art. l~:!. O ;t~·.mte tlo h•1spito.l fica imme·lialamente Ht111Jl'· 
rlina•lo ao ln~["'dor ,. li~cal clú ser·viçu s:IIJitario, dus fJUaes rece
liel'it tod:111 as O!'d•·th l'l'l:ttiva~ ús ~uas obrigaçiks. 

Art. 42::. o ag<Jnte do ho~pital só pod€:rá ser r"conduzitlo 
seis mezes dPpoi~ ,J,. lu ver· tldxtvlo o cargo. 

,\rt. l: i. rJ ''li llll• 11 " ,:., h•o<:<ita.l ~l'l':t lllll otllo:ial inl'c· 
I'J<ll' l'Oill :·s po•··k,, h·lidlit.:u,;· .. ,. 

Art. u ... /1:.1 a·•tan·t·:ns · .;,J Íl ,.,J,;bl iw~u111lte: 

]."Ter aseuo·ar•g••econ··•TI'ar em di:tn. cscriptum•.iio de 
toJu,; os livrm da ~n··r··t:tria do hospit<ll, in~lu~ive o dp entt>;vlas 
n sahiolas de o\oent.e~, l'lljas mulcstias, entl'etanto, serão tll;lle 
rogistrad:ts pelos meolicos ettcn.rrcgado~ das enfermarias; 

2." Oeganis·u· p; mapp:t~ '' eelaçiies fJUe tlevcrem ser fornu
cidiiS pela ser·r·1!:111a do lin~['it.al, LL~m CdiUO quaesquer outeos 
papeis que forem nxigirl"s !•Pio in~l'ect.•>r do serviço sanitario; 

:1.• Fazet· o>Xpe·lir 11•<1' ;t rorr·c•:-:f•Oiltl•)!lCi:t do hn.~pit.'ll, gua,·
dando o l'igillo Iwce:;':•rio; 

4." At•,•l!ivar, depr·i, •I'J conHJtJil'ttfcmentc emmaçatlos e roln· 
Lt·ln:>, todn< n~ l''l'''i' p.•rtl'tw•·nt·•..; a secrotal'ia; 

~>." VC'Iflr pf'h gnat'''" P ec>:tH<'I'Vaç'io dos livros e tlocumcnt·J~ 
exist<-nte3 na ~o·~t'(•.taria, ,,'io n'l c·llttianoln a pe,soa algnma scm 
autot·isa,;iio d" in~pe··t•JI' do sc•·viço sanitario o I'ccibo de qunrn 
os perlir, devewlo e~:tmin:l[.no:; logo t)lte ~ejam restituídos, alint 
de po ler informar a.o mesmo inspector quando veriticat· fJUe uih 
~e acham uo estado em que foram entregues. 

ArL. I !•'•. !'ara o !o •In dl'~empouiw do;; >eus d(W•'I'P<, o anm· 
nuntl:'o' ~''r:i. anxili' ] .. por· dqa: !'l'i!•,'ll: luhilil:td:ts . 

. \rt. 4~7. O •·tr;~o (l<J ettfcrmdro-mór ~erit exercido por um 
otneial inferior· •h t'oconh.•eid:t t•hn('td:vle . 

. \ rt. .J·~x. lncumltc av cu (i:J'llH:Oti'o-ut•',r: 

1." Dirigir o; u11lermeu·v~ o ''"u.~ djuJ.rute.; e ohrigal·o:> ao 
exl\do etimpríment.u dos ~nus rlevert>s; 

2." AtTec:.vlat· e e:;c;·iptumr u·J liVl'o proprio o la•·riarnento o 
tudo mais •1uo pertent:er :ws dueut•JS quo eutrarom para o hos
pital. llli'II~II)IHHHh 110 ver.-;o da b'lixa o dinheiro, .ioi<rs o 
olem:ü~ ol.J.iedos que o oluculo: trouxer eumsigo e uão ttverem 
sido iucllli•Ios Hu inl'eut•t·i,., :<t•Ido es.m llodara~'iLO ntltrit:ada 
p•}[O •uerlieo ti<l dia. ao ltoo(Jitat ,. lida. em voz alt.a ao doente· 

::." H.e:;titttir·, mP.dianl•• reeiho t·~ss:ulo no livro compettmt~ 
«11 d··cLtrfl•;fi.., firntnda. por dn:~·.- I·· trlt!l!nha~. fJII"tl!l•' nl;::umn 
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praça não pu,[,)t' n:creYct·, tudo quanto pertencer aos doentes 
que, rcstalwkeirlos, obtiverem alt't; tcwlo i;;ual pl'occdimcnto 
com os que forem removiúos par:~ outro hospital, si para tal I'O· 
ccuer ordem 1\o mor! i co inspe~tor, levando neste ca:so o r lCi bo 
ou tleclara<;iio ú. rubrica do merlico fiscal ; 

4." Entre;;,,r ao mo1lico 1iscal p:tra terem o destino con· 
vcnicntc lo'los os objeetos o dinheiro deixados pelos docntus 
fn.llceidn~ ou remo,·illos para outros ho;.;pitaes, salvo o úispooto 
rm ~<'·;.!llll'l:r p:rrtc do nurrleTO prccedenlo, fazendo no liYI'O de 
r,•gblro a necr~~ari:t dedaraçiw, ')UC s':rá pelo mesmo medico 
rubricada ; 

G." Hocobcr doagf'lllea f(IU['a o utcnsilios net~es;.al'iosao :;cr· 
viço das enfermarias, p~ss1ndo o rompetcutc recibo, que ser~' 
rul,rleado pelo medico tisca I ; 

6. o Entrogar aos enfet•meit·os, mediante rccil1o ruhr·ica11" pelo 
medico cncatTcgn!lo ela ro~pccti va enfurmnria, a roupa c uten· 
silios 1lc que eada uma precisar; 

7.• Al:!shtir com os cnf<'rmeirol:! o aju,Jantel:! dc~les ás visitas 
do; lacultativo,;, quan1lo outro S1!rviço não o inhiba di~so; 

R.'' Fazer os vales geraes das dietas e o:dr·aordinarios :1ssim 
como das rações de etap:t para o:> officiaes do serviço, apre
sentando-os, antos do entregai-os aiJ agente, ao rllc,Jico-fiwal pat·a 
:-··rrrn con lel'idos e rn brica!los ; 

V." Organi~ar e apresentar ::10 molico tlscal, para ser por 
este conl'érido e assigm11lo, o n1:1 ppa goml do movimento rlns 
en ft>rmariaR ; 

10. 0 Entrcgat· ao amannenso as papeletas dos otTieiaos c 
praças que tiverem de 8altir do hospital. atim de serem archi
vadas depois de pas~;vlas as respectivas :dtas; 

li." .'\ssignat• IH\E nlla,; o in1·cntnrio do f.1rdamcnto c uhjcd''" 
q !ltJ TJCrtenccrcm aos olliciaes e praç.:1s ; 

1~." Auxiliar o serviço de distril;uição ue dietas; 
1:1." l~.r~:<powlur pola rrgnhridaJc rlo curativo do.-.: doente~; 
14." Niio s:illir nern consentir· quo n façam o,; ~c·us :;ubot'· 

tlinados, ~nnt provia lir·,'nça 1ln medtco df' di;~; 
I~>." Providcncinr sobro a sub~tiluição do !'llÍt)rlll,liro que 

ul,livm· licen~a para saltit• do hospital; 
IG.o Nomear por eo;cala diariamente um cnl'drmeiro, ou aju

lL,nte deste, par:t ticaJ' ás or·dons 1!0 mo•lico do dia o auxiliar 
a pu! i c ia do o; ta hclccimen to ; 

17 ." N"mcat· t;uubem diariamcnlP, por escala, clous 'JIWrlos 
,fe vig-ilante-; compostos de um ,.nfct·rneit•o ou ajtutante c mu 
:,jtJrvente, pai'<I velarem na~ cnr··nnarias da;; 10 horas da noite 
às ü da manhã o prc•sbrem aos rlocntes os oerviç.:>s de que 
cstrs nece<sitarern ; 

18." Encher :~s p 1pelctas ele a,ccOI·do com as baixas, entre· 
g,tn•l<J ••:;tas ao amanuense para serem are h i vadas; 

19.': Coutar· em presnnr;a do agnn te a roupa ~uja do lto.>pital 
e or·ganrsar· o competonte rol, qnc. depois de rccoiJer o cu11(cre 
di) ll1!'5lllll agento e a rniJrht d" medico fiscal, entregnrá enm a 
J'nnp:' a·• ··onf.J';l•·tant.e 1\a l:rv;Jgem, d1~ '/Hem (•xigirá n•r·ibtJ pai'· 
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sado no Lal:.to l't'Sjlild.i 1 o; o rrcPbet' d<'pois, ainda com o ageuto, 
a roup:t limpa. qtw olevc't'Íl l'•'lltOJ'ir pelo ml ; 

.'!0." F1scdizaJ' •·orn as'<i•lui<lado todo::> os svt•viços de seus 
subonlinad<'"· d:uHlo pat·ln <l:ls onns,;õcs ou faltas que obserrar. 

\rt. 4:2~1. O nnrermeir·o-múr sera rc!'ponsavel não sú pelo 
cxtr;lvio ou rstrap·" do~ al't1g-os que estiverem a seu cargo.~i isto 
succe<lcr por tlcccuido seu, como tauJIJ ·m pelas faltas commet
tirla;; pelos ~ens snlJ<Jr<linadu,;, :las quaes ~ouLcr· e não det· parte. 

,\Jt. 1:;•1. Cad.1 t·idi·lt!l.tt'ia du liospilal lcr;'t 11/ll eulct'IIICII'O 
t•:;,·ullJido I'!Jite 11s otlkiat:.' iuk1 i11l'<'~ <•11 t·:dJO~ do esquadra. 

,\rL .. J::l. Au •·uli.•J'IIlt'i!'o illl'!llllhO: 
1. 0 [{.,eelh)l' e :H:<''l!111tJOdar· rolt\'f"llientemeut<J os doent<JS quo 

eHLr:uern para a ~11a enl•'l'llt<~ria, lurnocendo-lhos a roupfl do 
lJospital 11a oec:tsiií.o em que o Pnfermeiro-múr al'!'ecadar o far
' LLIJlell hJ e ol0,'etus pPI'I enccn t•·s aos mesmos doeu tes ; 

:~.-· .le<JlllfJanh:tt· o modic" ene:~JTPgadu da enfermaria du
i'.tlii•J :t·; 1·i il.as di:triw-, l11111antlo nota. dos mAtlir~:unentos prc
>I'I'IJIL"~. JWI'il !lp[!li.-:<1-Ps I''JIIInalmeiJte nas hnt·as marcadas; 

::." F:Jzer 11S ent•;l!hus ']ll•J l'd''' J':..t·ultatinJ~ ou pelo Cllf•Jl'-
lll"irtHilÓl' lhe l'ui'CIII urdnl!adus ; 

1." Oré!;tlli~at· o vale diariL> de :lida:; d•J ~ua eufer·maria e 
o;ltlrog-.ol-o ·:til t:Jli'<'t'lll<'il'o-tnúr, d ·put:o "'·' ruhrica,J,, pelo meolie<J 
<'tl<"i.l't'ugado da Clll'nrtiJ"I'ia; 

;)." .\prt·.-;··nbr ao medi,:n CllCBI'I'l'ga•lo d;t enFJl·maria o 
lll:q•p<t diariu d·J movimento d<J .JoenttJs; 

li." l•":tzet· retimt• a rollp<t da cama, p;u•;t ser lavada, e 
o colchão para ser oxpo~to ao sol, logo que fallccer algum doente 
e o C<<thtvel' for rollJOI'ido p:a·a o resp,.ctivo doposito, e fazer 
qnPim.tr o :·nlcltiio <''li pn·>Pn•:a do me lico de dia e tlesinfectar a 
I'Ullpt ante~ <I" ~"r J:•.•:a.f,, si('''"·~ :~rli~o-; houverem ~·'l'vido a 
doente.i d" mule~tia c"nr·1~;in.-;a; 

7." [(,eceber <lu uuf:ot m<·i ru-ntór, p t~sawlu o competeu te l'e
··iLu, tu·.b a roup:t e utom;ili<li ttcce.~sariu,; an ::J:;t·vi<;o da CllÍ•!l'• 
mar ia., fieando por elle-; l'"SJ•Onsa 1'<'1 ; 

::;,o ])i:;tril,uir a' di"i:J3 a<'S ·locnte": 
\1." Niiu P''''t!litti,· qw: ontrotn 111 eni;Jrruaria praças ou 

paisauos S<!lll I i<:t'l!Ç<t do mo:di<lO :(p dia ; 
10." lmp(JdiJ'I]tW os doentes receb·11n, sem prescriJ)(;iles me

tlie:t,, alimentos 011 ]),,J,idas :d.~<)l)lic:l-; de qufllqnet· especie: 
11." N;lo ~altir do lttJspit·d s••rn li.:e•Jç t t[,J medico :le dia, 

pl'ec,•dendn inf'm'JIIil').o <h <'nf~>rnl:liro·ll'•'n· ; 
1'!." li<'~Jl"!l"er pPI•' rst. ... to o conserv:l:;5o dos artigos (]UO 

e~tiY•'n'.m ,.,h '-IIL i-!ll'"''h, l•·mr:•Jmo porqualqnerirregulari
d:lll" Plt,.:t·t·vada li" ····1'1' i•;•1 'I 'li' Ih<' itwumhe. 

,\rt. 1:::. • '·' :~jq·J •nl•·: .li; Pnr·nuoil'll,-; serão eaiJus de 
<l;,LJU.ldr.~, <<ll~'l'"';ad,. J utt ll,•·l••·<, L:ucar!'"IJ:ulo:; de auxiliai' us 
•·tlfer•m,iro-: <'"I '" J,," · r·t ' , ,. -tth-·tif•til ,~, ··m sn:ts falt:Is ou 
illlJ'I':liJnl'llt"~-
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CAPITULO XVIIT 

!>OS t OHL'O~ 

])oi f'O\T\T:\N!I \NTI·: 

· At·L ·1:3::. n eomtna11dante do corpo~·~ a pt·iw:ipal antoridatle 
dc,;to e como l:tl rp;;punsavol pnla sua adminístmç:to e tlisciplina. 
e pela oh~crvaneia. das ordnn~ em:ttt ulas das autt't·idados compe
tentes. 

Art. 4:H. Ao commandantedo corpo compete: 
1. o Corresponrler-se directamrmto com o com mandante da 

brigada, ou com qualqner ontm autorida,le qnawlo a~sim con
vier ao serviço publico; 

2." VPiaT' pda. boa consr•rvaçii.o 1lo qttartlll e d•~ todo o ma.te
rial do corpo; 

~." sat.í~la.zel' a8 requhi•:···ef~ fPitas pdo ehef•1 do polida e 
seus ddeg-adns de pe~sual 'lo corpo pat <L ~ervi<;u poli•·ial extra
ordinario e urgente, dawlo eouhccimenlo tli,~o ao commawlante 
da brigada em sna. pnl'to di:tria; 

4. 0 Não admittir que os olliciaes n praç:1s rio corpo usem 1le 
uniforme:; fJUP niio sejam o;; tio plano'a!lnpt:tdo; 

:l." Ohs<~l'\':t.r eni•htln~allt<'JliO t.,nto :t cap·tri<l.t<ln cotiiO os 
defeitos de earla um dr.s 'eus comm:nt<lados, IJ:.<o ,,·mwnte para 
su:\ scionci:l, mas tamlwm para que po~sa prestar com justiça c 
rxactidiio a~ informaçiies quo l'orern nncessarias; 

li." Dar conlwciment.o aos o!l1ciae~ e ofTi<:iaes-inferioros ola:.; 
inform.1.çi'íes quo pre~tat• sohre a condn..ta de c 1da um, alim do 
quo aquelle.~ que tiverem pt•oePdi•ln inr·ntT<'rlatn•·nlfl po:::~am 
conig-it·-so dos de fritos a1:ontndn~; 

7 " F.sfor,at·-~e p~t':l quo os olliri:tes c praç:ts atlquiram 
perfrito conhecimento dos ;;eus deVCI'I'~ o os cumpram estl·icta
mente, pt'<~vi•lenciando no sent.itlo dn lhes ~er mini~tt·:ul:l. frc
quentemon•e a ner.essaria instt·ncç:io pmtica, n p:tra i~;to ordo
nat'á ex-erddns paT'cia<)S e ~rrr:tcs, tliri~rin<lo 11c;t.r~ on nHl.ndan<ln 
que os •lirija o major-li~··al; 

8. 0 l<'azor ohsor":tl' o maior respeito e ~<Jhol'din:H:ií.o entro os 
otnt~iaes e praçaR ; 

9. 0 Pnnit• os ofllci:ICS c p1·aç:1s pAlas f:tlills tli.-:eiplinares IJUO 
comml'!ttorom ; 

lO." Attewler ús redamaçií!1<; do lo•lo~ o~ SPn:>sTthm••lina,lfl~, 
qua.ntlo fr>rem jnstns e ,•ouh~r!lm na ~tt:t nl<,'ada; 

li." Jnsprct'ionat• frPquentrm·~nte n!'l c ·m1:nnliias 011 Psqua
drões e as divf\l•,;a•; ropartiçiies p, rlop!1Iul<1ni'Í:Is rio corpo, hem 
como ns estae(ins 11 pMt .. -; q,•rvirloR pn1• ollitTli'S r pr:t\:t~ dn ~rn 
eommando; 

12. n Provrr PS pmlos tln olllri:w.s-in feriol'fn p dn<; illlm:ü~ 
Jll'rt.t'f1~ g·rnclu:Hlas ; 

1:{." Cla-;~lllrar os mn~.ko~, l'nrrwf.l\~. t•l:lrin··, hmhot'l''1 r. 
ferrndorP~; 
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Art. :Ji2. O serviço sanita rio da brigada será diri!<ido por 
um inspector com n posto de major, trmdo como immediato au
xiliar um C<>pitão rJU·3 exercerá as func~;ões de fiscal. 

Art. 373. P:tra trn tamento dos otliciaes e praças da bri
gada, inclusive o~ reformados, lmverit um hospital com todas 
:\s condi<;ões apropriadas . 

. Art. :n-L Não serão tratados no hospital da brig:vla os tio
entes :1tacrr<!os do molestias epidemica,; e contagio,:a.;, os qnaes 
ser<'io recoi!JidoR a h"spita.•s e-;pecittOS, l]llt' conta da caixa de 
economia~. 

Art. :n:s. As enf'erm:uias do hospital serão em numero 
de duas, nma de cirnrgi<t e n ontra lle medicina com um:t secção 
destinada exclusivilmeut 1 aos do<,Illes de tubGrculose pulmonar, 
sewlo cad:t uma <l'dLls rlividida em tres comt•artimt>ntos, um 
par<t os offieiaes rle patente, Olitro para os o1lid<~es inferiores, 
inclusive os !'elJ:tixvl"s tempor[triamente, c o terceiro para as 
·I ;m:li,: jil'fl\'~-'' <\•J pret . 

. \t t. ::;.· •. I! tn·:·.t um Inf'tlico elTr-divani<Jttte enc<trregado 
·l•1 sGrviço el;nico <Jlil c.tda enlorma!'ia, com o posto tle c:op.itiio, 
;) um com o jhl:i to de tenente no esta• lo-maior e elll cada corpo 
,!a briga• la, ao qu:J.l fic;u•:'t ad•Ji,Jo. 

l':trngraplt•J unico. 'Jumdo, por motivo de licença, prisão 
ou outro qutlquer fJne uúrJ s<·ja dispensa do s'·t·viço, tt<'io ror 
possi Yel essa dis~t·ibui•;iíu, o commandante th bt·i:.:;d,t designar;'\ 
nm m<?dico p:t!'a su\.stiwir o que estiver irnpPdtdo. 

Art. :: '7. CDmo <lepewlenci:t •lo hospital ha\-et·á ta.mbem 
uma phannacia provida dos apparelhos, metlic:tment•JS e drogas 
mais necessaria.s, n q\la.l ser[l, dil'igi<la por um tenente auxi· 
lia,Jo por um alf·.Jres, ambos pharmaceuticos di·ploma•los • 

. \rt. ::7:::!. Ser.-t·< C1111V •niPntemente prepara•las nn hospital 
da:ts ,_;ahs, u.tn pE 1 oprt·.tçlít'>' cinu·gicas e a outra, p;n lugar 
afustado, prrra deptlSitJ de ca•laYere:;. 

Art. :·m.l. As dt•spezas tio hospit:tl, para as qnacs nilo haja 
verba espcchl na lei orçamentaria, correriio por conLt da caixa 
·la bri:.:-a~la. 

At;t. : :"0. Tet ilo .li rei to ao forn<~cimento de me,\icamentos 
pclt plt:tr·tnacia n~ ollkiaes e praç:ts consitleratlas Jo ·ntes em 
s~us q aarteis, ou com lict3IIÇ:t ou dbpenia do serviço para tra
tamento t!e S<<Ude, G bem assim as pessoas de suas famílias 
legitim:1s que viv ·rem sob o mesmo tecto e forem trat:~.dcts ou 
ex<uninada:; por medicas da brigad.a. 

PMagra.pl!o unico. Consideram-se pessoas de fa.mili:l, para 
os elTdtos deste artigo, :t mulher, filhos, mãe viuva, irmãs sol
teiras ou viuvas" irmãos menores de 18 annos. 

Art. 3cll. Se:·ão cobraàos dos olliciaes ou praças em cujos 
nomes forem pass::tdas a-; receita,.; 50 ~• da importancia dos ll!e
'Hcamento~ c vasill!a!lle sahido,: da phv.rmacia para doentes que 
não e~teja m <;m tratamento no hospital. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 1317 

Art. 382. Será observado na brignda o me~mo formularia 
de que fizer uso a Santa Casa de Miserirordia (la Cn pibl Fe
deral. 

Art. :18:}. Fóra das condiçÕI'S csta!Jelecida;; neste re,zula
mento nenhuma reccitn. ser:i, aviada na phai''''"eia, cumprindo 
ainda que o~ medicose1n :mas p1cscripções se Jestl'injam,Sl'mpre 
que for po,;si v e!, aos mPdicawrmtos qao nclla ox istirem on 
1orem do cuntracto e oi•servem eEcrupulusamPnt,• o receituario 
adopt:ulo . 

. \rt. :~84. _\s rcce:t:·~ SPriio leit:~s r:m lll•'i '-Colha dn papel 
commam tentlo margem ~Hm,.•,ntc p:ua ser.,m CG~id:~s no :im de 
cada 11tez 8lll l'Lnma de cad··rn••; dev•·rn ser <'~t:riutas por <>X tenso 
cqm a cla~a. nome e gnHit::~ç:l.o rio medico, a gtadn:tção, 
mora•la e corpo d<l o!l:ch! on praç:~ a quem f',),· destin:11l:t a pre
scripção c, tratallllo ,, de i'e"s•Hl. d<t fami!i:t ,,, ' u:esrnos 
militares, o nome desta e o [1."1''' 11 •lo parl'nle:;co. 

Art. ::s:-,_ O in<pr,~t"r rh> 'f'rvic,·o não purler:·, imprl' r.os 
mPdicos ;;~u~ -:uJ,,mJtnado!'. :-::-lPl!lns ou .!ont1in"~ I!:r•:lk:H; si, 
pot'••m, oc:eoner eircum,t.-tiJci:, fJIW lhe l;<ça r••r·eir~r Sf!l' a pra
tica t.!e al.Y::tlffi facultatiY<J pn•j•JdJcial á snwl<! e viola <In~ en
ferinos. tornai cl a~ provirlo'!lCÍ:t:' f/'le !!Je parecerem f'<JllYI'l1!2tllf'S, 

communic:tnilo imme•L:;.':-JIWJ'.'•' o f<cto uo Clllil!lW:''h''"e dn 
bt·igada para r, snl Y••r. 

.\i t, ::85. S•'• po1· c· .lc;n dr• auloritht<l·· comj:etente P•l lerão 
os medicos p:1ssar attc~t'lll•':- de tli(Jiesti.t s·J!icitad,J5 p,Jt' ollicinos 
011 praç~s tia. briga· la. 

Art. :~Si. o in~pecto1·. n tl::;c1l e o medi•:o m1i., gra•!u:tdo 
ou mab antigo q•J,• f'~t.i\·rw !•'''•mpto, forunrão a jnnh IJI,)Jica 
de saude, qne L~rá p11r ti1n Íll&!•ecc10nar: 

!. 0 Os omciars '1: e f"! h·· L'""~ cem p Irtl r! J tl•.KntP desde 
mais d,• tre~ di"'s : 

2."' Os ollit·iaP~ e I'·· a.1;3s r;1re pedirem licença p'•.ra trata
mento de sau,Ic; 

' ::.n 03 omc~aes e pr:~ç:1s que requerere:n reforma: 
4." Os in·lividucs qm: J•:drmdacm a~Ecntar praça na 

brirrada · 
o-"'·" ~\s praças qn', conclui<lo o tempo de serviço, tl~se

jarem eugajar.,e; 
6. 0 o~ ollic1aes c pr:t('''2 11ii•J comprebenrlida:; nos cnso3 

anteriores, quando i;:-o 1'··:· cíetcH'miuado pelo commaudànte tia 
b!'igada. 

l'ar:tgraphn unic<>. l'or conn•n'Pncia do ~erviço r<u por a!i:'·nm 
ontro motivo j11:>to. po.lerá ~er subst1tuitlo por um d11S n:e ticos 
mais graduados "11 mai:-:: ,'1Jllig"s. e com prévia autorisaç5o do 
commaudante ria brigada rrualquer dos membrcs da jnn':t de 
saude. 

Art. 38i:l. A junta de snnde não po:lr•rá funcc!onar srm 
ordem do comma.ndante da brigada. 

Art. 389. Os insti'unwntos, medicamentos. dr(lgn~ o vasi
lhame mencionatlo., no :trt. 711, que forem remcttido~ rara 
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o hnopital, sen\o a,hi rle novo r·x'l.min:tdos pel·) fiscal do Eet'Yiço 
sanitat'io, med.iC·1 tle di<L e tenente pltarl!l::t·,eutico, sendo este 
substituído, no exame do instc·umental cirllrgico, pelo lll'~dico 
enc:t rregado ua enl'erm,u·LL de cirurgb. 

,\rt. 390. O insp0ctor cl,J serYiçn mn:L1rio sera lambem o 
direct•Jr do hosvit.tl. 

.\:-!. :3Cll. Cnmpet-1 ao im{'eclot· do '""''liç•) sanibri·) : 
l. · c:mnpt'Íl' e !'-uet' cuutj•l·L· lJ"l".; ~C·t;s sub,,rdina,los todas 

as nr·tic!n...; t'JD vi.g~n· na ln·ig:t·ta 0 a...:: qtt~ t~~r tn expedi1las p1_r 
adoti'hde •ompetent':; 

:2. · Corre:lpJn ler-~~~ .lit·c .. il.!nent·~ c· m o comtt':l.ll.!ante ela 
Li·ig<~,L1, ou CO!tl os vlt;f,J,; •l' rélpart'r;i)es <•l; ,~cwp.", rpL>n•IO fl•l' 
mis!er ouiicihr 0\l pt·,~o;tar ::d;!lllll<l illfOl'ltl:J.t,'~l\J : 

::. in.;pt.•ccionar rre luentemente hlllao. a~ deprmlencias rh 
ltrl..;pi\ ·!, ,·;;p .. cialltl,~td,• i!S ,•n:·crw:u· a..;, p':armac a e agenci;,, 
uh ~n o1S·'i!n 1;~ qtl'ti !j~~~. ]l!':· .. !Jrs. ~-~~.· .. 1!ar;.,!0 Plll b•tn (l:t h~·
~ionc ,! 'lt ,;eni<;u "a·tiL '~'''J r'3 pt\>'- i·k::li:rs '111" e-tivot'('lll em 
~~-a :d\,·f1.rl.\ e ~oli1·iuutdf) d., ::.Jt' _•··~ :a,lc ( ,\IIJp••!ent.·' tl.S que drsta 
dC'I'Oild ·'t'elll ; 

-1.· Pre~11lira illnlll ·ne,Ji,·.t d·:· ,n.··,1 
5. l.·o,J:nuni··;; L' :w c'•mm•nl'l: nk d8 i":.::' L: o f:tlle·:·mentJ 

de qu:J:•lll{~l' do()nt1:: 
l'• ... 1 uI'<' r mar L ttl 1Jelll ,e::• .!c:;mnr .. '''· t:it'Sttl<' cc·mmn.n,ls :~:C' 

q:;a:J<\,. bixarem au it"spilll tl •<?t:tes ,:,_. iltl''v"tias epidemicas 
ou con~;.gio~n.~, !let.'Ltraud'J a pruce:lc.·nc·:.:_ tl(.'S 1ne.smos e :.13 
n:ediua..; <tue tirer toma>lo, '' sc,LcitaJlll , :<~ r;no 'lepenr.\et"<:'m 
tl\HjUt:\' anltJl'i<la,ln ~ 

i. l're'trlit' o :: >lt<'l1 " <1,1~ caml',bt:h ~.o,; lri~.tl'e" de 
t~m,nlr··trlP Ire'<' ui<t·: ., .. ~,iJ ., ;n >c.:ll'ic', 

::;, :'olicitar· d" <'<Jttlln.ru 'til lo! d:•. 1.:-:;:a·: ..... • U''t iz:1ç'i• p.ua 
n.:: desp 'Z:J:i ext:aur.linari<~s; 

9. · ~lan'btr ot·;.:nrtl:;at· r:elo a3ente t::n b·,hnccte m::n,al >hs 
rJospez<lS even tuaes 'Jlle se !!z'.'l":!tl n eu1·i<t l-o com as re,pec·th·as 
('•.lUta'-' it. eunt:t·lrwia, d' •:cn:·, l'<l1i l:td·• con; ,. a:·t. 319; 

lO. En 1·ia r a ' eo 11111 'lt!hl•Ite da br·1~pd;r lentn• ,[c oi 'o 11ias, 
depois ie terminatlo eatla ll'imestro, o~ t:<appe~s trimensaes das 
cargas ,, descar;.:a- duS lllC'.lic tllletÜ<.><. ul'•Jga~, instrumentos 
cirurgicus, utethilills •l outros artigo:' a ear;.ro drL ph:u·macia, 
cul'ermari:tS c agencia; até :3 l ele .ianeir•· o maj·pa gern.l das 
cargas e 1lescarga~ ann11a ·:; •1o.; me:mws artigos; e até 31 de 
jt:lho as Colhas .!c eont!ucta uus medicL•s e l'':arm:.ceuticos (h 
k·igada : 

li." Remetter di:triamoute ao mesmo commandanto. até its 
11 hora' dawallliii, lllll:t parte sobre"~ occ>UT··neias lmvidas nos 
Sl'rviços a seu car!l'o dut·atlt<~ as ultimas ;!4 horas e um mappa 
llo movi:~1ento do hospital; 
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L2. o Remetter tambem ao commandante da briga•la, até o 
dia lO de cada mez. uma relaç·!o das altPrnções occorridas 
com os me•licos e pharmacenticns e qne nã" tf•nham sido publi
cadas em ordrm do dia ou detalhe da briga•b, e bem a~sim as 
relações dos otilci:tes e pr<~çns que tiverem r•~cebi•lo medicamentos 
da phnrm<~ci:t, ;,flm d•) promover-se a indernni~ação 1le que trata 
o art. :181; 

1:1.0 Enviar à contadoria, até o d:a 10 de carla mez, o mappa 
•10 rli,dt•ibuiç~o rh~ .Jie+Jt.' e 1\c gr:neros extl':tlll'din:trio~; 

14 .. A l'i,al' o o ('<\ffilll~liHlnnte •\:1 l·rig>'a sr•mpre quo os fnr
necedot·es incorrerem em mulLt p0r f 1lta ,[,. ettlradas de generos 
l•edidos ou r••jeitados; 

15." Nilo permittir que seja eliminado da c~rga do hospital 
oh.iecto algum ,;em O!·dl'm do cnmm~tndn d' brigada puhlica•la 
em c.rd~;m do dia ou •letalhe, :;::1lvo ns :~:•~ licamentos e tlrog:~s 
l;.;,;l'itrvlas l'·~lr•> :·:.·d'cos; 

,,;, · S•,licit.:l.l' d 1 mAc:mo comm.,n•!ante ~utorisação pn,r~. des
~anegar os o! ·.io:ct )' 'l ue til·e1·••m siolrJ d·• .. .truhl0s pelo fogo, 
I•Ol' haverem sei'Vi•ln n tloent'"" f~tllc•·' I•).; de mol~stia:; con
t:l'-!i•t~as; 

·· 17. '' Rcm••tt"r ao C•lll1mandan te rl:t bl'igada, para terem o 
conn!niente •lrstino, ~s joins, 'linlt••iro e ol•.irctos de "'' lor dos 
dnentos q•to fall8c•·rem ou f•,l'f'lll tr:>nste;·idcs para •·ulros 
hospttaes; 

l "· · Ru hl'icar os !i·.-ros elas dh·crsas re1·arti•;ões do ho3pital, 
men·'~ o de protoco!lo, assignanolo os re~pectivos termos; 

19.·• Velat· J•elo asseio e regnlari•l:tde de tola a escripturaç:to 
da rep•1rtiçün :1 seu carcm; 

~~~." :\lantl<~r or~anizar o as~i.cmar •lS pedidos dos artigos 
neces~arios ao hospital e bem assim as guias dos que houYerem 
de ser recolhidos iL D."iiistencia <lo m:d.e!'ii\l; 

·~I.· l'unit· d··nt!'•) d<•S limites do att. 611~. § 2" os ofliciaes 
e praça~ qnc senit'<'m sob :mas ordens; 

~2.'' lJar ao commaudante <la g-uarda as instt·ucções que 
lhe parecerem convenientes a disciplina e boa ordem do 
hos·pdal; 

2:l." ~yndicar cui•laclo~amrmte e informar o commandante 
Ua briga•l:t <1;18 f:,] tas COlllmettidas por officineS 011 praÇaS que 
estiverem sob suas ord,~ns e que devam ser re,-olvid"s por uqudla 
antoriclade, sobretudo rruando tae.~ faltas !orem noticiadns pela 
impren,a ; 

24." I'rovhlt,llci<~l', do conformitlark com a tabella em vigor, 
sobre a alimentação dos officiaes de serviço; 

25." ,\presentar annu.1lmente um relr~ to rio circnmstanciado 
do esta•lo do ho>pital, indicando todas as suas necessidades e 
as m .. didas bygienicas que lhe pal'ccerem convenientes não 5o ao 
hospital como aos diversos qnarteis, e bem nssim as que .iulgar 
necessarias em bem da economia uo serviço ; informando Eobre 
as mol.,stias m:ds importantes havidas durante o anuo e 0 
tratamento que mais tiver aproveitado, e juntando um mappa 
no:;o!ogico dos oillciae~ e praça~ quo tiverem halxatlo ao hos-
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pit,d,b.~:n corno quaiJSC(Uer outrus rlocr1mentos quo entenrler de 
n til ida· I e ; 

:'(i." Solicibr rio commanrlaute da brig<d:t a nomeação das 
com:nissr!es w:cPs~arias para exa•tâtmr· os artigos inutilbados; 

27.'' Transmittir :10 command;wte da. brig-,vla a I" via dos 
;1utos ,Jc c Jrpus d11 de lido f .. i tos no llospit:rl, !'cuen lo o.rchi 1ar 
na S·3cretaria. a '.'' vi~t dos mesmo..; rluctHneutos ; 

;2-:4.<• lufunnar e enc.•minh:tr os l''' Jllerimeutos. <;,:!ei:x:as ou 
repr<>sentaçves apresentadas por u:Ti:;i .\'é~ o p:·ar;as doentes ou 
olllpregarhs no hospital; 

2'.1." Soli··it:tr do commanrlant•l rh b:·iga•la autorisação JUra 
fazrr r···mp.u·,r<'!' :1.iunta d<) ~~ndn o o , r:d ou praça f]Ue estivu· 
ducnte li" ho-pit ri,. pr••ci;;:tr ''I' su~'t:Je•tirlo a in;;pecçiio; 

:lU." Or.lenar qno no h"spital ;c pr·CI .. óeda a autnp·ii:J., sempre 
qm• jt1I:~:1 r ne.e~~ario, rlevendu pr•_··; ::il· o commandant'2' da 
brrgcvi:l: 

31. E:;i~·ir dos medicas em :oer·:i•.' :n:i Gorpr•..; o no eotado
n;a.i.nr d.1. kig-:1da as inf'ormaçr-•PS e,;•:rit:tas fJU' julgar· conTe· 
nienl·> ir <·l;.;aniz:>ção do relatoriP ::un,l.tl ou a rtualquer ou1.r0 
tim: 

."· .. r·"zer· r.m,tar aoo; merlic .. ~ c' j :unm:weuticos as inl'ul'· 
m-;ç•"'•. 1::r· :1 rc ~pcit·l de c.1da um t: ·; l':'cJbt:tdo nas fulil \S an-
t<Ua·c:i u•' c~. urlrreta: 

:~.~.· f'rovitlr•nciar ]•ara fJUO ••s offic·iacs ew:rrre~ados de 
vbi ts.r· o; ,],,r~tlte,; não cn•:on tt·etll rli • \>'.Jl.!:.t· le.-; nu •lesempeEho 
rle>-se •k\'d' : 

3l." l'rop.,r :1s pr.rçns que dentm ;;·•r· empregada~ n:'S di· 
ve:osas T'•·p:Hii;i3es rlo hr),;pital: 

3~'·' F:tz•:•· p.utodo conselho a·lrnin:.otrativo r1a bri;;a.tt . 

. \rt. ~JU2. Em falta ou imporlitnent,, •.lo inspector do serviço 
s:1nit:tric, scl'<t nomearlo para sul,,;titt:il-o o medicu fl:;cal. 

,,()li" 1: 

,\rt. ~;9.3. O fi . .;cal do servi·~O sanit1rio serú o cnpitilo
med ic,J ma i:; antigo. 

Ar!. 391. Compete ao fiscal do S':'!'>iço sanitario : 

1." Artxiliar o inspectnr em t,rJc.,; ,,g soPviços qno a este 
Pst\o affeetos <e sul.ntituil-o em seus i~JI['erlirnentos; 

2.• Observat· e fazer cumprir fielmente as orrlens e itl· 
strncçõos re!ati vas ao serviço sanit:1rio, tomanrio as provi· 
dcncias q 11e estiverem em sua alçada, ou dirigindo-se ao inspe
ctor qu:tnrh fôt· necessaria a iutervençiio <!'este ; 

3." Fiscalizw o bom acoutlicion.tmento e conservação do 
instrllmental rirnrgicn, as:;im como rlus medicar:1entos, drogas 
o utensílios; 

:l.• Velar por que sejam con-erva,las em boas condições 
IIyg:tenica' as di versas repartiçi)cs do h•,spital, exigindo em to
•hs o maximo asseio; 
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5. • A wrignal' escrupulnsamente as falt:ts att ribuidas a 
nfficiaes ou praça;; empregarias no hospital, atim de prestar ao 
iuspector as devidas informações ; 

G .'' Assistir a entrada dos generos destin;vlos á arrecada
ção da ng<mcia, fazendo-se acompanhar dos dois medicas eu
carregados das enfermarias, do medico de 1lia ao hospital 
e do a~ente, com ns quaes verific<.uá a qnantidade e qua
lidade uo• nwsmo; generos, rejeitando os qu'l niLo estiverem nas 
condições do C<mtracto e mandando lavrar no t:~lão de vales 
quinzenaes o respectivo t·3rmo, que será por to.los as
signado; 

7." Verifk•r com os mesmos officiaes a quantiditdee estado 
dos generos depositado~ na agencia que passarem de uma 
para outr:1 quin;r.ena; 

8." Fi"c tliz:u a en treg't de todo o m::t 1.eri<il :1 cargo do 
::tg-cnte, e b~m a~~im •los gmwros exisl<'nte;; na r·espectiva ar· 
recadação. qnanrlo o mesmo agente tiver de ser substituído, 
fazen<lo-..;e ar:om oan h ar. nesto ultimo ser v i•;o, <lo-< officiaes a que 
se refere •) n. G tle"ie artigo; 

9." Tt•!' a seu cargo um:t grade para abonar o numoro 
de dietas e t:1ç•~es c••nsumi<las diariamente; 

10.· Yeritkn· si as dict:1s e L'<CfciçÕ!S do3, fflciaes d·~ 10erviço 
são hflm prpp·1 ra<l:ts ; 

ll.' Fi.•c.di;:u· totl.o o serviço clinico e ph:umareutico; 
1:2." \'eri•ic:tl' a caus::t do estr.1go Ü9 ::tt·tigos pertrmcentes 

á carga d > ho~p:tal, quando disso recel.er parte, e informar 
immediatilm•:ntt' o inspector, afim de que este s"!Lite as provi
dencias quc> no c·1so couberem; 

n." Fi-eai:zar e rubricar· os mapp;1s de car:;a r, tloscarga 
tia enfermari<t ,J,, cil'tlrgia, ph:wmacia e agenci:1, o <le con· 
sumo de mec1ic:Ullen\os. os de cutraclas e ~:1.hi·Lb dos gene
ro~ pal':t diPhs e extraordin:trios, as liHan.;as pa,;sadas aos 
t'ol'necodon·~. os •;ales a e~tcs diJ•igirlo~. os vale,; p:trciaes e 
gera.es de dietas, :1s contas de todas as t!Psp,?Z'\S t'eitas, as 
rela(.'Õll~ dos ollkiaes e pr~1ças que, não Bstanclo .~rn tratamento 
no hospital, reeeberem me<licam•mtos da pharmacia, as re
ceita~ a viad~ s na mesma ph•wmacla, ns altas dos üfficiaes e 
praç:~s e bem assim quaesquer ontl'os p<~peis de cuja conterenci:c 
tiir encai'I'eg:1do; 

lL" Inspecdonar o serviç,J de Jayagem da roupa do hos
pital, examinando e legalisando com a sna ruhric:t os respe
ctivo-; documentos; 

15." Examinar e rubricar as declaraç,jes feitas pelos phar· 
maceuticos nas receitas que tratarem de medicamentos nã0 
fornecidoJS pllr não exbtirem na pharmacia; 

16. 0 Assignar e apresentar ao inspector o mar,pa geral do 
moviment;:, dial'io das enfermarias; 

17 ." Velar por que se conserve em dia e seja feita com 
o devido asseio e de accordo com os modelos respectivos, toda. 
a escripturaçiio 1lr.s enfermarias, pbarmacia e demais dcpeu
dencias do hospital ; 
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J.-<.·· Rulrricar as fc·lhas e assignar o termo rio livro de 
pl'rltocol!o; 

10. 0 Examinar e veritlear, d' accordo com o a!'t. :1sg, os 
medicamentos. drrgas, vasilhamE\ e inst.mmrntos cirurgicos 
remettido3 ao IJl.spital, fazendo lavrar um tPrmo que, depois de 
assigna lo p,;los officiacB <JUe fizerem parte da commissão, ficarit 
are h i vado na :::ecretaria; 

::o.o F;uer parte 11a junta de ;;aune; 
:!I." .\prPs; ntar :co inspcctnr, para dar-lhes o de~tino legal, 

os obj~rto~ de valor c ,] inlteiro dcixD.rlos p('los ot111'iflr'~ El praças 
'i'lC' fallcrrtel!l uu forem tran,ferirlos r•ara nntrus hosr•itaes; 

:?·!.' y, t•in •U' si ~:'r o qurimados os ol,jrctos CJUe serviram 
a !ncn!•·' fal!· Jr'•·~ de nJr•!, !';[in,.: r•nuLtgin,as; 

:_<:'. · E-e:• ':~t •J ·ct·viçrJ dial'io <[Uo deva ~cr f<'il,, !lO hospital 
pr!o,; m•dicns El infPt'nns. 

Alt. :W;'l. () li.;c•:.>l <10 >Cl'VÍÇO S:1llit:1rio nf'Yr'l'Ú l'<J>Írlir, 
~empre rrun f(,r P' S:'ÍVC'l, 1'<1~ proximir!;Hie~ do hr sp:tal. 

.u·t. 39<;. Em suas faltas on impodimr'!ilcs n tiscnl do 
S•)l'Yiço canit:uirJ <<'!'<\ :.ui ·-titu;rJ,J pl'!o cnpitão-me·lico m:ti8 
<J.rtti:.:·•. 

Att. ::u7. Ao mwlico ('rtl'arrcc ado <lo enfermaria incumbe: 

I.' Yi,itnr rli:trianl''lll<~ os dnent<.·~ 1!:1 enfet·mari:t ~tt~~ as dez 
horas rl:t 11ranhii, r<•pdinrlo a 1·i::ât:t da~ seis hor~s Ja tarde ác; 
sr>te da rt··ite quando ll'lllH'l' rlntmte~ g'J'aves; 

2." Exrunin:1r cnidarlr•snment•, os rlor·ntcs qrw entrarem para 
a enf,n•mnJ'il e. firnJ;Ido o di:lgncstico, log·) qne for j·o-~in·l, es
crevel-o na p:q~<'iet:\, quedc1·et·i rubl'icnJ· o n:t qu:1l irá notando 
as particu!ar:d:t·les que <t molestia ap1csent:tr em sua marcha, 
I em cn•1 P :b dI· ·t:1s '' rxtraorrlinarios qne J•rrscrf•Vf'l' e mais es
.~!aJ'er·irn<·nt", qn·· jtdg:r I' rlf' ufilid:tdn; 

:; ... ~o:t,·i'<ll' do in,pedl)t· do ·'''1'1 iço ~anit:n io a non:eação 
de medicas pant cont'orencins, a~ CJ naes 8e reunirão sob a 
presidencia do mesmo inspectur, ou do medico Jbc:d : 

~~- Qn~ndo se apre~entar á sua obsel.'vaçi'ío molestia re
rcstirla d,• c:under g-mve '" ']llO pllnlla ollll'ÍS<~o a \'iria rio pa-
0',•ntP- · 
·L ,: .:_ To la' as vez e>: CJUC para a c'nfermarh r>ntrarC"m doente~ 
em numero consiliPr'avel o com ~ymptomas que f;1çam rc~eiar ; 
•.le,envolvinH·nto •le alguma molestia epidemif'a ou contagiosa; 

c- Qnando tiver de praticar ulguma operação importante>, 
principalmont·~ si a indicação para ella não for cl:u:t e t•ositiva; 

·L·' Pal'ticit·ar ao inspc··tor por intermetlio do fi~cal, quando 
lhe parecer qlle :dgum doente está FOll'rendo de rnolestia in
curavel, de ali"nação mental ou de enfermidade cujo tratamento 
exija mltdaw:a d<• clima, afim de sr•r o doenf.e, em qualquer 
<los ca,os, >ui.Jmettitlo á in~pPc~~;w da junta <'e 'ande por orrlem 
·(IJ commandaute da l,ri,c.;aúa, a quem será communkaJo o facto ; 



ACTOS DO PODER i:XI':CUTIYO 

5. o Lançar na pap•,le!a de cada doente, por occasião da visita, 
as prescripções por extenso e o mocJo de applicação d(•S remedios, 
transcrevendo tudo depois no livro de receituario, que en
viara á pharmacia ; 

G. o Escrevet· igualmente por extenso o numero de vezes e 
o modo por q1w deverão ser ministradc•S os remedios, quando 
julgar conveniento afastar-se das regras proocriptas no formu
laria a•loptallo ; 

7." D.~r alt:t nos ofliciaes ou praças que se resbbelecorem, 
tiverem do ~er· tr:.nsferidlS para ouLro ho3pital, ou fallecer.~m, 
declarando 1m pn(:elet:t o motivo d:t alta, com data e as~igna
tura, e mencTonan<lu, quando w tratar ele fallecimento, a hora. 
em que hül\Vt'l' OCCO!Tid<l; 

8." Passar o all"otado <le C<bito dos doentes que !:tl\,•c,,rem 
~1<1 en f\'rmar1a ; 

D." A,si)!n:n· as altns o ndlas menriunrtt' os •lias •le ,occorri· 
monto rlu d!'<'Utn Jl''IIJ l!ospibl; 

10.'' :\otat• n:t nlb (lo oflicia1 on pr:tr1, r1ue i':'cci"i:tr de 
ronvale>c•'r, o JllJJHero de <lL,s precisos, afim de qno po3s·t ser 
observaria a convalcsc~nça no corpo respectivo; não po lendo, 
entretanto, conce(lCt' nw.is de quatro (lias; 

11." Cllll1p:tl'•'C'-'r á~ se~,Cíes dajuntt <l<J oaullo qn:•n•1o dolla 
ror m•·mbro; 

12. 0 l'ruce,lcr it autopsi:l em presençrt do inspector ou dos 
modicos por este rlrsi;ma•lus, S'Jmpre que o diagnostico tiver 
~ldo duvi•l,,~o. ou quando por qualquer motivo se tornar ella 
necessaria ou lor determiuada; 

13." M:mter em completo nsseio e boa ordem a enfermaria a. 
seu cargo; 

14." C,,nforil' O rnltl'iGal' OS valos dic\ri03 r!e dietas ]'<ll'C\ OS 
doentes ,Ja. eni'<'l'maria; 

Lí. 0 V e lar por que :t esoripturação da enfermaria se con
serve em tli:t e s••ja feit:t de conformirlade com os modelos ada
ptados na brigada; 

lt)." ,\presentar <liariamonte ao me•lico !lscal o nwpt•a tio mo
vimento de <loen te,; na <'Uí'et'lnaria.; 

17 -" Cotnp:trdcer á secretari<t (lo hospital, sempt'e ,.J'le tiver 
alta Lia sua enfermaria algum official ou praça, afim Je registrar 
no livro proprio a moles tia de que soffr<lram; 

18. 0 Informar e encaminhar o~ requerimentos fie licença 
apresentados pelos oflieiaes ou praças doentes na enfermaria, 
declaran•lo na. informação a molestia de que estes estiverem 
acommettidos; 

19.• Examinar e ruiJl'icar os recib~>s de roupas e utensílios 
passa(los pelo onrermeiro ao enfermeiro-mór; 

20." Uat· parte ao tlscal, qu:mdo se estragar ou extraviar 
algum artigo pertencente á carga da enfermaria, prestando 
os esclarecimnntos necessarios; 

21.° Fazer parte ch commissão dJ que tratam os ns. 0, 7 e 
8 do art. 393 ; 

22." Fazer, quando for o encarregado da enfermaria de ci-
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r11rgb, os curativos qne não puderem ou não deverem ~er 
confiados aos enfermeiros. 

At•t. 308. O medico encarregado da enfermaria de cil'urgia 
t·3rá a seu cargo o material cirurgico e zela!':\ cnidatlosamente 
a sua consHY:~ção, cumprinrlo-lhe ainda organisar, de con
tormiJade com o,; IDOLlelos em uso na bl'igada, os respectivos 
mapp1s trimensaes e o annual, :1presentanrlo-os nas épocas pro· 
pt·ias ao medico liscal. para terem o conveniente destino. 

Art. :m'J. Os medicas encarregados das enfermarias serão 
suhstitnidos em snas falbs ou impedimentos pdc·s tenentes me
dicas m 1is :tntigos. 

\lf)~ PH.\l~:.I 'J'LC~ I 

Art. 4Qil, ,\o lt'nente pharmaceutlcc !:1cumb3: 
1. · Diri.::\t• tod·ls os trabalhos na ph:n·macia e fiscalizar o 

sc:nir;-0 rlos :'fus subor•lina·los, tlawlo parte t1as faltas que este~ 
comm9ttorem: 

2." Yel~.:· i)eltt ;:uarda e l'onser\-:Jçii•J de torlo o mat8rial tb 
p[;;1rmacia. ~··ndo rc~J·onsav<'l p dos extra\·i"s ou , :,tragos fJUC' 
so !lerem por descuido ou n8gligpncia ; 

3." Snbm~tter á rubrica do me•lieo fisc:tl todas as receitas 
aYulsas t]tW torem a,-iaolas, ns qu,es deverão ser muneradas e 
o1·gnnisadns em c:ulernos mcnsaes que ficarfio archiva<los; 

1." l'>i;:nar os Sl'l'viçoos que de\·em ser feitos na plmrmacia 
pelo alfer•?S pllarmaceutico e pelos praticos; 

5.' Es•'ripturar no livro competente to·bs as rlrogas. 
medicamentos e utcnsilios que receber para o supprimento tb 
pharmacia e os r1nr• della sabirem por qnalqncr motivo, orga
nisttnolo, n:t~ epocas proprhts 0 de accordo com os modulos 
;dopta•los, O' ma pp:1s respectivo."; 

li." F;Jzer p·Jtlido, por int .. rmedio tla a~encia, 11<? tudo quanto 
se tornar necc:::sario ao supprimento da plnrmacia; 

7." Or!!'ani:'ar e apresentar tambem ao me:lico fiscal, ate 
o tli:c 8 de ca•la mez, relação nominal, por corpo3, dos officiaes 
e prilças a quem a pharmaci[\, houver fi.>rneci•lo medicamentos 
de conformidade com o art. 381, mencionanrlo a importancia 
dos m•·smos medicamentos e do rcspoctivo vasilhame; 

8." Examin.-,r e vct'ificar com o fiscal tlo serviço e medico 
de dia ao hospital os medicamentos, dro.:;as e ut·!nsilios re· 
mettido6 para a pha.rmacia ; 

n.o Dat· parte ao medico fiscal sempre que se estragar 
qualquer artigo a seu cargo, explicando a causa do estrago; 

10 ... Proce•ler ;is analyses qualitativas e quantitativas das 
substancias, cnjo exame for determinado, para v que haver:i. 
na pharmaeia o~ apparclhos e reagentes de mais commum ap
plicaç:ío. 

Art. 4111. O tenente pharmaceutico será auxilia•lo em 
todas ns suas obrigações pélo alteres pharmaceutico, quu o 
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substituirá em seus impedimentos ou faltas, cabendo-lhe nesle 
caso as attr-ibuições e responsabilidades inherentes ao cargo. 

Art. 402. Os pharmaceuticos não poderão possuit· pharm'l.ci \ 
em seu ou alheio nome . 

.Art. 403. O;; pharmaceuticos devem r.osidir no f]Uartel 
centl'<tl ou em snus proximiclades . 

. \rt. '111-t. O serviço 1le dia á pharmacia será feito alterna
damente pelos don' pharmacettticos. 

Art. 405. Ao pha.rnmceutico de dia incumbe : 
I. o A vLtr com promptidão e o maximo cuida lo, t1J:lo o 

receituario constante dos livros respecth·os ou do folhas a \·uls:ts 
a~signadas pelos medicas da brigada ; 

2.'' Não substituir por outro o medicamento prescrirJto. 
ainda que este não exista na pharmacia, nem altet';U' sua 
quantidaole quanrlo esta. lhe parecei' exaf'erada, cumprindo-lho3 
neste <'aso coiJSnltal' o inspector ou tl,cal elo Rervi~·o ou, 11a :tn
seuc-ia u('~t.rs, 1> me1lico de dia ao hospital e despachar ou não a 
receita, c nlorme a rleclat'ação que nella fizer IJ medico consul
tado; preVI'llindo na segunrlr. bypothese o facultath·o CJUO 
hott ver pa~sado a receita, a qual juntat·á :i sua parte rliaria; 

3." Declarar por baixou o receituario,c m data e as'i;Inatura, 
qu:mdo honvrr ftdta do merlicameuto perlido, que tlcix: p1!1' ess·3 
lli•Jtivo d<J aviar a forJllnlu; procedendo do mesmo tllodo quando 
se tra ar do rnceiht a vuls~, a qual devolverá si conti rer ~ómeute 
a formula nã,) despachada, ou, no caso contr·ario, conserv:r.rit 
como documento de descarga do3 outros medicamentos forne
cidos, fazen1lo então aq uella declaração em papel ~r parado; 

4. 0 Não aviar receita alguma r.le medico estranho ao set·viç1 
da Lrigada; 

5. 0 Não ('ntregar artigo algum da pharmacia ,;enão á vi.>Lt 
de documouto devitl:tmento legalis:;ilo ; 

o." Fazer o desdobramento das formulas :tviada~ durante o 
seu serviço para a devida esc ri ptumção; 

'i." Pernoitar no hospital, 011 em sua residencia, ::i e::, h í'·.Jr 
no quartel central; 

ti. o Dirigir ao medico tls ·ai uma parte tias occnrreucias 
ha vi1!as nas suas 24 horas de serviço. 

Art. 408. O pharmaceutico de set·viço fará as sua3 refeiçi5·33 
no hospital, caso não more no quartel central. 

llO:; l~TEP..SOS 

Art. 407. Aos internos incumbe: 
I.o Observar com a maxima regularidade todas as ordens 

e instrucções que receberem dos medicos, inspector e fiscal com 
relação ao serviço do hospital; 

2. 0 Auxilhtr o medico tle dia ao hospital sempre que ist•J 
for reclamado, para o que será escalado um delles que 
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Neste caso, as segundas vias serão envhdas á secretaria da Jus
tiç.l e as terceit·as arcltivadas na contadoria. 

Art. ~:11. Nenhuma conb será paga sem qne a ella estej<t 
:wnexo o pedido, ordem ou autorisação que moti>·ou a despeza; 
e os paga·· entos serão feitas sómente aos si.~natari,!s dos re<['e
ctivos documentos ou a quem apresentar procuraçiio hgal. 

Art. ::12. Os pracuradores deverão reformtr ns pro
curações em janeiro de cada s.nno o os de ausentes apl'esentar 
em junho, taml!em de cada anno, certidão de vir.la do s,m 
constituinb. 

Art. ::n. A;;; primeiras vias dos documentos de despezas 
·,1ag1.s pel:t ccmtadoria seniT·ão para jnstiflear a (f'.ol'ipturação do 
livro·caixa geral, tlevendo nss ·gundas srt· enviad:~;; á secretaria 
da Justip com os La lancetes referidos no ~ 9' do art. ::5!. 
Exceptuam-se desta dispnsição as folhas de otliciaes e t•ehções de 
·•enclm<mtos de praças, f'ffe<?tivas e reformadas, cujas primeiras 
vias se:·ão remettidas ao Thesouro, ficando a-; segunctas ar
dti v a das na. contadoria. 

Art. ::1-J. Os rlrcumcntos rlP receita set•ão em uma só via, 
devent\1) cron,;lar t1o dcJt-l!he da bl'igada. todas as quantias que 
entrarem para '· cofre, cxc,Jpto as qno forem menriouadas nas fo
lhas de oiTiciae,; e relações de Yettcimen to3 das praças. 

Aet. 343. No rlia. :q tlc rlezemLro de ca,la anno os saldos de 
todas as cont<.s correntes da brigada serão reunhlus ao da caixa 
:Je econo:ni:ts. 

Art. ::16. Os d ·;1ositos não reclamados dunt:·o •!o prazo de 
Jois annos serão tamlmm r8colhidos á caixa 1\e economias. 

Art. ::J7. IJ•s verlms votadas pelo Congres;o :\acionai para 
as d·;spezas cJm o pes~oal da b;·igatb, s•J re~cLera meusalmente 
do Thesouro Federa!. p >r adiantam·Jnto, a (jU<tntia neces
saria a f'ada me z rio exercício, ajustattdo-~e con te1s c.Jm o mesmo 
Thesouro tambem n:ensalmente. 

Art. ::48. Salvo os rlesconto; por motiv'<) de licença, to
das as quanti<lS pt'l' qualq•ter motivo abatidas ·los venci
meut·:S tlos oiliciaes e praças, e bem assim as '1Ue pr.1vierem rle 
economias feitas no fardamento, rancho ou forr:1gens, da vencht 
de estrume ou de artigos impre~taveis, das multas impostas aos 
fornecedores e de beatas das bandas rle music1, r-onstituirão 
::enrla rlactixa tia brigada. 

Art. :;.fu. A c-,1ixn d:t brigada fornecerá ITIPmalmente aos 
·J~:arteis-all':'tres dos corpos, a;.;ente d•J hospital e encarregado 
das arrecadaçf>es ria llSsi~tl'ncia do matedal, nma quantia fi
xada pelo conselho administrativo par.L ecc•JtTer ás des
pezas miudas e eventuaes, ficanrlo ess•< rJuantia rrpresentad[t 
110 cofre corno dinheiro exbtente, atli a apresentação das contas, 
per um recibo visarlo pelos chefes dos corpos e repartições com 
o P'.Q1!e-sc do commandante da brigada. 

Art. :J50. O pagamento das fL'lhas e relaç•}e;; de venci
mentos será feito ]'Jl' adhu lamento á vista des>es documentos, 
escripturando-se a despem no dia em que termin::tr a c ou ferencia, 
que será feita dentro do mesmo mcz. 
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DO DõSPECTOR 

Art. :131. Compete ao inspector : 
I. o Dirigir e inspeccionar os trabalhos, mau ler a ordem e 

regularidade tio serviço ; . 
2." Organisar e submetter á consideração do commandante 

cb bPigada, na época por este designada, o relatorio annu:tl dos 
trabalhos da contadoria, indicando as medidas que ententler con
venientes para o aperfeiçoamento dos serviços alrectos á sua re
partição; 

3. o Organisar e remettet• ao commanilante da br:gada, até 
:il de julho de C[lda anno, as relações de conducta dos officiaos 
do quadro etrectivo da mesma repartição; 

'!.o Enviar tambem ao mesmo commandante, nos primeiros 
oito dias que se seguirem á terminação dos trimestres, os mappas 
trimensaes, e até o dia 31 de janeiro de ca•Ja anno, o mappa an
nual da carga e descarga dos moveis e utensílios perU•ncentes [\ 
su~t reparr.ição; 

5. 0 RemrJtter ignalmente ao commandante tla brigada, até o 
dia 10 tle cada mez, uma relação das alterações ncc ..• rridas com 
os officiaes do quadro da conta1oria e que não te
nham sido publicarias em ordem elo tli<t ou detalhe rb brigada, 
rtfim de serem lançadas no rflspectivo livro de :tssentamentos; 

r..• Solicitar dos chefe~ das repartições e corp•>S da brigat!a 
as informações e esclarecimentos necessario3 para a solução dos 
trabalhos da contadoria ; 

7. o Executar os trabalhos e prestar quaesquer informações 
e pareceres que o commanrlante ria brigada exidr ; 

8. o Apre,;entar mensalmente ao comma.ndant•· ria brigada, 
para ser presente ao conselho arlministrativo, um quauro de
monstrativo do estado elo credito rle cada uma das consignações 
da lei do orçamento e tambem o balancete da receita e despcza 
tia brigada e dos dinheiros da caixa de depositas ; 

9." OI·g-anisat· trimestralmente o balancete de toda are
ceita, e despez:t da caixa da brigada, afim de ser enviado, com 
as segundas vias dos documentos de despeza, á secretaria •h 
Justiça ; 

10. o Declaral' por escripto nos pedidos apresentado3 Jlelo 
assistente do mil.terial si ha credito para pagamento dos artigos 
a qne elles se referem e qual o artigo da lei de orçamento 
em que estão comprehenrlidos, ou si a despeza deve currer por 
conta rla caixa d;t brigaria ; 

li. o Mandar cumprir, por despacho escripto, todas as ortlens 
do commandaute da brig.;rla lançadas nos documentos de receita 
e despeza, depois de notadas, classificadas e averba.d<IS nos livros 
competentes ; 

12. o Julgar definitivamente as contas tomadas na contado· 
ria e dar quitação aos responsaveis ; 

13. o Expedir as guias de vencimentos dos offlciaes exclui dos 
da contadoria com transferencia, fazendo·as registrar previa
mente no livro competente ; 
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14. o Prestar aos chefes das reJlartições e aos commandantes 
de corpos da brigada as informações e esclarecimentos que lhe 
forem wlicitados para a bua marcha do serviço ; · 

15." Dar sciencia aos mesmos commandantes e chefes que 
tenham ue organimr folhas de vencimentos, da d.1ta em que de
vem sustar os desc;ontos provenientes de consignações feitas por 
ofHciaes ; 

16.° Corresponder-se diredamente com o commandante da 
brig<nla ou cc•m quaesquer outras autoridades no deoempenho 
das attribniçlies >le seu cargo ; 

17." lnd i c ar ao eommanrlau te da brigada os auxiliares e as 
praçns neces,arias ao serviço r1n repartição ; 

18." C< ·lllllllltlicar immediatamente ao commandauto da bri
ga<Lt qualq11er irregularida<le que nrificar na escripturação ou 
na gwmla dos dinheiro,;, indicaiJ'!o o responsavel ; 

19.' Balancear mensalmente o' dinheiros do cofre e assignar 
o compPtento termo, que será lançado no livro de carga e des· 
carga 1\n dinheiros, a cat·go do pagador; 

20.'' CotnJJl''nicar ao comwan•lante drt brigat!,t o rccelJi
lll·'nto "''" :uliantan:eutos mer:saes feitos pelo Thesouro Federal 
pari! pa.g«m 'lt !;, do~ vencinwn i; >s t!v pessoal, afim <J,J ,e r a im
portancia puhli·~a.la em detalhe; 

21." Fazer pal'le do conselllo <:vlministrativo da brigatb: 
2'2.' Punir, ,[e conformi<lade com o art. (\t',;) § 2", os otllciaes 

e pr;u;a.' 'IH·~ s~crvirem na repartição a seu c,trgo; 
2:).' O" r· cOithecimento aos ufHciaes <la conta<lori't das infor

mações •!Ue a l'•breito de cada um lt!Juver prestado nas fvlhas 
annu:~es ,[,, con,Jitda; 

21." S11licirar do com mandante <la b1·igada a nomeação de 
uma eommi,-siio para examinar os artigns pertencentes á carga 
da repart;ç:í •. quan1lo e~tiverE>m inutili::mtlos. 

,\rt. :;~,!. 11 in~l'octor, ''m ~eus impe·limcntos ou faltas, serit 
suhstittJi,J,, pr•lo pagador, ou por Putro ollicial, a juizo do com· 
mandant•? <la l.Jrigad!l. 

Ad. <~~)L Ao p:~.gador incuml.Jo: 
1." [{ecebAr do Thesouro Fe<lcml as qn~ntias mensrtlnwn',e; 

destin •tlns ao t•agarnento tlns dospezas com o pessoal effectivo 
e praças reformadas da l.Jrigada., recolhPn<lo-as immc1liatamente 
á casa forte em presença dos davicular·ios, qu0 verificarão a 
sna exactidão; 

2. 0 Heeeber outras quaesquer quantias que lhe forem en
tregue~. com guia on conhecimento e1n fórma visado pelo inspe
ctor, pa~~t\tHlo o eompetente recibo ; 

3." Effl ctuar, a vista de >loculllento ou cheque numerado e 
legalisarlo, os pagamentns determinados pB!o inspector; 

·L" E~criplurar o livro de carga e <lescarga de torlas as 
quantias r·~cel.Jidas e pagas, apresentando diariamente ao inspe-
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ctor, no encerrar-se o expediente, o total da receita e da despeza, 
e o saldo que lica em cofre ; 

5." Balancear o cofre no ultimo dia de cada mez, ou quando 
o inspector determinar, devendo assisttr a esse acto, para au
thentical-o, o primeiro escripturario e o mesmo inspector ; 

6.° Conferir diariamente os pagamentos feitos, verificando os 
documentos respectivos com o empregado e'lcarn)gado de 
escripturar o livro-caixa-geral, para o que snspen(lcrá os paga
mentos meia hora antes (le encerrar-se o expediente ; 

7. o Encerrar a som ma (lo livro carga e desc:u·ga de dinheiros 
no ultimo dia de cada mez, lançando os saldos p:tra o mez im. 
media to em seguida ao termo do balanço ; 

8. 0 Escriptnraro livro de dividas dos officiaes e1fectivos e 
reformados e organisar a relação dos descontos mensacs e con
signaçües dos mesmog o!Iiciacs ; 

\:l," Entrega~· na tltesouraria do Thesonro Ferifral. á vista 
de guia a,sign;<da p ·lo commandantc da brig-,da, n s:tl(lo das 
quantias 1'1•cebidas por :-vliantamentos mensaes p:Ha as des
pezas do pessoal (la brigada, hem como a importancia 
dos imtrostos sobre veucim 'ntos, sellos rle patentLeS e montepio, 
pagos pelos otficiaes, apresentando ao inspectoJ' as quitações 
respecth-as, que serão archivada'l dLepPis de 1 uhl'ic:tdas por 
aqu ·Ile commandanto c escriptnrados nos livros competentes; 

tn.u R•:qnisitar as praças que precisar para sua guarda, 
todas as Yezes quo tiver de receber dinheiros fór,t da repar
tição. 

Art. 354. O pag~r!or em su:ts faltas ou impedimentos ser;í. 
suhstituirlo pelo primeiro csc•·ipturaJ·io, ou pJr outro olllcial si 
assim o entenrler o commar1dante ,Ia bri.:.<a L•, s•en lo (\ffi taes 
casos b'tla.nceado o cof1·e po1· um escripturario e o snbstituto em 
presença <lo inspectm·. do qne se Ln-rar{t t:Jrmo, quo to(los as· 
signa.t :"i o no livro re~pndi v o. 

DO Pl:IMlllRO ESC!:IPTUP.,\IU'l 

Art. :35:-í. Ao primoit·o escriptumrio incumlJe: 
l.' Yelar pela boa or•lem e regularidade do serviço, 

levan(lo ao conhecimento do inspector as faltas em que incor
rerem os empregados e compPlliJtdo estes a tr.ozer em dia a es
cril'turaçii.o de que estinl!'em encarregados; 

2. 0 .\ssistir a0s batnnços (los dinheiros (lo cofre e assignar 
os termr'S respectivos, sendo pé!los mesmo3 Jinheircs responsavel 
como clavicnlario; 

3. '' lnspeccionar o archivo e não permittir a retirada de 
documento algum sem ordem escripta do inspector e recibo 
da pessoa a quem for entregue, providenciando sobre a sua resti
tuição; 

4. 0 Ter a seu cargo os livros caixa geral e conta-corrnnte, 
comervan<lo sempre em <lia a respectiva escripturação, que fará 
com a:'Seio e perfeição ; 
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5." Verificar st sao feitos relos corpos no soldo dos offi
ci;<es e praças os llescontos da importancia dos artigos que lhes 
foram fornecidos pela assistencia do material, d1lvendo vara 
isso tomar nota de todos os detalhes da brigada que ordenarem 
taes descontos ; e proceder de modo identico com relação a 
quaesquor outros desconto~ determinado3 em detalhe, ou em 
ordem do dia ; 

6. 0 Examinar e inspeccionar os trabalhos dos demais es
cripturarios e auxiliares, corrigindo, antes de lançar o seu visto 
e rubrica, os erros ou defeitos que encontt•ar; 

7. ·• ürganisar conjunctalllente com os demais empregados 
a !<Jllm d'l venciment<lS e os ajuste3 de contas dos adianhmentos 
p:na despeza com o peS:'::Jal eíl'ecti v o c praças reformadas, e bem 
assim as contas para pag-amento do material e todos os traba
lho> que lhe forem commett.idos pelo inspectot' ; 

8. o ::\Iandar are h i var diariamente o expediente e documentos 
11l'Ocessados e r,lgistrar nos livros competentes todos os papeis 
e;1trados e sahirlos da repartição . 

. \rt. 3:í6. O primeiro oscdpturario serà substituído, 110 caso 
de !'a!Ut ou imp,3dimento, pelo segundo escripturario mais 
e~:J ti;;u. 

,\i't. :l~l7. Ans segundos escripturDrio-; incumbe 
1 :' Desempenhar com exactidão e zelo to1los os serviços 

r1ue lhes forem distrihuidos pelo inspector ou pelo primeiro 
escripturario; 

2." Processar, anuotar e classifiea.r os documentos de 
:·cceita e despeza, sendo responsaveis pelas quantias que de 
!nais forem pagas em consequencia de erros ou vicias que com
metiPrem no rx<J.me. 

Art. :i.-·"· Os segundos cscriptm·arios em seus impedimentos 
ou t:tltas serão suLstituidos pelos o!Ilciaes uo:neados pelo com
mandante da brigada, sobre indicação do inspector. 

Art. 3~•:!. Aos auxiliares incumb3 conservar convenienle
m••nte escripturados e sempre em dia os livros 1le que esti
verem encal'regados e executar o;; trabalhos de expediente que 
lhes forem distribuídos pelo inspector ou pelo primeiro escriptu
:·ario. 

:\1·t. 360. O auxiliar tlesignarlo para. zelar o archivo, será 
por elle responsavel e deverá conservai-o na melhor ordem 
e asseio, de modo que com facilidade se encontrem os do
cumentos ou livros precisos. E'-lhe vedado fornecer sem re
cibo e ordem do inspector qual(Jner livro ou dccumento pe
dido pelos corpos e repartições da bt•igada, devendo examinai-o 
~ui1ladosamente, quando restituído, para dar parte ao iaspector 
dos vícios ou damnos '}Ue veriticar. 
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DA ASSJSTEXCL\ 1>0 M.\ TEl,IAJ, 

Art. :1GI. A assistencia do material estará subordinada· 
tlirectamente ao commantlante cla brigada e será dirigida pelo 
assistente do material. 

Art. 3()2. Compete á assistencia do material : 
1.• A guarda. e conservação do armamento, arreiamento, 

equipamento, fardamento e de todos os artigos recebidos tios 
fornol'e<lore<;;, ou dos corpos, repartições e officinas da brigada, 
escripturanrlo-os de accordo com os modelos a.dopta<lo5; 

2." A acquisiçiio dos artigos cujo fornecimento não houver 
sido contl'actado; 

:~.o A inspecção dos mappas da carga e descarga do mate
rial envia• los pelos corpos e rep trtic:ões, lwm como dos tiO farda
mento recebido e tlistribui,Jo pelos me~mos corpos : 

-1." A organislv;ã.o annual dos mappas gera<s da carga o 
descarga. do material e rio fl]'(]amento recebido e consumido: 

5.'' O fornecimento dos 8rtigos pm1idos pelos corpos e rcpGr· 
tiçõe~. 

IH) .\~SI-:TENTI·: 

Art. :1G3. Ao a~sistonto do material compete: 
I.• A iniciativa e responsabilidade na tlirecçiío dos di

versos servi1:os a St'U cargo. no q ne S2rá auxiliado por dous 
officiaos subalt<•rno~ e 11elas praç:1s que forem nec~ssaria o;, 
sendo um dos 1 fficiaes encarregado das arrecadações; 

'!." Organisar os pedidos de tudo quanto for preciso para 
supprimento das arrecadações, devewlo antes de submettel-os a 
d0spacho do comman,lante da brigada, apresentai-os ao inspector 
da contadoria, para que este raça a <leclaração exigida no 
art. :151, n. 10; 

::.o A•l':uirir no mot'cauo, quando lhe for ordena•lo pelo 
commandante da brig:ula, os ar·tigos [<ara os quaos não haja 
forneced1•1' contractado, tendo o cui>hulo de diri;.;ie-se a diversos 
negociantes, afim d1• faz 'r a compra áquel!e que mais vantagens 
oiferecer; 

·L" Providenciar sobre a venda uos objectos rpte não tenham 
mais utilidadtJ n'~ brigada, bem como dos metaes retirados de 
artigos dados em consnmo, recolhendo it contadoria a impor· 
tancia apur:J;la ; 

5, 0 Ol'ganisat' os pedidos em duas vhs, sendo nm(l. pr~sa ao 
taliio que constituirá para si documento justificativo, e a. 
outra para ser entregue ao fornecedor, que com ella tleverá 
document:lr a rospecti va conta; 

G. o Assbtir ao rcc,Jbimtmto de todos os artigos pediuos aos 
forJJecel1ores, comprados no mercado ou manufacturados nas o!ll
cinas para supprimento das arrecadações, e, juntamente com o~ 
officio.es préviamento nomeados pelo commandante da l•rigada. 
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Yerifle:tr o seu peso, me•lida, quali·lade e quantiLlade. fazendo 
lavrar um te: mo d•J resultado d08Se exame e verificação no talão, 

.que as~ignará com toda a commissiio, e passando recibo na pri-
rn<.lira via, a (jUal deverà tlcar em poder do fornecedor; 

7 ." Entrcg.1r diariamente ao commlmdante da brigada uma 
relaçiio !lA torlo~ os artigos entrados para as atrecadações, salvo 
os J'ecothillos pelos corpos e repartições, afim de serem publicados 
em detath·'; 

S " l{oceiJer todas as coutas, acompanhadas dos pedidos ou 
rcquis:~,·iies qne as motivaram, enviawlo-as em protocolto ao 
in"l'ector da contadoria., depois de lançado o P''9''•c-f'c do 
Ct'ffilll:ill<l;tnte tia hrig:•da, t0nrlo em vista o disposto nos arts. ::10 
e ::ti ; 

~~.· i\:~" l'CI mii.tii' qtw ,.oc,iam Jccebi<los nas ::UTl'ca•lações 
1'anhlrn,·nto, 1 uup:t e outro~ artigos que não esteja1u l'erfcita
mentc nmnu l'acturados, conJ'ouue o plano do uniforme, typos 8 
modelo8 adoptad"s; 

I •1. o Fi~·~" lit,al' o Lorn acon1licionamento e asseio de todos os 
artigos dc•po,itados nas arrecadat;ões e bem assim a limpeza 
destas; 

I! o Jn,;p··crion:1r minnciomnH•nte os mappas ela c:1rga e 
dPsear;.:a d<J I!Winrial cllvi:,do,, pclus I'Ol'pns e repartições. e bem 
as.-;irn us d" l:li·dauwuto re,·eJ,,do o distl'ibuido ás l'ra~·as do pret 
dos mPsmo~ corpo.-;, po(lendo no começo de cada anuo solic:h1· do 
commandante da brigada r.ffi.,iae-; Je :ua confiança p:1ra auxi
liai -o ne ;,e >'C!' Viço, li mio o qua.l darit parte a mc~ma autoridade 
r]·_,, <'llga!lllS t>ll omissõrs quo ti1 er vcl'ificado; 

1:!." Org.IJii'-'ar c fazer reg1strar no respectivo liYro, atô 15 
do fevereiw de cada anno, legalisaudo-o com a sua assignatUI'a, o 
mappa da carga g;eral do m:~t .. rial d:t brigad:t, discriminando as 
cargas o desr,argas f<Jitas durante o anuo ant,•rior, e bem as~Jtn o 
mapp~t ge,·al<lo l'ardamento receb1do e consumido no me~mo anno; 

I;~." F>~zer n1gistrar com a ma xiJua pontualidade e exactidão 
0s m:tpJ'P-~ lll<'nsacs. qno •love as~iguar, de entrada~ e s.tliidas 
do l'ar.i;,men<.o, :tl'I'PJnrn<·nto, (''luip:tlJ!OJilo e outros artig11~; 

14." I ·ruv 1dnnl'in r pant q1w H·j:wJ cuidadosamente regi8tradas 
no li Ho proprio as cargas e deseargas dos artigos existentes 
nas c~tar;õe,;, po;;tos e gu:lr<las externa~, verilicaudo ao lllesmo 
tempo si es~as :tltct'a<;ões são tcit:~s nos mappas remetti!los pdos 
respeetivos '-'"llll!l:llHIJnte~; 

I :i." T•·t· ~umpre em aJT<·cadaçiio as peças de far.lame1tto ne
ces':Lt'ias para att. lJJ<!er aos pe<lidos dos corpus; 

Jlj "N:io permittir que ,;ejarn recebid0s nas arrecatlaçlles ar
tigos rernetti los p<llos cot•pos e repartições sem as compet,mtes 
gmas <i< spaehadas pelo comrnandaate da brigada, nas qnaes 
rlovto LI nç<~r o s••u vi,/,1 ; 

17. o V o ri ftear a exactidi'ío das guias dos artigos remettidos 
aos corp. s o repa1·tições, guias que 1leverá assignar; 

18." ProvJdeJICiar para que toda a escripturação se conserve 
om dia e S<!ja l'eit:t com a Jn:txima corr.'cção e de accordo com 
os modelos adaptado::; ; 
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19. 0 Balancear em janeiro de cada anno, juntamente com a 
commissão nomeada pelo cornmandante da brigada, todos os 
artii(OS que o mappa da carga indicar como tendo passado do 
anno anterior, afim 11e verificar-se si elles se acham nas arre
cadações, devemlo constar do termo da comrnissão as faltas, 
sobras ou damnos que forem notados; 

20." Prestar aos commandantes de corpos e chefes de repar
tições da brigada ou delles requi::;itar todas as informações neces
sarias ao srrYiço ; 

21. 0 Providenciar para que todos os dt•cumetltos sejam 
convenientemente are h i v a dos, depois de emmaça•lo~ e rotu
lados; 

2~. o Não consentir que seja fornecido artigo ~ lgum pedido 
peles 0fficiaes e praças sem que esteja publicada em detalhe da 
brigada a ordPm de ft~rnecimento, bem como o competente des
cont", dnvendo rubricu.r o pedido ant<'s de attent!PI-o ; 

28." Indkm· :w romllmndantc da brigada os otliriacs e praças 
de que pt'('cisar pat"<1 :mxiliat'<'S dos ·rviço a ~eu cargo; 

2-! ." Fi~calizar Jl•ll' si e por seus auxiliares o sel'l'i~o das offi. 
cinas, illlUllina.çào oledt·ica e telephones esütbdecid• .'> no quartel 
central d t brig-:ula; 

25.° Fazer relacionar o pr!ssoal empregado nas oflicina~ a seu 
cargo, bom como a ferTamenta que lhe for distribuída, e apre
sentar men,;dmente "o C·Jmmandante d<t bri:-;ar1a 'llll;t 1 ehção da 
matel'ia pri 11t<1, cotbumilla nas mesmas officinas on em reparos 
nos q uar tl'is ; 

26. 0 Ob-ervar a conduclados officiaes e praças fJile estiverem 
à sua dispo~içilo, velando por quo torlos cumpram escrupulosa· 
mente os seus dcYeres ; 

27. n l•'azer pat•te do ('(lfl.'iülho administJoatiYO da rJrigada; 
28." Assignat· a foi h t do vencimentos dos otrkiaes perten

centes ao estado-m:dor da brigada, cxcuptuad•. s os da conta
doria, medico::; e l'liarnmceu ti coe ; 

:'D." A:-::;i;,:·nar tautbem as guias •I e vencimento~ dos otfieiaes 
exclui•los do estado-maior com transferencia para os corpos ou 
repartições anuexas, fazendo-as rL'gistrar pt·evial!l"lltc no livro 
par· a isso dP~I inarlo ; 

~lll. o lted igir c rtssignar os nnnuncios chaman,Jo concurrencia 
para O fornecimonto 1le generos, fOt·ragens, cava!los e mu:tres, 
fardamento e de todos os artigos de que a brigada possa precisar; 
hem como pm·a a venda de animaes imprestaveis, lavag~>m de 
rourJa do hospital e exec~:~ção das obt'as e concerto.s que forem 
ncces;arios no; q nanr•is ; 

31." Conservar, ~~~é á organisação dos mappas ~nnunes, cópia 
de toda~ as ordc11s do diét ou detalhes da briga1la que se refe
rirem á carga e descarga nos corpos e repartiçõe;, bem como 
sepat•a,J:unnnte do~ que tratarem de carg;t e descctrga nas esta
ÇÕt'S e postos; 

32." Rubriear as folhas e assignar o termo do~ livros de 
carga e descarga dos moveis, utensílios e munição das gnardas 
externas c das estações e postos policiaes cuja escripturação 
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inspeccion:,rá por ~~ ott por seus auxiliares, sempre que fl\r 
possível ; 

3:;. o Fazer ( rganisar e as;;ignar um La lancete mensal das 
despezas eventuaes quG tiver feito, para ser remet!idJ :i con· 
taduria tle accortlo com o art. 3 J9; 

31." Dar parte ao commandante da brigada das irregulari
dade-: que se d·~rem nos diversos serviços a seu cargo. 

Art. :3,·,4. O asdstente do ma teri;d será su bstituido em suas 
faltas ou impedimentos pelo nwjnr ou Cl1pitão que o comman
dante da briga•la tlesignnr. 

I .J r::-.;c' !'REG.\!•) 1• '.9 .\ 1:1~1:1 .\l~.\1.ÜL.;:; 

Art. :1-5. Para o <1condicionamcnto do nrmamento, equipa
r;·.ento. Ltrclamentll; arrciarncuto c uten~ilio:;:, haverá as ane
cadaçtlcs nece:<srrrias na a.;::;istenci:t 110 IU<t teri<d, as (jtraes estarão 
~oh a !.ruar•h de um tios o!Ticia•'s auxiliares da n:esma as
si:;tcnr:ia. 

Art. 3CG. Ao cncGJPrgado da<: arrocadaçõe~ incumbe: 
1." Y,·lar i'l'la COJL'Iln·nção c a-.:seio das arrEcadações e de' 

lr•cl"s o.'< ::r:i;:•'' 'iUC lhe 1··rrm confiados: 
:2," J\,s;,;tir ao rccclJinlCnto doR <ll'tigos d••stinados ús arreca

t1:lr/J8~. ve1 itlcando o mn peso, medi< la, fJU·llida·le e fJUan !idade . 
:i." Nãn rcc~l·er artigo> algum remcttido p••los cor[JOS e rcpar

tiçõe~, 111'111 :. •rneccr o~ qne roreJJl pe~lidcs po:· officiacs e praças. 
~em fJ'Je c-te.i:lm a,- guias nu p:··lidos de;t•achadns pelo comman· 
dante tla briga·la c vic'a<los pelo a:;si~t<•n!o ; 

4." .\:'sht;l', em prcoença tlo recebedor, a contagem ou 
pesag8Jll tl<•:i artigos que tiveJ'Cl1l de se1' l'ernettitlos aos corpos 
ou rcp:ntit;·~•·s lh lJrigada, veriticando si os documentos para 
entt·ega delles est-to rcvlsti<los das for<na!idades Ie;.:aes, exigindo 
recibo no !•l'Oj>rio documento, e organis.mt1.o e dando ao rece
ledor nma ;.:·ui a, 'JUC serú assignada p ·!0 assistente, de todos 
~·,; artigos eJJTregue": ticando cmt1m re;pon,avel pam com 
aquelle c•llicial l·Clus engano::: ou omissões qne forem notadas 
na me~m<l gui:t ; 

5. o t;iio emprestar ohjecto algum a seu cargo sem or,Iem os
cripta do as<istente do material, e não admittir nas arrecadações, 
sob qn:llqne·· pretexto, ro.rtigos pertencentes a particulares, en
tewlrntlo-se •'01\1 o a~:;is!ente soiJre a remoção par;t o Deposito 
Publico tlnqnelles que, tondu sido rejeita•los pela commissão de 
recebimento, não !orem rdit•ados pelos fornecedores d,mtro do 
prazo que se lhes tiver marcado; 

~,;. ·· Fazer cui<lados:tmente a escripturação a ,;eu cargo, 
rlar numeração seguida a todo;; os dl)curnentos r1ue receber, e 
conserv:ll-ns convenientemente emmaça•los e rotulados, afim 
de facilitar qualquer inspecção ou busca; 

7." Hes!lat:o r, 11 té o tlia I O tlê oo.d<l me7., com a apresentação 
das eonta5 d:1• t1e"pezas feitao;, o documento :t que so refere o 
art. 349: 
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8. 0 Pr0star promptamenteao assistente do mat.;rial quaes
quer esclarecimentos concernentes aos divers0s serviços ~• seu 
car""o; 

"g.u Auxiliar o assistente do material em outros serviços, 
quando isso for por oi I e exigido. 

Art. 3G7. O encarregado das arrec.ulações será. suhstituirlo, 
em su:1s faltas ou impedimentos, por um officinl nomeado 
pelo comm:.uubnte da hl'iga<la. sobre proposta do asSi$tente do 
material. 

DO AUDITOR 

Art. ::,~8. O au•litor funccionará nos con;;elhos rle guerra 
instaurados na brigada, excepto nos que forem convocado; 
para julgar a ,h;;er<;iio ele praças de pret, ca~o em que ser:í. 
substituído por um capitão. 

Art. ::li\l, i\'o euns;lho de guerra incumlJe ao a•::litor: 
1.'' Fi;;c.dimt' a nmrcha do pr~~~esso n" tuc'lnk t\ obsen·ancia 

tias disposiç'lcs l<·f.!·acs o reL:"ul<unentaros; 
·! ." Anxilíar o juiz interrogantc na inquirição das testemu

nhas c int,~nog-:' tor·ro do réo; 
::.o Dirigir o escrivão nos trabalhos elo e.ocriptll. •lo pr•ocesso; 
4." Cnnrmwri,·ai'·RO, de ordem do presid<,llt · ,•o consellw. 

com as altt~<rida<le:; mrlitares ou civb. no ;;entidu ue obter tlili
g-encias q 110 e v i 1 em delongas na marcha do proc,·sso ; 

:'í. 0 T<'t' o~ :11rt.os sob s•ra guarda e rosponsahili,Jade desde n 
primeira reunião do c.;nselho até o encerramento dos tralmlhüs 
e renre-;sa do procesoo á autoridade competentr; 

6.' l{e~{'ond"t' por esc!'ipto, dnntro do Yinto ,, qn:1tro hor·as, 
il allegaçi'w f,~ i ta pelo r. •o rio incompetencia do cun~ e: !lo d•J guerra 
para conhecimnnto ria :.c:usação; 

7. 0 i\'iin oon!i,rr aos réos ou seus advoga,los 0" autos do pro
cesso ~e:·ão p:tra :t oxtrac•;ão, em sua presença, do npontam3nto; 
necessarios á dol(~s:.t; 

8." Dirigir a o1·gauisação do processo e l'llhricar os resp•> 
cti vos termo:;, bem como as folhas dos autos ; 

'.). 0 t:i<war· as Co! Iras em Lr•anco intercaht!as nos autos do 
conscllw, c·•nservando em branco as que se seguirem ao termo 
de encerramento e remessa do processo ; 

10." Esci'ever a sentença do consellro. 
Art. 37r). Ao :mditor compete ain(1a: 
l. o Informar os requerimentos sobre concesoão de mcnagem, 

fazendo a cla:-:~ilicação do crime e dizendo a J•I'IHl. fJUO lhe cor
responde; 

2. o A•h"og-ar n•J fôro commum os interesses dos officiae! e 
praças, qn:mlo ~ubmetti,Jo:; a processo crim~nal por delictos 
commettido,; no exercício de suas funcções. 

Art. 371. O auditor, nos imp1~dimentos excedentes de um 
mez, será substituído por um outro bacharel ou doutor cn: 
direito nomeado pelo ministro da Justiça. 

Poder Executivo IYOI 
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CAPlTl"LO XYI 

.\rt. 278. O fornecimento de armamento, arreiamento, equi
pamento, fardamento, moveis, instrumentos, cavallos e muares, 
objectos de expediente, generos para o rancho das praças, forra
gem para animaes, medicamentos e outros artigos, assim como 
o seniço •le l:tvac:em de rou;,as do llospital, serão feitos por 
co:Jtractos celebra•los em sessiio •lo conselho administrativo, me
r!iante co:lc•JI·rencin, publtca, cham~.,la pelo Di n·io 0(/icial, ou 
joruaes de grande circulaçã•J quando 3:'Sim fVr necessario. 

c\rt. 27:1. A acqnisição de artigos de peq11en:t importancia e 
que não Sf'jam da n<tturcz:t rlaqnelles que devam figurar em 
co!Ül\IC[o::; sem~straes ou annnae~. se re~llizará por intermedio 
da as~istenci:t do material. 

Art. 280. Só po•lerá concorrer aos fornecimentos quem Ne 
habilitar previa.mente, exhibin·lo em requerimento dirigido ao 
u'mman•lante rla brigaria dncumento com q•te prove ter· pago, 
co:n•J negociante estabelecido, o 'mpo<to tlrL ca<a commercial, 
rebti v o ao ultimo semestre vencid•), e recibo da contadoria da 
i·::-;:.nda de ha·;•Jr depositado na mesma repartição a quantia de 
5 ··k•01J. 

_\r c. '2" l. Tt·arantlo-se de firm;IS sociaes rastará, além do 
·iepo~ito, a certidão do contracto social, extrahida dos tinos de 
re-:..:istro da jnnta commercial. 

· Art. 282. As propostas s ·rão feibs em duplicata, sendo a 
I" via sellada, e mencionarão : 

I :• .\ qualidade e o preço ,la, unidade de cada artigo; 
2. o Os •mmeros e marcas das respectivas amostras, quant1o 

a natureza do arti;,'O o pel'mittir ; 
3.' O prazo ÍIDP!'oroga Yel da entrega total ou parcial, quando 

esta. uão possa ser feita de prompto; 
-L., Declaração expressa de sujeitar-se o proponente à perrla 

do tlepoBito de 5008, si deixar de comp;trecer para assignar 
o contr·:wto dentro do prazo que f,_·,r fix;t,lo no Din·io Of!icial; 

.-,_ • lndic:-tção da ca:::a commerc:al •lo proponente. 
Art. :z,-:3. Os proponent•;s, cuja.s propostas forem acceitas, 

depositarão na contadoria uma quantia arbitrada pelo con~elho 
pam garantia do teu contracto. 

Art. 284. As propostas mencionarão no sobrescripto a ESpecie 
do artigo proposto e os nuuv:ros e as marcas das amostrao; que 
apresentarem . 

. \rt. 285. As propo,;t:1s seriio depos-itadas pelo proponente, 
ou por seu repr•·sentante leg;]l, no mesmo rlia •la sessão. até 
me ia hora antes da marcado. em uma cnixa existent · na, secre
ta ria úa briga•ht, e as amostcas entregues na mesma repartição, 
afim de serem examinarias pelo conselho. 
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Art. 286. As amostras d·os arligos acceitos não serão resti
tuídas ; se incluirão, porém, na conta do fornecimento para 
serem pagas conjunctnmente com as quantidades contractadas. 

Art. 287. As amostras dos artigos que não forem acceitos 
deverão ser retiradas dentro de 48 horas, Bob pena de serem 
recolhidns ao Deposito Pul)lico, ficando os respectivos donos 
snj eitos ao pagamento das despezas da remoção. 

Art. :2t'8. Quando a natureza do artigo e a conveniencia do 
serviço aconselhar que as amostras on mo,Jelos snjam apre
sentados pelo conselho administrativo, não se admitlirão outros; 
devendo, porém, os Lta brigada ser franqueados, até o dia mar
cado para a sessão do referido conselho, ao exame de quem 
q, uizer concorrer.' 

Art. ?89. A escolha das amostras npresentadas pelos pro
ponentes é da attribuição do conselho administrativo, por exame 
proprio ou auxiliado por peritos de sna ronfbnça. 

Art. "!~10. No t.lia e hora marcados nos a:muncios para a 
abertura das propo-;tas, e reunido o conselho, htá este a esco
lha das amo~tras e mandará entrar os proponentes. na presença. 
dos quaes se abrirá a caixa em que houverem sido depositadas 
as propostas. E~tas serão separadas por artigos, sendo excluídas 
desde logo aquellas cujas amostras forem todas rejeitarias, e pro
ceden<lo·se em se;;uitla á leitura, apreciação e julgamento das. 
1·estan tes. 

Art. 201. As propostas que se referirem a artigos rejeitadol 
não se abrirão e serão guardadas, até um anno, com a noh 
amost1·as rejeitadas, escripta pelo secretario e rubricada pelo 
presidente do conselho, -podendo ser destruídas no fim desse 
tempo as que não tiverem relação com alguma questão pen
dente. 

Art. 2D:2. E' pro \libido aos contractantes prof,rir pa
lavras ou fazer ~ignaes que possam perturbar ou influir no 
processo do julgamento. 

Art. 293. Aquelle que infringir a dispc•sição do artigo an
terior será obrig<ulo a sahir da sala do conselho, ficando por 
.:ste facto rejeitada a sua proposta. 

Art. 2\1-1. ~o acto da abertura de cada proposta o secretario 
do conselho far<l a chamada do proponente, para verificaL' si 
este, ou pessoa devidamente autorizada, se aclla presente. No 
caso de ausencia,-o secretario deixará de aLrir :t proposta e lan
çará no sobrescripto uma nota assignacla dechtrando o motivo 
por qne deixou de ser a proposta tomada em consi,teração, nota 
que o presidente rubricar·á. 

Art. 29:S. Si durante a leitum ou exame de qualquer pro
posta o conselho reconhecer que ha nella omissão, emenda ou 
rasura que possa occasionar llu vida, o presidente exigirá que 
o signatario ou "eu representante a resolva de r•rompto e por 
escripto. 

Art. 206 .. \ approvação das propostas acceitas será fe-ita 
successivamente por artigos; mas, quando acontecer encontra
rem-se duas ou mais propostas em identicas circumstancias, 
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preferirá o conselho a do licitante que propuzer por escripto 
maior abatimento no preço. 

Art. 2:17. Concluido o trabalho de apumção de todas as 
propostas concernentes ao mesmo artigo, resolverá o conselho, 
em acto segniclo, qual ou quaes devem ser acceitas. O secretario 
lançara em cada Ullla a nota opprovada em scss<"'o de ..• decla· 
rando por extenso todas as circurnstancias que não estiverem 
mencionadas e pos3am prevenir qualf!uer duvida ; e lançar;í, 
nas outras a nota ;·ejeitr~,/a e;,,. sess<fo de .•. declarando o motivo 
da rejeição. 

Par;tgr.,pho unico. Estas notas serão rubric:vias pelos 
membro.' dn conselho, !la Tll<'!::llla oe<J,;sião. 

Art. :cüS. Lo;,:o que termi;~ar este pt·ocesso e ainda em pre
'""llÇ:t de todo:; O~ Ct>llCUl'l'entes, Se procedera a appO.;içàO do 
sello e á arrccada<;ão das amo~tras ou modelos dos artigos :-tc
cciíos. . 

Art. ?99. O se !lo se porá sobre lacre em cartões, devendo 
''"tcs prender-se as amostras de modo que só destruindo o sello 
po~sam ser de !las desliga<.! os. 

"\rt. :liJIJ. Em Ulll:t da~ f\tcf'S tio cartão, que será rubricado 
pelos membros do conselho e pelo p1·oponente, se declarara o 
num e de~t<', e I> preço e a da ta d~\ se~ são em que foi acce:ta <1. 
proposta. 

Art. :li/ I. Fin,Ja a SCJS~fio, o secmtario do conselho lavmrá 
urna acta, fJ ue scr:i a~-'Í/nada pelos meu1 bros deste, mencionando 
o,; nomes 1los proponente~. a quantidade, qualidade, numero, 
marca e preço d<! cada um dus artigos acceit•Jô; com as declarações 
quo o conselho jnlgar conveuientes e quaesquer outras condições 
apt·esentauas p.do proponente. 

Art. 3t 1'2. TmnlJcm se mencionará na acta o numero da:; 
propostas que não forem tomadas em comhleração e o das que 
forem exclui.Jas, declnrando-,;e o motivo da rejeição. 

,\J•t. ::<1::. I·:rn ~e"ui<la serão lavrados os contractos dos 
:-trtigos acceJto~ )<(·]o cóu~ellto, e os proponentes PI'eferidos serão 
chamados 1-el') Diario il(ficinl para a~signal-os em prazo lixo, sob 
pen<t 1!e perda. do deposito f~· i to para a habili ta~:ão á concure,·ncia. 

Art. 301. Os contractos fmtos em umct sessão do con
selho serão lavrados em um só télrmo, no qual se mencionarão 
~ts condições especia''·" concernente~ ~w l'ornecimento tlc cada 
artigo e quaeSIJUer clausulas relativas aos contractantes. 

At·t. ;~11.j, No dia imme,Jiat'l :iquolle em qne expirar o prazo 
para a assignatura d•JS eontt·actos, ~e fara o encerramento logo 
abaixo das assignaturas 1los coutractantes, declarando-se o nome 
dos que não tiverem comparecido. 

l'aragt•aplto unico. Eota declaração sera rubricada pelo pre
sidento do conselho, que providenciará immediatamentc para que 
se ecct·ipture como re~eita da brigada a imt•ortauch do~ depositos 
feitus por aque!lcs que não assignat•tm os contractos. 

Art. 301). Feito o encerramento, sera o contracto submettido 
á approvação do mini~tro. com as primeiras v.ias d<~s propostas 
a<\mi ttidaS i\ COUCUl'l'CllCia. 
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Art. 307. Dos artigos que deixarem de ser contractados, no 
todo ou em parte, se organisará uma relação, atlm de ser annun
ciada nova C<íncurrencia. 

Art. 308. O fornecedor que deixar de entrar CO!!' o artigo pe
dido dentro do prazo estipulado no contracto, incorrerá na 
multa de :.?5 ~, do n\lor do mesmo artigo, imposta a vista de 
officio dirig11lo :10 commandante da brigada pelo chefe do corpo 
ou rl'lpartiçoiio em que se der a inft·acção; e si o exce>so do prazo 
fõr de mais de 15 dias, será a multa de 50 %, ficando o con
tracto reseinriido. 

Paragrapho unico. Não haverá recurso da imposiço[o da 
multa em qualquer dos casos deste nrtigo. 

Art. 30:J. No caso de rejeição de artigos por serem imper
feitos, o comm:1ndante da brigada poderá, attendendo ás 
circumstanciil5. marc:~r um novo prazo par•:t o concuto ou 
substitni~·iio, tornando-se clfectiva a multa súm':lnte depois 
de fitHlo o novo prazo. 

Art. 3111. Os objectos rPjoitados. ni'ío retirados pelos propo. 
ncmtes dentro rln prazo quo lhes for marc~do, serão !'emovidos 
para, o llPp j;;ito l'ul:lico, correndo por conta dos donos as 
dcspezas da rernoçoão. 

Art. :31!. Os contractantQS de generos :oão obrigados a for
necei-os aos ol!iciacs da brigada pelo preço do ciJntrarto,. a di
nheiroá vista, ou !!lo licwte vale.> llcvidam:nte le;;~cli~a·los, q te' 
serão meusalnwnte rcsgatlclos. 

i rt. ~H:2. Os contractos para fornecimt>nto ele generos ali
mentícios das praço·ts e ·I e forragem P'tra a ca valllada serão ce
lebrados semestralmente. 

Art. 31:3. Os g<meros ou comedorias ne~e"sarias á alimen
tação das praçoas at'rancharlas nas estaçõ!s e postos policiaes, 
bem como o forneciment.J de l~erozene e pa>i')" para a illumi
nação daquellr'S em que não houver g,lz corrante, serilo contra
ctados semestralmente com negociantes estabelecidos n:~s locali
dades respecti nt~. 

Art. 311. As propostas, em forma de contracto, serão apre
sentadas, com·enientemente fechadas e em duas das, d':s qu~es 
uma scllatla. ao commandante da estação ou posto, que as 
enviará ao rommandante do corpo por intermedio do mfljO!' 
fiscal, nfim rle ser escolhida a que mais vantagens olferocer. 

Art. 315. Escolhida a propost;t se enviará á contadoria a 
via que esti\·er sellada, ficando a outra archivada na secre
taria do corpo. 

Art. 31,··. _\lém da declaraçio de ~ujeitflr-sCJ ás con<lições 
impostas ne~te regulamento aos fornecedores em geral, deverão 
constar da proposta mais fiS sPguintes obrigações por parte do 
proponente : 

1." Attenrler pelo preço combinado os vales de generos de 
primeira qualidade ou comedorias bem preparadas, que lhe forem 
dirigidos pelo commandante d!L estação ou posto ; 

2 ." Adiantar as quantias n-=ce~sarias á compra dos artigos 
que não pwler fornecer ; 

S4 
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3." Avi;;;ar ao mesmo commandante comantece lencia de dez 
dias, quan•1o se r"solver a não continuar com o fornecimento. 

Art. 3!7. Quando tratar-se do fornecimento de genr~ros e 
estes forem mais caros que os da tabella adaptada, serão torlos 
mencionado,;, com os preços respectivos, em relação que será 
aunPxadn. á proposta. 

Art. :JJ:-;. Quan1lo não fôr possível contractar-se o forneci
mento na localidade, se fará a <linheiro a acquisição dos generos 
ou comedorias, bem como n. de>peza com a illuminaçã.o a ke
rozene, adiantando o quartel-me~ti'tl, de quinze em quinze dias, 
no comn1anrlante do rlestacamento, a importancia nec<;ssaria a 
um e outm fim, l'rndo fJUC a que fOr destinaria ao rancho deve 
~er eq li h ;drnt<J :'t da et:1 pa das praças anaJtchadas, e serft 
abon:1ria. fl vhta de reeibo passado em rclnçiio nouJin:ll rio pessoal, 
rubricada pe:o fisc<~l tio corpo e pclo.s commandantes das com
panhia:-; on esfJua·lrões a que pcr·tenccrl'm as mE>smas praças. 

Art. 3!U. Si as refeiçCks d~1s pr;1ças an:1ncliadas n:ts esta
ções e po:;tos forem contractatlas por preço inllérior ao da etap.t 
que vigorar. será recolllid:t á caixa de c~onomias a importancia 
r1ue cxc ·der á do contracto. 

"'"t. :~:! 1.1. Ern caso algum a ~lim0ntaçito rias praçns arran
:Jhndas nns eo;!!t<;õe.-; o post"~ potler·it ser coutractad•t por pr·eço su
perior ''.'J d:t ct"pa fix:•lh. 

Art. ::21. A funagem pam o~ cavallc·s destacad.os nas es· 
taçõcs o postos S•~rá fvrueci<la p2la arrecadação geral do regi
mento de cavallaria, 

CAPITCLO XVII 

DO ESTADJ-:I!AIOR DA BRIGADA E REPARTIÇÕES AXNEXAS 

Art. 3'?2. O commamlante da. brig:1dc1, como sua primeira 
antorirhde, <i o princirml responsavcl perante o ministro da Jus· 
tiça pela a•\ ministração e disciplina da corporação. 

JHt. :::.>::. Ao commanrl:lllte da lrri;.;atla compete, além 
·l,J oatro., rleY('l'f'S o attrihuiçêies de que trata. este regulamento: 

I.'' Corrc~ponder-se dir·cetam•,nte com o mini<;tro 
sobre tudo que for concerncnlo á d.isciplina e adminis
tração 0!1. brigutla, e C·)m o chele de policia no '1ue disser re
speitu it dbtrltmição da torça eru condições ol'dinarias ou extraor
•Jinarias do serviço policial; 

2.'' OIJ,;ct·var cuidadosamente a oonducta dos S::'US comman
dados, CX,\Illinanrlo si cumprem tielmente os seus deverei! e no 
.caso ne~ati v o compellil-os a is~o ; 

3." Providenciar de moilo a serem attendid,ts com a ma.
:xima promptidão as requisições de força feitas pelo chefe de 
policia e seus delegados ; 
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4. 0 Vhihr fl'equentemente os quarteis e repartições, e 
inspeccionar a escripturação respectiva ; 

5. 0 Punir deutro dos limites marcndos neste regulamento 
os otnciaes e praças, pelas faltas disciplinares que forem submet
tidas á sua. autoridade ; 

6. o Nomear conselho de investigação ou de guerra ; 
7 .o Nomear scmrstralmente um otncial subalterno para 

exercer o c'rgo de agente do hospital; 
8." Nomear quem deva substituir os oillciaes que ~ão 

tiverem l'!nhst,tnto indicado neste regulamento; 
9. o Prop,jr :co ministro as nomeações, tr:msferencias e 

promoçÕl'S tle que trata o art. 4•; 
1 o. o Mandat' syndicar, sempre que julgar necessario, por 

um ou mais otllci1ws, !lo faltas que lho conste tenltam sido prati
carias por ()IIicial ou praça da I.Jriga(la; 

11." 1\Vwdar reincluir nos corpos a qua pertencerem os 
desertores rt>c"ndnzitlos qne lhe forem apresrnt<~dos; 

12." .Jul;mr definitivamente das deci~ões dos conselhos •le 
disciplina a que forem sulnnettidos os ollkiaes inferiores, por 
máo vroce1limettto eu falta de aptidão para. o cumprimento 
de seus deverPs ; 

13." Ptuvidenciar para. que os oillciaes e praças da bri-
garia snjam instruidos convenientemente no serviço de policia
mento e IIIIS CXf'l'e\CiOS praticas da arm<t a que pertencerem, e 
Lern :~s~iw pam que os corpos façam, sempre que for possível, 
exereicios gerae~; 

14.'' Mat1rlar publicar em detalhe as quantias entradas 
para o cofl'n da contatlori;t, bem como os dias de reunião do 
conselho admmi~tr·rltivo e qualquer outro facto que, não tenJo 
caracter reservado, po>sa coutrii.Juir para a regular·idade elo 
serviço geral ria ln·igada ; 

15." ÜT'Il<•nar que se desconte d'1 S'lldo do;; oillciacs ou 
pra.,:as cl:t brir:a1b, r• elo ruodo estabelecido neste regulamento. a 
importauci:L d11s damnos quo sem motivo justifica1!o causarem, 
por ae!,'ão ou ot11issão, á Fuzenda. Nacional; 

16." AuL,.ri,.ar toJos ospaganvmtos que devam ser e1f<ctua
dos pela cont:1doria; 

l7." Fawr constar em 1letallw a importancla da~ multas 
impo81as a"s torn·•eedores ; 

18." Mandar alistar ou engajar nos corpos, depois de in
speccionados, M pah;anos ou praças que isto pretenderE>m e 
se adl:ll'em n:1s condiçõe3 exigidas ne~te regulamento; 

19. 0 i\1:1ndar exclnit' dos corpos, (]Uanrlo for W\c-:ss:.riD, as 
pmça~ a que 'e ret'CJremos arts. 171, IN8, 180,190 e 191; 

20." J\lan1lar suiJmetter á inspecção de saude todos os offi. 
ciaps que estiverem mais de tres dias com parte de doente, e l.Jem 
as8irn os ol!iciaes r praças que requererem licença, para trata-
mento 1le saude ou reforma ; ~ 

21. o Tr'ansferir do uns para outros corpos os officiaes subal
terno~. inferiores e mais praças de pret, a pedido ou a bem elo 
serviço, ouvindo a respeito os respectivos commandantes ; 
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22. o A pl'esPntar ao minist1·o os officíaes promovidos; 
23.° C!as.;ificar os ofiki<1es tinhdter11os promovidos ; 
24. o Desp:tchar os pe11ido' feitos aos fornecedores de 

artigos 1lestina.dos á assi~teuc1a do llnlteríal e os que a esta re
p:trtição forom dirigido~ pelos <'OI'(JO~; 

2:i.• Pr•'Sid1r o conselh•l a<llninistrativo da bdgada e as 
commi~sõos de exame pl'atico las anna~ ; 

~r,.o Rnhr•Jcar, deacconlo com os molelosad.,ptlllos,oslí
vros a cargo <las assbtencias do pr~ss(lal o matert<~l e da secreta
ria da. hl'igada, assignanrlo os trrm<~S respect1vos; 

27. 0 Enviai' ao ministro nas epoc:~s propri<~s os mappas 
mens'•f'S e annuaes em us(l, e IJPill a~s;rn um mappt diario dis 
crtrni nnti ~,·o dn pe,sual fornoei·' ,, 110 dia anterior pam os diversos 
ser•:iç"~: 

;:!c)." \Vmf\H.;r anm~~tlmc·ntP an ministro, até ·:1 de janeiro 
de c:1da anno, n:n rúlaluriu Cll'C•IIrr.<Iiltll'iH.do do movimento Ç'<'ral 
d~' h:·igarla, e :rt1i :11 ue agosto as l'ulllas de coadncta dus o!Iiciaes 
P cdkíar.s·inf.;r·ion:s; 

:29." As·ü~;nar as fés de ollieios ou certidões C]U'J manrlar 
CXtralJir do., livros fC!'trmCPIJtP~ ao (•St:•dO·lll:JiQ!• ibt brigada ; 

3:!,'· l're-.t:1I' a'' rnini.,tJ·o com :t P"''i\'eJJ,revidadc os Escla
rc···i•J:ct,I<J' 'JIW pwlrr cul!t~:· s"l't\' faltas g•·;cv:l~ de qne S<'.iam 
:tccu·:t lns nrt in,prens:t ol!icm· s ou I'' açns ria kigarla ; 

31. 0 Eneaminhar os re•[Uc:·iJII•'lltos, rtn"ix"s (\lf l'Ppresen
b::;·--;"S quo l'u• em Lliri;;i1L1s ao !llllll>tJ o p •l' ollicia"' ou praças 
dn l:Jri~r:1dG ; 

.3'.:." N:lo se alhstflr d:t capital sr~:n licença do ministro; 
33." Autori>ar a venda llo" ca\al\o-;, ll1'Lll'L'5 o lll'tigriS .iul~·a· 

do3 improstrrvcis pela2 comrn"'õc•, 1k oilkia.!s, •JUC pr·"'vian1eute 
nom•·ar, t'rde11anrlo em srgnida " cun'P'~!.e11te excin-ão ou 
dcÇc·1l•o a · 

.. ':ú~~ ~Lu1dar tambem d.JS<.'3.rTA;.:ar os artigcs dados c1r1 
CO!:SUlllQ ; 

:.n. '' Providr•JH:Í:JI' snhr•• o :•rliant:tnH'Jito <lc Y:"l~imentos a. 
que ,.,, r•·!>re1r1 <•S art~. 1:~~ c J::\1; 

:>15." Nom<.·:u· os o!!lr·incs •Jlll' Clllll o a-s:~t:•ntc rlo mat ·rial 
e cncarr:>g:ulo <las arrecadat;<1es devem <'X>~IIIII!ar tiS <trtigos for'~ 
necido~ á lll·ig<ula e provitlondar eru d<·talll·J para que estes at·· 
tigos sr.i~m inl'luirlos na ca1·ga rc>SJ•ectiva ; 

:::- ." 1'\or11r:•r· t:111Jl:urn em iotnc1ro de cada <~nno uma com
mi:'''i'io, da qual t:,r,t parte o r:s-J,t,·ntu do rn:• toJ'J<II, para ba
Lluceai· as arrecada(,'ões da i'"IJ"rtição a cargo flpg,Q ollieial; 

~].'\." Não permittir nem tolom1· a menot· alteração n·JS uni
f<n'mes estabelecidos rra briguda ; 

39." l~nquisitar transporte para o.-; offid"es e pr:1ças qne 
em serviço ti verem de tran~itar tlll esteadas de ferm ; 

41)." Con~eder aos officiaes e pra<;as da bl'i;.:arla dispen,;i1 rlo 
~~·'t';·iç-J <le eonf·ll'l!lillarlc com o :trt. 1511 • 

. \rt. 3'! J. Ü COllllllallillllltn da l<l'Íío(:l<Ja e111 o tia'' fa!b~ OU 
impc:Jim"ntus srt"<l suiJ . .;tJtuir!., (ll'IIJ mai~ graduado ou mais 
ant'go dçs <1ffit'iaes do exercit" que ~wrvllem u~c br1gada. 
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Art. 325. O commandante da brigada deve residir, sempre 
que for possivel, no respectivo quartel. 

Art. 326. O commanrlante da hrigada, em caso de responsa
bilidade por algum rlelirto su,ieito ao foro militar, respondera 
perante o 1\Jinisêerio da Ou•·rra, de accordo com a ld que vi
gorar. 

DO ASC.ISTE~TE Drl PESSOAL 

Arl.. 3·!7. Ao ~ssistente do pessoal incumbe: 
l. o Conllece1· per fritnn1Pnte to• las ns ordens e tlispnsições 

concernentes ao f'Crviço da l•rigada ; 
2." Dic,.a.,· aos ajudantes dos corpos as ordens do di:1 e de

talhes, depois de lidos ao eommandante tla brigada ; 
3." ·K;calar 1liariameute o S•~rviço geral e designar os cor

pos qne tenham 1lc pr('>~tal-o; 
4. ''Expedi,. aos chefes •las repartições e corpos, observadas 

as regras da disci plin1, todHS as ortlens do commando da l.J~iga.da 
relativas ao t;erviço ordmario e extraordinario que os mesmos 
tenham de prestar e não houverem sido consignadas no detalho; 

5." l~e unir as p:ntes o mais papeis cone rnentes ao seu 
cargo, que tenham rle ser presPnte~ ao commánd<~nte da brigada, 
extractal-os e explicai-os, afirn de facilitar o despacho ; 

0. 0 Participar immH,li;ttamente ao commandante da bri
gada qualquer occurrencia, relattva ao seu cargo. que necessite 
da intervenção desta autoridade o sobre a qual seja:m·riente pro
videnciar; 

7. o Rondar, sempre que for possivel, as estaçõe.-:, posto~ 
e patrulhas, rlrrn·lo parte tia;; irregularidarles qne encontrar; 

8." Organisar com o maximo cuidado os mappas, r~lações 
e qunesquor outros papeis que tenham de set• fornecidos pel:t rc~
partição a seu cargo ; 

!1, 0 Velar pela regularitla•le da escripturaçã:o e bem assim 
pelo asseio e conservação das rlependencias a seu c \rgo e dos 
respectivos moveis e utensílios; 

lll. o Fornecer á secretaritt da brig:vla até o dia 8 de cada 
mcz, afim de serem lançadas no respectivo livro rle assenta
mentos, as alterações occonidas com todos os officiaes do estado
maior· 

ll :" Entregar i secretaria da brigaria, afim tio serem 
arcltivarlos, tnrlos o~ docum..,ntos qne tiver recebido para cumprir 
despachos nelles lança,los pelo commandante da briga<la, e bem 
assim as partes e mappas dia rios, roteiros e outros papeis envia
dos p('los corpos e repartições ou pelos officiaes e inferiores de 
serviço; 

l2.o Rubricar as folhas e assignar o termo do livro <Je 
registro de roteiros das guardas externas; 

1 .'i. o Organisar em occasiões de formatura da brigatia - o 
mappa geral da força e achar-se cum a necessaria antecedencia 
no lugar designado para a reunião dos corpos, afim !le indicar a. 
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carla um a sua collocação, conforme as instrucçõas que houver 
recebido. 

Art. 328. O assistente rlo pessoal, para o hom rlesempenho de 
suas obrigações, trrá os empregados necessarios, tirados dentre 
as praças dos corpos. . 

Art. 329. O assistente do peswal será snbstituido em suas 
faltas ou impedimentos pelo major ou capitão que o comman
dantr:J da brigada nomear • 

. \rt. 331). O assistente rlo pessoal deve resillir no quartel 
ccntr:tl da brigada ou em su:ts immcdiaçõos. 

nO RECJ:ET.\hl·J 

.\rt. 3:11. Ao secretario da brigada, que será um oficial da 
·'onfianr,'a do respectivo com mandante, incnml.Jc : 

I.'' F;tznr e experlir· a corre~pondencia ordinaria e reservar la 
•tne lhe fur ordennd[l. pelo commandante; 

2." R"nnir e entregar diariamente ao commanrlante da 
IJri;:: vl:l, l·)!!O fJIIr (·stn chegue á secretaria, !orla a correspon
denria rjne em ;,u:J aus•mcia houYet• rccnl·iúo: 

:).·• Mant•H' Clll dia e 1le Hi'C<ll'do cllm O!> mnrlelos adoptados 
a escripturnção ri e t•J•lo:; os livros da secretaria ; 

4." Providencictl' sobt·e a organisação e conservação do 
a~chivo, do 'lUa! ulo deixará ~rtllit' livt·os on documento~ sem 
ord<•1n uo commandante da· brigada e recil·o da pessoa que os 
pe liJ•, deven•lo veritic:J.r, ao sor,·m i'CstituH.lo~. si ~e :tcham no es
tado em que foram entre~nes, e. 110 ~aso comt·ario, comnmnicar 
o facto ao cornmr.n•lante Ja brig·atla; 

:i." Escriptur.1r de pr .. prio punho os linos rle actas rias 
sessões r1o conselho administrativo e de contr<<ctos para o for
necimento ,•e geney·os e outros artig-us; 

6." CJnferir "~nhscl'<llet· as fé:; rio offici•)S oa crrtirlõe~ que 
forem ex tr;:Jtidas th,; li v""' a seu cargo ; 

7. '' Pre~tar a•r assbtentJ do p·Jssoal os c~clarecimentos 
que este exigir relativos ás suas attribuições; 

s.o Velar pelo asseio da repartição e dos moYeis o utensilios 
n'ella. existentes. 

Art. :33·!. O srcretario da brigad:t será anxi!i[lrlo nos tr:~.
ballt05 a -eu r~1rgo pelos empregados estrictarneitt•J necessarios. 
r1ue sel'ii.o esc;olhidos dentre as pl'aças dus corpos. 

Art. 333. P:1ra suhstituit' o secretario em suas raltas ou 
impedimentos, o commant\aute da brigada nomeara um capitão 
ou oficial subalterno. 

Art. :n r. Ao ajU<lante de or,Jens rlo comman·lantc da bt•igadt 
que será de livre escolha rbste, co1npoi.e: 

I. o Acompanhar o comm~'ndantc em todos os artos de 
Sll'',.içn e solemnidatle> ; 
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2. 0 Transmittir fielmente as ordens verbaes que receber 
do commandante; 

3. o Rondar as guardas, estações, postos e patrulha.'!, sem· 
pre que puder. dando parte das irregularidades que encontrar; 

4. o Auxiliar o assistellte do pessoal ou o secretario da brigada, 
quando isto lhe for determinaclo pelo commandante. 

Art. él3?í. Km suas faltas ou impedimentos o aju1lante de 
ordens do com mandante da brigada será substituído por um capi· 
tão ou official subalterno nomeado por esta autoridade. 

DA CONTADORIA. 

Art. ::Jô. Compete á contadoria : 
1.0 A oscripturação e o rxmne tle toda a receita e despeza 

da brig-a• la, devcn<lo notar rJnalquer irreg-ularidade que encon
trar e in1lic>il' o meio de san-.1-a e evitar <t sua reproclncção; 

'2. 0 Inf\lrmar ni'io só sobl'o as pretcnçõ lS que por sna natureza 
lhe comp1etirem, como bmbem sobro as duvid;~s propostas prllo 
Thcsouro Federal a respeito de vencimentos e em geral sobre 
quaP-6rJUer assumptos, cujo exame lhe fôr commettido ; 

3. '' Organbar o~ orçamentos para as despezas com o pessoal 
e material da hl'ig:tda, os rJnaes serão nnnm•lmonte nl_)resontados 
á secretaria da Justiça ; 

4." Justiticar a necessidade 1los creditas supplmnentares e ex
traordinarios, apresentando as competentes tabellas explicativas; 

5. 0 Organisar os papeis necessarios ao recebimento rle di
nheiros, com a inrlicrtção 1las verbas orçamen ta rias por oade corre 
a des['ez:t; rlevendo os mesmos papeis ser assigna•lus pelo com· 
man,lan te da bri g-a<la. 

Art. :n:-. Além do pe5soal cspecificldo no quadro da bri· 
gada, a CI>Itta.Jol'ia terit ma.is, eomo auxilhre>, um official subal
terno e tt·o~ s:trgento,;, e bem assim uma pr·aça p:tra o serviço 
de ordenança, conset·vação e assoio da mobilia e do3 ntensilios da 
repartição. 

Art. ::3:'-1. A contarloria é independente de qual1uer outra 
repartiçií.o e estal'á imme<.li<tt>tmente sujeita ao comm,mdo da 
brigada, •lo qual roceherá a'l nece3sarirts ordens para o desem
penho 1\o serviço que lhe cabe, devendo funccionar todos os dias 
uteis das 9 ',,horas da manhã ás 3 '/, da tarde, salvo caso 
urgent,~ e estr·aordillllt'io em que seja mister prolongar os 
trabalhn~. 

Art. :l3!). Tia verá na contadoria uma casa forte para 
guard<11' o cofl'e 1\a brigadfl. Pelo dinheiro e valores ahi recolhi· 
nos são respons weis o inspector, o pagador e o primrJiro escri
pturario, ca•la u:n dos quaes rlev~rá ter uma chave diffcrente, 
não só do cofre, co•no da casa fOI·te. 

Art. :l40. As contas qu~ tiverem de ser pagas na contadoria. 
sel-o-ão em duas vias, e em tres aquellas cujas verbas se 
acharem consignadas na lei do orçrtmento c os pagamentos deve
rem ser realizados no Thesouro Federal á vist'' das primeil·as vias. 
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~wrliencia do conselho de disciplina. desde que a faha de aptidão 
ter.ba sido verificada por urna cummrssão p1·esirlida prlo fiscal. 

AI't. 174. _\. prar;a robaixada definitimmente em virtude 
dt• senten<:ft ou na conlul'mirlarla dos arts. 171 e I i2 só poderá 
ol:'<?r novo accesso ~•pós um anno de l>om cumporL•nwnto; 
e a de que t!'ata o artigo antecedPut.•·, ''li'~ sr·rs meLes, ~ujei
ll\ r.:.do-~e umas e outr·as a novo exame. 

Pal'agr·aplw unieo. Em qualquer bypotl.J.Pse o ncC·'SSO será 
ser.Jpre gradual e snccr~sstvo nos termo~ rto art. 163. 

Art. 17.'í .. \ lJa:xa r!o po,to rletinrtiva nas courliçêíes do 
r, c. li::. rrodeJ á inq:o!'!:rl', conforme ns ci:o:-cnmstancias, em res
pr•·~s;tbilr.lade p:~!'a :r r···!iJilli.',;-rrr qne t. ._ .. ,l ~n·eri•i!·r:tcntc eXOllli· 
n~·!·J c <L)'l'I.\J\·:r.·lo a pr .. r•:a. 

C.\l'ITCL!l 1:: 

l·'.' .\LI·T.">:·ll'::-ITO, EK<;.\ IA:IlfC~TO, EXCI.l'.'-<JES E EXl'ULS[íE,; J,E 

l'll.\Ç' \S 

:\;·t 1~ ·,. th cb•·,,..;dos ••orpos ria b:· ;;;•r::c ser:'io pre•·nchidos 
JlC~· :tlist-rm•~nto rie \olt!lltarios (jlle ~·1b " ler e es~re1er, bra
zi~ciros (•U r•strangerru~. de prov:rda lll••ralid:~de. com 18 á 40 
:•r"~•:H ri, i·ia :e, e com a I•re\'i,:t r·ol·n-1•::: ·.-.•:-r ti• :Iria t•ru inspecr;iio 
•le <tudr•. 

~ 1.•· P:tt'a o ali:;t:ifnr•nto r1o brnzilr:i•·," mPnoJ'es de vinte e 
uo :mrlf·S >c exrgi1·:r lieHJça tl•·s [':tr~. prC'tor•·s ou tutores, 
ccu •orme a lryputhese. 

~ 2." Q..; e~tran;.:eirrJS, qualqw•r QllC sPja a sua i•lade, só po· 
derii.o alistar·s~ com licretJça rlu re~peet1n•r·rmsul e rleYerão, além 
d :.~ '''· üll lar J<:·qJ:,r·mrrrltl a 11ngu. purt.ug-u•·za e provar· residencia 
V· :!Ppnt.fi « ·ksde <~o·r' [1.11!1"' pf'!" menn~. 

!i :L" \:ill po iet':'i Jr:tv•·r c111 c.rda. crr: !"' Jli:tis de 1:; e:-otran
,ge::\'S ali~ü•rlus. 
·- Ar·t. li7. Em ig-n:~ l·1a•l0 lh c rn•l rçües seriio preferidas para 
u a:istameuto as t·X·pra•;:rs du exercrto, ar!l!a•la e·•:orpo de bom
bei:·os da Capital Fe kr:.rl. '!"'' t:ver,,m -erv1do corn uorn com
pc:·tarrH'nto pt'O\'R•l" pPI:t ··r~1·t: lii<> rle :t"f'IJt:un•,ntu-; ou pur 
:rtte~tado dn o11!~tae, d.r rrre[l s ··orpnr::ç{,e< . 

. \rt. 17'i. A rrraça '111'' ,enir· na. bngada pot' espaço de 
se·,, annos srHll sotl'r··r pena p r rJ:l'<~iVJ d•• St'lltqJça, ticariL 
ise:lta do alistam·~rtto milit:rr, ~··wlu :oLr:r:f;,te ol•rigarla a fazer 
p(t:>!e tLt resei'V<t na fr'lrllr:\ d' bli que Yi:<or~~: . 

. \rt. 17:1. O.l indi,·r.tllos (jue se alr,tate::1 e os desPrtores 
que depois de solto~ eontinrn•rem no sf'rviço, pre~tarão eos 
co:r·o~ o cDrupt'l!Inl'i60 ~em usu na brigad~. 

Art. IS'J. ,1s prar; .s de b •m cumpm tanwnto qnn, findo o 
tcr:1po t!c servi<;• •, de,(j:lr• m eor•tinu<~r alistadati, <·U que tendo 
~ido exduirl<1s J!L'r R•JII•·lln motrvo, Yoltarem á~ lil.-iras da bd
gall;t dentro d•J ~eis lll· zes, ;,eriio con,H.Irn·ada~ engaj .rbs com 
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direito á gratificação t1xada no art. 84, a qual lhes será :1bo
n~rla d11sde o dia em que começar o novo alistamento. 

Art. 181. A nova praça dos engajados Sc'ra contada do mesmo 
dia em que concluírem n tempo da praça anterior ou do dia em 
que voltarc>m as fileiras df\ brigaria. 

Art. 182. As pra,~;·s f!Un no serviço rla brigflfla nttiug!rcm 
á idade de 51i ;tlJll"~. nàr• porlerão maL; r•;eng,•jar-se. 

Art. Hl:l. A~ praças qun conclnirem o tempo ue serviço e 
não de~ejar()m r•ngaju- <:e serão cxclttidas com IJa ixa desde "j!W 
c.õtej•m quites com a Fazenda Nacional. 

Art. 181. A 's pr,1ças exclwda~ com l·aixa r lo servl~a 
será entreg-ue um attesta.do, nssig-n~l'lo pelo comm;• wlante :lo 
corpo e rubricarlo pPlo da brigada, do serviço que tiverem 
prestar!o e do seu comportamento, ou a respccth·a ccrtidã·J lo 
assentamPntos si pngarem os emolumentos t.lcvirlt s. 

Art. 185. A pra,·a q•1e em inspecçfio da junt;t medic:t f0r 
julgada ~offrer de mole,tia ou rhl<)ito pliysicu rpr., ;t tome :n
c::lpi<7. de continu:tr no serviço, sel'á, por ordem do minist:.'o, 
exclui,i:t com baixa, mPsrno quando tenha rlivida, d€~ le que :lão 
a poss• pagar; si, porem, apresentar rnquerimentodevi<lamente 
documentado pedinrlo reforr~ra, não 'erá excluitla e se aguardará 
que o t3overno rMolya sobre a sua pretenção. 

Art. 18!1, l\'iío se fará oll'ectiva a baixa cnncedirla á, pr:cça 
q ne csti ver rp~ponrle:1' lo :1 processo n" f•)ro milita r, JH'<'Sa d>ci
plinannente, ausente sem lir-ença, em diligeucia, licenciad:l ou 
doente no hospital, salvo, neste ultiuJc) crtw, si declarar ier 
meios para tratnr-se fóra do est:tbelecimento. 

Art. 187. Em c:•sos especiaes pod(\rá o ministr~ ordena:· 
a exclusão de qualquer praç;l, desde que esb inrlrmnise a 
Fazenda Naci"n:ll do q11e estiver a dever-lhe. 

Art. 188. As praça,; r('clamadas como desertorns de ::m
tras corporaçries mihtares serão excluídas da brigada c ap:•e
scntadns ás autr~ridade, c0111petentes, das quaes se requisitarJ. 
o pag:mwnto rias dividas que as mesmas l'ntças tiverem conf:a
hido na brigada. 

Art. 180. Todas as demais praças de pret não menéio
nada~ no :ut. 171, (]Ue pelo seu m<'lo cnmportan:ento não de
verem continuar no serviço da brigada, serão cxrluidas e 
expulsas dos corpos a que pertencerem, mediante rcquis:ção 
justificaria do commandallte dGJ corpo. 

Art. 190. Os indivíduos Yiciosos, os que já houverem cum
priria sentença por crimes aviltantes, ti verem r<>tr-a to nas 
galel'ias de crimino~os da policia civil, ou, finalmente, hou
verem sido expulsos de outras corJlorações a1 madas, e que, 
illurlinrlo as n n torit.lacies da brigada, consPguirem alistar-se em 
suas fileiras, seri'io tambem dellas cxclui•los e expulsos logo que 
taes factos sejam veriticados. 

Art. 191. As praças condemnadas a pena de expul~ão con
junctamente com a de prisão, serão immediatamente exclu!das 
e recolhi•las á Casa de Correcção, acompanhadas das respectivas 
certidões de assentamentos. 
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Ar~. 19:?. Será tflmbem excluicl:t da briga1h, por· ordem 
do n; ,n:stro, ficanr!,), porem, aggreg'ada at,; que se restabBlol,'a, 
:1 JW 'ç:;, IJUO for recolltilla no Hospício N ;tci:mal dtl AI ienados. 

Ar:. )9:\. A.; praça~ IJUe, por qwllquer muti\·o. forem ex· 
pub1:: d<t brigada, ni'ío poderão ser. em caso algum. readmi t· 
lida.:, em !'luas tileir:1s, nem ter ing:·e_;"'0 n JS qu3.rle~o. 

C,\PITCLO 

DA sn:~TITUJÇ':\0 DAS 1·:' .. ~_'\S 1 S Pii.:êT 

.'·.··:. I':'J. .\' 1 c':\':a IJilO l!ow,,r ,,·-:··.-"!<. ;:_,;, -~1 ut:tarle do 
1er~~i"" de ~(lt Cü!1tr·act'~, pod(n·ú (1 In:~:ilstr·u ~i 1 Ju~·i~~-a conceder 
brux:1 des~IP l}lll' ~~l'lC''i:lnte s·tl.~,titu·· :-:c-:·J c ll'« ~''lmpletar o 
lflllll •O. 

·.\:·t. 1\l). A ]•ra·~a sul.~stitni,la não se1:, o:::·iQ·ada a voltar 
iiL !1 '"' :';1S dit ],rigurla si o snbstit uto ~.~e;;ertnr :m C:~llecer antes 
rk c'mduitlo o tempo de s <r viço. 

Ar". !~fi. O tempo tlo ~ol'viç,, pr·'S;~r]., pelo substituto, 
li·'''~-· do r·ontr.t,·c' do sub-tirui-1,•. llw· -~·:·á ( :nt:ttlo pr~r::t 
1"d'·o Cil ell'·it.w; · . .-:1 •s p.ll':l o •ciL:':l_:,un ·•,t·. 

c'c: t. I \:li. :'i a praça. sub-ti: 'l'-':t :'e ::;,;·si.a:· U)Yamente. 
ser-l' 1V~ tamLem contauo, para t ,Jo:' o, die:to~, men,Js para o 
en.4'Cl,i:;mr~ntn, o IPIUJIO de s•;rriço q·t,, tiv,,r pr·~-ta.do úentro 
df' 1 '··~· qne o SRr; sul,.;titut'J fk·'li ':·'·t'Jgr~·lo a concluir. 

,\:t. 1\J'-\. Finrk, o tem1'0 rla p;:<Ç\ oU'·st:·.ui,ia, poderá o 
suL'ituto continuar noser,·iço. !'i '•)!'_:,,::.:.d; r,p:·' em inspe
rçiir, :1,, saude. 

A:·:. 199. O ;>ul•stituto :::ó terá d~r·eit,; :·,, vantazens de 
pra.ça. engaja•l::t IJU'lndo tivc~l' seni·!c aes •. nco> cont~dos da 
dai:. ~~m que concluit· o tempo elo sul.·;.tituido, 01: l-2~sa mesma 
1hh e-m tlia11te qu:mrlo já llouret• ~,,r,·idc· na brigarla ante
:·io' P:<"nt'' pelo m<·~mu pl'al.O. 

A:·t. 200 i\'ii.··scrá desconta,],.;.,:\ a 0:<:.\ci o tempo em 
qn<> o substituto frequenbr a inskucçào ,;e re·~rutas. 

Art. 201. O substituto ;:erá respc.n-a;-el pd \S divi•las con
trn i!ir!:<..s pelo sub~tituido para com a F:1ze:1rh Nacional, si 
esG:1~ d!vith~ for,•m verificad<lS 'lf'! ,o da ex·.·lu"i\o d~ praçn. 
f.UI•ctituida. 

CAPITULO ::1 

DO UNIFOI:~IE 

Art. 2(1?. O uniformr> do pess,·a' da briga•l:J. continúa a 
ser ,, do plano adnptado pelo t\,•cret•) n. : .8:;s de~~ ele novembro 
1lo I VOIJ. 

Art. '!t·3. o Gtn·erno potlL'l'á al'e; .. r o uuiforme quando 
julgai' conveniente. 
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Art. 20J. 0s olllciaes do exercito que servirem na brigada, 
com excepção d·J commandante, quando fôr general, são obri· 
gados a usar o ur<iforme desta corporação nas formaturas e 
actos officiaes. 

Art. 205. As consignações de fardamento para as praças 
serão arbitr<ldas aunualmente pelo ministro. segundo o:< pr,•ços 
dos contractos. 

Art. 206. O fardamento será rlistrihuido ás praça~ de accorclo 
com as tres tabellas annexas a este reg-ulamento. 

Art. 20-:-. Para garantia do fardamento recelJi<lo pelas 
praças, se <lesconta!'á rlo soldo de cada uma no p.·im•liro 
anuo do alisbtmento, ou em maior pr:uo quando neste nfio for 
po3sivel, a quantia lle l-i!$ em prestações mensae.,(le 12~. a f!Ual 
SDrá recolhida ú conta.loria d t brigada. 

P<wagrapho unico. As quantias descontadas serão resti
tuídas qu;tndo as praç1s obtiverem lnixa, ou fot>em promo,-itlas 
a altere,;. de,luzin•lo-::e a importancia das dividas t<:W~'· com a 
Fazenda Naci"nal. 

Art. 2r!8 .. \~ pr~ças !]ue desertarem ou forem expulsas 
por m:1 con luet[l ot: em virtude de sentença. perderão o direito 
á importancia descontada para garantia do fardamento: de
vendo essa irnportancia, no caso tle dividas poe ellas contra h idas, 
ter a applicaçiio de que tratam os arts. 119 e 120. 

Art. 20~1. Os rle-"rtores. quando forem postos em li het·dade 
e continuarem alistados. soffrerão no soldo re;;pectlYo n•wos 
descontos paea a g-ar:tntia do rarr.lamento, o qual lhe será abo· 
nado de confornlid.tde com o art. 214. 

Art. 211). Qllan.Jo o substituído deixat• incompleta a 
quantia fixada para gat•antia do far.Iamento. será esta inte
grada por descontos mensaes rlo soUo •lo substituto. 

Art. 211. Reverterá em favor elo substituto a imp.)rtan-.?ia 
descontaria do ~olllo rlo sub~titui•IO p:ua garantia do fard'l.m<>tlto, 
caso niio tenh:t de s ·r app\icada ao pagamento Ü·3 divl•la~ por 
este contrahida~. 

Art. 212. Na relação de vencimentos do mez em crue se 
effectuar o alistamento ou engajamento, o commanrhnte d:t 
comprml1ia ou e3•}n:ulri'\o sacara o valor total do far lamento a 
distribuir no prinPiro anno de praça, comprehenden !o a 'i peças 
triennaes, e no colll<'ÇO do segundo e do terceiro anuo. sacará 
a importanch das peç 1s a distribuir ngsses dous annos. 

Art. 2 r::. Será tam hem sacada nas relaç<"íes de Yenci. 
mentos a importancia das peças de fardamento novas que forem 
distribui• la'l gratni ta.mente, para uniformidad•l, em suL•:.;tituição 
das extraviaclas ou inutilisa.das em serviço. bem como a 
import:mcia tias pe;·,ls que forem clistribuidas de conformida,le 
com a tabella n. ::. 

· Art. 211 .• \ praç1, ao alistar-se. ou ao engajar-se depois 
de conclui•lo o tl)mpo de serviço, receber~i a vencer um ex
emplar de carla peça do far,Jamanto designado na. tabella n. l, 
salvo as luvas, de que receberá dous pares. Dabi em diante o 
fardamento será abonado á proporção que forem terminando 
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os prazos de daração tlxados para a~ suas differenies peças, de 
modo ~1ue. ao findal' o te!'ceit·o anno do alistamento, esteja a 
p:·1v·rr ;>liga de tcd:ts as peças do uniforme • 

. \rt. 21''· As praças transferidas da cavallaria para 
,"\ ;;1rnntaria, devem entregar l'm bom estado, para serem 
•'2C:Jll:i<los a arrecv.dação •lo corpo, o poncho e as platinas que 
:1ão r.~nlnm m:IÍ'> de dois tr~rços do tempo de duração, rece
·Jendo n L inl:uJb.r!:' c:tpote para uniformidade •. \s transferidas 
:e~~a p:1ra :'CJU<'lla arma entreg-arão o capote, darias as mesmas 
CJ!1•1i•;0~s. e recrol•erão platinas, ponclto, bal'bicacho e dous pares 
Jo ltnas, tudo para unrlormida•.le. Tantil umas comn out1·as p:t
;.t,•ão integralmente elas peças cita:las as que rl'io :tp1·esentarem, 
.J'J ··-;t.jverPm e;;~raz:tdas . 

. \1T. :.'iG .. \ p,:)ç• :~o SCJ' posta emlib.,r.];,,-!,• por absolvição, 
,,e·: .l:"io ll!t ,-onclu•·l., ,),• scnt•~n•:-t. Oit •1ne, eXJ>Íl'<lclo o prazo 
-!·· .LI ~otr1mento. ,-ontinuar a ~enir pnL'<t recuperar tempo 
',·t·· ]'o::- qua!que:· 1nuti1·o t!'nha per• lido, pag;-~rà pela fórma es
,_~_r:t>lecida no art. :18 ''" peç:ts <le fardamento Je 'lUC precisar e 
n_') ~-·mpo iln .Jur:1ção exceder do qw~ l11e ftltar par:~ obter 
'/tix:t, n rec•'lJC'i'Ú a~ dem:t.is peç:~.s de rnntíH'!llid:tde com o que 
.:i-:p-· ~o :~,t•r:. :'!.1-L lr.•::n1du-se em eont:t a f.t\.OJ' da pr:H;a absolvirla 

· ·:.:Ji>'l '.'."' ]'ri··,'· ca,,o não tenha r"cdJid•> J.tt·darnento pt•la 
~ t: el 1 t 11. ) . 

Art. '?I~. A pl"<\1,'1. submettl•la a prcce,so p-r· c:·i me '1 ue não o 
'.~e !h\'l'<;ãn, n:10 receiJ<'r:i. far•lanwnto algum pela onbclla n. I 
•' 0 da tahPlla n. ·: ,,-,ll]()!lt.e lho será ;il,onado rlE·pois de deeorridos 
... ; .. Jn<·;·,,, sem 'il!-' tenh:t si-lo ~entenl'iada, '''L q 1 :~n-lo for •lc
:•nit;,_,,mente con-!e'il!1ada fl não e,:tin•t· c>:npi·ellendida no 
<rt. :ê 10 . 

• -\1·t. :!I~. ,\ praça excllli,Ja por qnnlquer motivo, excepto 
JS mencionados no art. ~2!V, pagar;i, as PL'Ça~ de fard<.~mento 
r,.c,·bidas e não venci•las. levandf!->e-lhe, J'·ll'é!ll, em conta a 
:mportu ncia corn•spondonte ao tempo do uso das ml';rnas peç:ts. 

\rt. :?!0. A \'l'aça cxclnida por iuc:tp:t•·ida,le physico. n 
os !1erdeiros d:ts (j 110 ti:tlJP,·er•·rn niio sel'i1o "b··ig.vi•>S a indem
:;:s:u a Fnzendct N:~t·i,nal das p·~ças tle f:~.rdam··nto 1 ,.,_·ebidas e 
Jão vencidas, as q!laes deixarão tle ser Ul'L'rcadad ·1s. L'Umprindo 
;:u>\ -~ejam dPsttui•las pelo fog-o as qne huuver,•m sen-ido a 
p.-a.;-as :tlfecta las df' molestias contagiosas. 

Al't. 220. Não l••r:t direito ao a boM de fardamento a 
praça que r,J,iver con.<idr•rada incapaz par<c o "erYiçu. 

Art. 2:!1. Não ser<i, tambem abonado nem p::;•) em L!inlwiro 
~ p:·aça excluída '' fard<tmento qtw por !]u:dquer• motivo 
:enLa deixarlo de rereber na epoca Jll'opria . 

. \rt. 22:!. As peças de fardamento jit u.,adas que houver 
11a arT,:carlação dos corpos serão distribuída' em subiitituição 
Jaqn.·ll:ts que por Dei!ligencia tenham si<ll) estrag-adas. inutili-· 
~adas uu extJ•a.vladas. pt'occdendo-se ao desconto da respectiva 
!IDportallcia, com deducção da !]Uantia corre~pon•lcnte ao tempo 
de uso. As ditas peças po•lem >:er t.amhem diswibuid:~s para uni
riJrmi<hd':l :i.~ praças que vierem transferi•! a~ de ou tJ\1 arm:~. 
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Art. 22:-1. A praça que extraviar ou inntilisar em serviço 
alguma peça de fardamento receberá outra gratuitamente em 
substituição, desde que fique provado não ter havido descuido 
ou negligencia de sua parte. 

Ar·t. 22L Sera igualmente suhstituida a peça de uniforme 
inutilisada por· de!inrpJentes em acto de prisio, devendo a 
caixa da brigar~<\ ser iutkmnisada da importanci:t integral por 
quem de dirt>ito, sempre que isto for possível. 

Art. 2\'5. A-' pPç•s de fardamento distribuídas para unifur
mida·le ou em suLstituiçio <lc ontt·as inutilbad:1s ou extra
viadas se vencerão no I!lt·smu di.t em que deveriam veneer-se 
as peças 9U b~ti tu idas. 

Art. 226. ,\s peç.JS de fard•<mento inteirfl!nente novas 
podem ser acceitas nas arrecadações em pagamento de outra~ 
que se t('nham estragado, inutilisado ou extra viarlo. 

Art. 227. Nas arreca•lações dos corpos haverá os nec<'SSa
rios dblinctivos d'' mu,ico par;t sel'em <listribui<lo3, não :o,ó com 
as peças de J'ar,Jamento a que devem ser ad:~pt:1rlos, mas 
tamlJem fjuando alguma praça passar a servir na km,1a tle mu
sica. A' a,si~trucia do material se recolherão pai'a ser ven
dirlos os etn!>lcma~ c lJoti'íes amarcllos que forem substi
tuídos. 

Art. 2:!8. Aos cornetas, bmbor<'s, chritJS e ferradores 
se distribuirá, além ,Ja~ peçac; de fur.lamerrto a qur> tiverem 
direito, mnis um 1·ar .Je di::tinctivo.:; 1le metal com a dura<;ão 
legal ele nove mezes. 

Art. 22!1. Os distinctivos das praças graduadas se1·i'io 
adquiridos por ellas. 

Art. ::-:iO. O far.lamento deixado por desertore;; scwá reco
lhido, si esth·er em bom esta.do, ú :ll't'Ecadaçi\o do corpo. 

A1·t. 231. O fi.trclamento vencido pelas praça.,; em trabmento 
no h·,~pitnl, llr><'TJ.:i:~ll>s, nus<mles illegalrnente ou em diligencia, 
~úmcn te s·•rá pc-i i>lo q nruulo e !las se apre::en ta rem prornptas 
para o 'erviço, contando ~e o tempo de dumção da tlata do ven
cimento. 

"\rt. 2:l2. O suhstituido, antes de ser exclilido, p~gará intl'
grnlmonte tu 11:v; as peças d·• Htrd<tmento estragatlas, :~s que tiver 
extraviado e ai11da as 'lUe não se ~justarem ao corro do substi
tuto, abonando-:;e a ec:te as peças pagas. 

Art. 233. O aLono de fardamento ao substituto será regu
lado pela data de praça do substituído. 

Art. 2:i-L l\a data da promoção ou engajamento do sar
gento-ajudante ou quartel-mestre se abonarão todas ~s peças 
de fardamento da taiJella respectiva, com excepção do poncho 
ou capote, não se exigindo a restituição de nenhuma das 
peçns recebidas pela tabella n. I. 

Art. 2:35. O vencimento das peças alJonadas pela tabell::1. 
n. 2 será sempre regulado pela data da promoção. 

Art. 2:~ô. No caso de exclusão . >o serviço ou engajamento 
do sargento-ajndante ou quartel-mestre. serão pagas, de con
formidade com o art. '!37, as peças que não estiverem vencidas. 
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Art. 237 O oficial inferior promovido a alferes pagara as 
peç.ts de J'ardamH:~o não vencidas. levando-se em conta a seu 
fa>or a imr•jrtn::c!a correspondente ao t·~mpo de uso rlas mesmas 
peças. 

Art ;n< O ~a!·gento-ajudante ou quartel-mrstre que tiver 
baixa defjnitiY:r jn 1 osto só t·,rà direito ao far.lamento da tabella 
n. I quan•l•• estiverem vencidas as peças recebidas pela tabella 
n. 2. dtwen•lt_• p··g"r as qne lhe forem abonadas para uniformi
dade. 

Art. 2:1•.1. ;-;~· data da reconducçiio du desertor ser-lhe-h' 
rüJona•lo tod•> o far,Jamento da tabella n. 3. 

Art. 2 ,,-.. '\:\q S·~ 1i>onar:l brdamento algum a praça con
rkmnadn '!''~' ' ··, <r•! posta c• 11 li berd:ule em prazo menor de 
rpwtro mezco. 

Art. ;;:; .. Cr p!c;;) I''-'sto em li!.erdade não é obriga•lo are
stituir o [; r·;·.n:•·'. · r.~o ve lCidu 'J'le tenlla recebido pola ta!trl!a 
]~. ~:. 

Art. ;;: 1·2. :-;r;.,, te"Ú direito a fardnnento a pr:1ça que es
tiver em ti·:<L·:nento no H 1spkio \'acionai tle .\.liena•los. 

Art. ~I · I} !';tr•lanwnto do l uniforme constituirá carga 
tl c•s CU I' f>"'. 

,\rt. :.' 1;. 

L :·::;ada, ,_•xc·el·t·: 
, .. z exclnida-', J:iio poder?;o mais a< pr,\ç8S cta 

• ret'ormadas, usar o re:::pectiy,, uniforme. 

r'AP!Tl"l/l XI[ 

D.\. l'>Crr!PTT'R.\t_'.\.0 

Art. ::;· .. A •····riptUI\1•.·:1·• •l•1, c ,t·pu' 0 r0partiçõe< •la 
Lri!!~.<hl será t"iv:;;. ·lo: ac·:ord·.' com IJ· mu,ldo'ô approvados pelo 
Gnverno. 

P:u·.,grnr• 'd!t<::o. A' :>lt.•J'a~ões or•c"rri•las com os officiae;; 
dn e<ta,lo~J,miot •la l·l'lc:·a·.Ll e r.·partiçõe-; :~nr1e:-;as ,;crão reg-i.;:
tr:Jd:t-: n•> li\T·) propl'io, ']Uc. de e.mtormidade com artuell•'' 
m,,,[elo,.;, 1[, ···" ,·:-;istir 11:1. S<',;retat·i:t do com mando ger::~,I. 

Art. :.'4G. Pal'n. a escriptlll':tção ria' repartições e corpus 
set·ão fur'n<'ci.j.,, "::'li nos adoptado,. lmm ('omo os artigos de PX
pPdient,, me··.; • 11\·l·" lll re-pediva tahella. 

Art. :.'1;. Exceptuadas as ccrtidõ,•s ,Je Ql!O trata o :trt. !.'i-! 
o as IJ.Ilü ilw·,;: neces-a1'ias a•• Sl'J'Vi•:o publko. ou ao abono 
de meio sol1l,-, '" mmltepio, n ·mim ma outra será extrahi.!a d·l;: 
livros sem •1r•len: do ministre tia Justiça. 

Art. :.>ts . ."as assigo::tturas dos papeis officiaes não será 
permittirlo o uso de ornatos calligraph'cos ou firmas. 

Art. '!-!' '· A esc!·ipturação s,·) pJderá !ler alterada ou mo
dificada por o:·l~m do ministro, á Yista de proposLt justi!icada 
do commar:dr,,t.: •''t'e>ctivu d~ brigada. 
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CAPITULO X!II 

DOS rnmr:.I.E~. EiPOLIO. MOXTEI'IO E MEIO SCLDC 

Art. ~511, Aos otllr;iMs e pra::3.s que fallecPr~.;m serão pre
stadas as m8,ma.s honras funcbres que aos do •Jxercito. 

Art. 25:. Niio serão pr0'tauas honras funpl,res aos officia.es 
ou praças QU>' a-; •\ist"'nsareH~ em testanwnto, ou quan•lo suas 
familias manU>";t ll'<llll esse 1lesejo. 

Art. 25:!. As h0nrM f•m••bres aos officiaes o pra·~as rl'for
madas que fa\lec••J'<'rn fúr-.1. do hospít:\l sómento ,:crão prestadas 
qu:tndo forem p.>r eo''rip 1o ~oticibdas pw p3ss:J;c d.1 famili(l d1 1 

fallecido. 
Art. 251. (,JJ:' o er.rer:·.,r:Bnto de o11\·~ial efTecth·o ou 

refo;·ma•lo •le'-:•<>::·kr.< 3. C<lixa •la l·rigit•la até a q11ant.ía <ie -!711~. 
e com o o_,, J'fll<,·~- ·le preL bmbern e!I8ctiva uu roforma·la. 
até a de 611:1;• 1' ,, 1 

Paragr;api'" unic«. Qa.,ndo por (jUalquer circum>taucia as 
despezas do en'erro forem feit'lS pela fa.nilia do olfi ~ia! 1111 
praça, aquell:ls quantia,: lhe s,,r;to entre;:ues. c:~so ~r;jan: re· 
clamadas d<3:Jt:·o •k 1·~az" •le G·) <!i:t~. 

Art. :!~,;. 'J!\:1 t~ ~·J f:ll!t:'5er algum 1 praça devera o C<Jm· 
mandante (la c:·:Lp:1'lltia uu esquadrão mandar f.,zer em -ua p1'<3· 
sença o invem·c:·io d<J"i ob,ied•)S por ella deixados, pam o que 
nomeará um ~:' rgr·nto. o foc'l'iel ou quem sua~ vezes fizer, e mais 
uma praça e .•ntt·e.é!aril :10 majot· !isca!. por todos assignad<< e 
den:ro de sei, <J:a~. a rehç:\o dos mesmos ohjectos. 

Art. 2~-:>. O ''"ILJlin 1! \:' pra,~as que fallecerem nos quartei~ 
ou em h0spit:t<>- >?t:\ wn•li.fo em leilão no qu:1nel do corpo 
dllntro de oik L:,~ d<'p·J:- d" Callecinwnto, assistindo a esse acto 
o fiscal. o comm:,.n,JatJte d1. companhia on esquarlt·ão e mais um 
outro official. sendo o pl'oducto. reunido aos vencimentos qne 
não tenham óirl· r·a·.:os no fallecido. recolhido á contlHloria da 
brigada, afim de ser t.nrl0 entregue aos herdeiros •le,·ittamente 
hal)ilitados. d<'p•i' de deduzi,Ja a importancia das divil::l~ á Fa
zenda Nacion:d. 

Art. 2.s1~. 1 'o:n os otfici::t·Js que f<tllecel'em em hospitaes ou 
nos quartei~ e não tiveran famili:-t, se procederá tambem na 
conformidade da rlhp•),;;içile antecedente, sendo o inventario <le 
que trata o :trt. ·:··1 teit·• por tres officiaes nome~ulos pelo fisc~l 
do corpo. 

Paragra]•ho unko. Quanrlo o offidal fallecido pertencer ao 
estado-maior da bri;.tada 3erão nomeados no detalhe respectivo 
os officiaes que devam "nc,\rregar-s3 do inventario e do leilão. 

Art. :?5i. ')S artigos facilmente contaminaveis, qne hom·erem 
servido a officiaes nu praças fallecidas de molestias contagiosas, 
serão destruidos pelo fogo, descarregando-se os rrue p~rt<'ncerem 
á carga da briga.da. 



13:24 _\(TOS DO ronEr. EXECt.:TIVO 

Art. '?58. O montepio dos officiaes da brigada será regu
lado pelo decreto n. 942 A de 31 de outubro do 1890, de accordo 
;:om o de n. 2.448, de 1 de fevereiro de 1897 • 

. \rt. :259. Para o abono de meio soldo ás famílias dos offi
:;i:ws da brig,da será olJ~ervada a lei que vigorar no exercito ao 
t0mpo em que occorrer o fal!ccimento. 

An. '2•10 •. \'s famílias dos officiaes do exercito em ser
YL;o na brigada será atonado o meio solrio correspondente 
ao seu posto, si este fôr superior ao que occuparem no 
exercito na data do f.dlecimento. 

,_._\PITl'LO XIV 

DAS llECO~JrE:i"SAS 

.-\rt. :!ô 1 • O orllcial '11113 em seni.;o extraordinarío se por!:t r 
c-·m rec·,nilecido criterio, intellig•mcia e dedicação, sPrá, confornw 
., i·:1porLmcia dr. sen·iço qri•J ]'restaJ', distinguido com ;ts se
;;ui~:les recompen~a:;: 

I.· Elogio em orcl.:Jm d-J clia da. hriga.Ja ou do corpo; 
::. ' E!rJgio e:n nome elo Gor.:Jrno, t:·an~crevendo-sc em 

'J>l·~m ,!<J dia o aviso do ministrn da Justiça que o huuver com
:~:unicad<'; 

::; . · i\ merlalh ~ de distincç:ío, de nurJ ou prab, creada por 
,;P::·eto ile I! de dczcml.ro de 188~1; 

4. o Quaesquer outras ro~ompens~s de c-;ue o Governo o 
~ulg,,r mereced')r. 

Art. 262. Si o serviço de qne trata o artigo [lntecedente 
!o:· pres!allo por ]!l':1ça ele prct, a estas pnderão ser conredidas, 
alc·m das r<·compm~:~s nwnciowvlas ahi c n<> art IG~·. dispen~a 
do serviço rom todos o~ vencimentos ate 15 dias e a gratifi
cação de 10~ a 50o::, a juizo do commandaute da lJl'igada. 

Art. 263. Para ser concedida a re··ompensa de que trata o 
§ 2" do [lr-t. 2Gl, o commandante da brigada dirigirá uma parte 
ao ministJ'o da .Ju:-:tiça, dc•clar·ando o nome do official ou pr<tça o 
']'.laes os serviçts prestados. 

Art. 264. Os otllciaes e praças da brigada que em tempo de 
guerra externa ou interna forem aproveitados para auxiliar 
o exercito em operaçü.,s, gozarão, com suas famílias, de todas 
as Yantagens que forem concedidas aos dessa corporação . 

. \rt. 26:-i. Será considerada remida a divida contrahida com 
a Fazenda Nacional, ou com a caixa da brigada, pelo official 
ou praça (rue fallecer em consequencia de ferimento ou desastre 
em acto de servi•:o. 



ACTOS DO PODER EXECBTIYO 1325 

CAPITULO XV 

DO CONSELHO AmUNISTRATIYO DA BRIGADA 

Art. 26G. O conselho administrativo da brigada se com(torá 
do commandante desta, como presidente, dos commandantes dos 
corpos, do inspectur da contadoria, do inspector do serviço 
sanitario e rlo assistente do material. 

Art. 267. O cons•1lho se reunirá mensalmente e sempre 
que o commandan te da briga•la julgar neccssctrio, ou f,:, r req ue
rido pela maioria de seus membros. 

Art. 2G8. Para que o conselho pos3a deliberar, bastará fJUe 
se ache presente a maioria de seus membros, inclu~ive o presi
dente, que terá voto no conselho, e mais o de qualidade no caso 
de empate. 

Art. 2G9. O ~ccretario da brigada sel o-!la tambem do con.
selho admmistrativo. 

Art. 2i0. Compete ao conselho a app!icação e fiscalização 
tle toda. a receit:~ e despeza da brigada, para o que lhe serit 
presente m<msalmente o balancete a que se refere o n. 8° d•J 
art. 3'>1. 

Art. 2i I. Nenhuma despeza se fará por conta da caixa da 
brigada sinão em virtude de deliberação tio con,elho, salYo ::1:: 
que forem PL'rmittitl:ls aos commandantes de C11rpos pelo pre
sente regulamento. To•lavia o comman:lante da brigaria, em 
casos urgenws, poderá autorizar as que não excederem de um 
conto de réis, dando conhecimento de seu acto ao conselho na 
primeira reunião. 

At't. 2i2. Nflnltuma autol'iZrlção para compras, obras ou 
concertos, serit concedida pelo conselho ou pelo commandante da 
bl'igada, sem que so saiba previamente a despez;t a fazer-se. e 
sem q uc 8eja ou vitlo o inspector da contadoria para informar si 
ha credito na verba votada ou, no caso contrario, si a despeza 
púdo correr pot' conta tia caixa da brig<tda. 

Art. 273. As obras ou concertos que excederem á quanti::t 
rle cin~o contos de réi3 não po•lerão ser execuLHlas sem autori
sação do minbtro . 

. \rt. 2i4. Sempre que fôr possível correrão pot' conta ria 
caixa da brigaria as despezas com obras e reparos nos qual'teis, 
acr!llisição e concertos de moveis e utensilios e em güral todas 
a 1uellas que niio figurarem nas vel'bas do orçamento. 

Art. 2iS. As acta~ do conselho serão lavradas no mesmc 
dia Llas sess•1es, mencionarão todas as deliberações por elle 
tomadas e serão imrne<liatamente assignadas por todos os memln·os 
presentes. 

Art. 2iG. Os membros do conselho poderão propC•r em 
sessão qualquer medttla que lhes pareça. conveniente em brme
ficio dos cofres puiJlicos ou em proveito das praças. 

Art. 277. Ao conselho compete organisar semestralmente as 
hbellas de distribuição de generos e forragens, as quaes serão 
sul:<mettitlas á approvação do ministro. 
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Art. 7-L As praça;; que se invalidarem em consequencia de 
lesões, desastres ou molesti:ts a•lquiri·las em acto de serviço, 
serão ret'ormadas com o soldo por inteiro, q ualquet' q 11e seja o 
seu tempo de serviço. 

Art. i:'i. As fracr;ões excedentes de seis mezE>s serão contadas 
como urn n Illl<J completo para a reforma dos olliciaes e praças. 

,\rt. 70. I) soldo da rel'orma dos oitlciaes, e tambem uas 
praças quand<! ainda estiverem alistadas, será abonado desde a 
data •lo respectivo decreto. 

Art. 77. As praÇ<IS que se refol'lnarem depois de exclui
das d:t brigada, perceberão o soldo da reforma uesde o dia da 
baixa. 

Art. 78. Depoi:-> de exclnida com kliX<t, a praça de pret só 
poder:í ,,iJtr•r r·crorma si a pedir dentro dn prazo de um anuo 
rontado da data da exclusii.o. 

Art. 7~'- O ollicial perderá dit·eito á reforma: 
1." Qtt~n<lo por qualquer motivo f,·,r demittido; 
2." Qua!l'lo desertar. 
Pa:'<•;.r,.apllo unico. Esta ultima disposiçií.o applica-se tambem 

ú:' ]li';t<7" de pret. _ 
An. ')!l. O:; uilHae~ e praças refoJl'ma<las não potlerao 

residir I :•ra du Districto Fedur,d sem p'rmissão do Go\-erno. 
Art. 81. i\ão terão direito á reform t os civis que exercerem 

c,1rgu.s r;a brig<tda, ainda, que tenham gt•a,Juações militares. 

CAPITULO Yl 

DOS VE:-ICD!El\'TOS, C07'/SIG:'>AÇÕES, llESCJNT03, AB)'/<l3 E 

GRATIFICAÇÕES 

Art. .'i~. O:; vencimentos <ks oflid:te:l compoem-se de soldo, 
etapa e g1'.:+:1i ·a,;ão tle exercicio, e os cl:ts prar;a~ de pret de soldo 
e etap,í, co!l!orme a tabella annexa sob n. 4. 

Art. 1":3. Ocomm.-mdante da brigada, os officiaes superiores, 
o pagador c o 1" escripturario da coatarloria, o fiscü do serviço 
sanit:nin. o sPcretario e ajudante de n!'dens <lo commandante da 
l<t'igada, o en~arregado das ar!'ecatlaçüJs, os ajudantcs-secre· 
tarios n q uarteis-mestres dos corpos e os dois pharmaceu
ticos, quando exercerem esses cargos eif~cti vamente, perceb-3rão 
mais as gratificações mensaes 1le residencia estipuladas na 
mesma tabella, caso não tenham morada nos quarteis. 

Paragrapho unico. Essa gratifi~ação serei abonada mesmo 
qtnntlo os otficiaes estiverem considerado~ doentes ou licenciados. 

Art. 84. As praças engajadas na fórma do at't. 180 terão 
mais uma gr,ltificação dia ria de 300 réis. 

Art. 85 Além dos vencimentos correspondentes aos seus 
posios, percel.H:>rão os otllciaes e pmças, quando em serviço fúra 
do Districto FCLleral, uma gratificação diaria, que será de 
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8$ para o commandante da brigada, de 6$ para os tenentes
coroneis, de 5$ para os majores, de 4$ pat·a os capitães, de 3$ 
para os subalternos e de 500 réis p1ra as praças de pret. 

Art. 8t3. Os vencimentos serão pagos mensalmente, á vista 
de folhas e relações organisarlas de accordo com os modelos 
adoptados. 

Art. 87. O soldo é devido aos officiaes desde a data do 
decreto da promoçilo á effJcti vidade do posto, e ás praças desde o 
dia do alistamento, ou do accesso aos postos a que forem promo
vidas. 

Art. 88. A gratificação de exercício e a etapa serão abona
das aos officiaes desde o dia da publicação da promoção na 
brigada. 

Art. 89. A etapa dos officiaes será sempre correspon
•1ente ao posto eff~cti,·o e abonada pela fórma seguinte : 
Ao general ou coronel commandante del ou oito vozes a 
importancia •la etapa diaria de praç-a de pret; ao tenente-coronel 
sete; ao major seis; au capitilo cinco; ao tenente quatro e meia, 
e ao alferes '1 natro. 

Art. ~tú. A etapa das praças de pret será fixada na impor
tancia por quo se contractamm os genems necessarios á alimen
tação diaria de cada praça arranchada, de conformidade com 
a ta beiJa annexa sobu n. 6. 

Art. 91. <Juando algum oflicial tor promovi<lo em resarci
mento de preterição que t<mha sofft·ido, o suldo do novo posto 
lhe será abonado desde o dia da antiguidade mandada contar 
no decreto de promoção. 

Art. 92. Os officiaes do exercito em serviço na brigada, 
alem dos vencimentos que lhes couberem, perceberão mais, pelo 
Ministr~rio da Guerra, o soldo de sua patente no exercito. 

Art. 93. O bacharel ou <loutor em rlireito nomeado para 
substituir interinamente o aurJitor, perceberá os mesmos ven
cimentos deste, sendo pago pela caixa da brigada o que faltar 
na verba propria. 

,\rt. ~-L O pllarmaceutico contractado nos termos do art. 31 
perc•)ber:r os mesmos Yencimentos do alferes pharm::v~eutico, os 
quaes S•lrão pagos pelo modo iudica•lo no artigo precedente. 

Art. 9:-i. O ~ol1o dos olficiaes e praças da briga la, • fiecti
vos ou reformados, não está sujeito ao pagamento de divLlas e 
nilo póde por estas set' gravado, s!tl vo tratando-se de debitos 
contrahirlos com a Fazenda Nacional, os quaes serão pagos peLt 
fúrma est<.tbelccida neste regulamento. Todavia, para o paga
mento de dividas feitas entre praçcts, poJerilo as autoridades 
competentes em caso lle queixa ordenar que se façam pequenos 
descontos nos vencimentos do devedor. 

Art. 0G. Os o!Iiciaes não poderão fazer consignnções men
saes de quantias superiores ao soldo liquido de suas patentes 
dentro do mesmo prazo. 

§ I. o As consignações terão prazo fixo d(} duração e só 
serão validas quando autorisadas pelo commandante da brigada, 
ouvido o inspector da contadoria. 
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~ 2. 0 A idga,Ja ni'lo se responsabilisa pelo pagamento de 
fJuantias consignadas por otficiaes que por qualquer motin 
sejam excluídos. 

§ 0. o Os descontos provenientes de consignações serão sus
t:<dos dnl'ante o ü:mpo em f]Ue o oficial tiver os s~~us vencimen
tos reduzidos em '-'onserJ•Iencia de prisão para processo, sentença, 
licença para t1·atar de intcre:;ses particulares, suspensão de 
exerci cio ou b.1 ixa a hospit:H'S. 

A1·~. 'J7 . . \ praça <le pret não poderá fazer consignações. 
Art. 08. Os officiaes consitleraclos doentes no quartel par::t 

ag:nrdarPm insperçii.o <le sa11de, ou rel'orma, não terão direito i~ 
gora ti j,>a(io ,[8 e .xercicio. 

c'il't. • 1 ~1. A" ]'!'rt•;·a~ consid•:ra<la-; <locutes no f]Uartel, ['O!:' 
te!·em ;;i•!o jul,.::vla'. em inspec~·:io de sande, incapazes do su
viço militar, perderão c:úm,·tlte a gratificação de engajacJ,,, 
CJU;In<lu a ella tivr>rem direito . 

. \;·t. l<:I<J. Os o!liciaes e praças que em serviço viaj <rem por 
mar C>J:n <!irei to á alimentaçiio, soffr·e1 ão o desconto, c stas de 
tola a etap:t e ar1nelles de Il!eta•IL•, dnran'e os dias que pei·ma
l:l'c••:·( m a bm·ri<J . 

. '.! t. l·<J, :\:\0 jl("J'df!'Ú YE'.I1CÍillrnto al[;um 0 OffieiaJ que 
·'E-: :u , ,-\e:·cicio de· suas t'i!II<~<J;es p::tl'<l Jesempenh:or qu:dquer 
c''::;::t:s·ii • de que lor cncarre::;ado por· antoridade con1petente, 
nem :tcjuelle fJ ue for chamado a de,;empenhar serviço gratuito 
c CJ! rigatorio !'OI' !·i. 

.\1 r. 10'!. :'.d \'O o caso J•reYisto no art. 128 ou o de clc-::
coué''' ;•.<r::t indemnisação de prejnisos dados á Fazenda Nacional, 
ns o:liciaes e prar;.<s reformadas teem sempre direito ao soldo 
1 especti v o, mesmo no cas:J de pri,ão, ponuncia ou condcrnnação. 

Art. 103. Os vencimentos <lus offici;JeS e praças em goso 
de licença so D'rerão os descontos est<< belecidos no capitulo Y li 
destr~ regulamento . 

.'\rt. lOcl. U ufllci:il que for· recolhiclo ao Hospício Nacional 
de .\li>Jna.J"s tt>r;·t din•ito s<\m,•zrte it 111etade do soldo durant<' o 
tempo que a!Ii vcrmanrcer, sf'núo as de.'<pezas com o seu tmta
mento pllgas pela caixa da brigada. 

Para.!.trapho unico. Tratando-se de p1·aç~s de pret, per
<.lcrão <?!las torlos os vencimentos, corren<lo tam!Jem pela 
c lixa •la brigada :1.s dcspez:ts que 1izer•'ll1 u'aquelle estabdeci
ment ... 

. \rt. IO:J. O o!Ilcial collllemna•lo ou preso sujeito a pro
cesso civil ou lllilitar percebera soldo simples, tendo, po
z·ém, direito a alimentação prepar;ula no quartel em impor
tmcia correspoDdente a 111!1a etap:t <in praça: e as praças terão 
diz•eito a. etapa cou;o ananchadas e a. quinta parte do soldo, 
descuutando-;,e da~ engajctrlas a resp~ctiva g-ratificação. 

A1't. JljtJ. O official ou pt·aç<t que a pedido for submettido 
a consell'o pa1·a justificar-se, não >erá por isso JH'ivatlo de sua 
h herdade nem perderá vencimento algum senão depois de con
demnado 13m ultima instancia á pena de prisão,deYelldO, durante 
o processn, fazer o S')l">iço que lhe tocar. 
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Art. 107. Os descontos de vencimentos por effeito de prisão 
serão suspensos quando os presos obtiverem habe.cs-corpus 
ou a casa de residencLt ou a cidade por menagem. 

Art. 108. O otHcial C<?ll<lernnado á pena de demissão do 
posto não percebet'á vencimento algum desde a data da Sén
tença c ao ser est:t publicada será logo excluído da brigad:t. 

~ ; • o A pena de pl'isã.o, com minada na mesma sentença, 
será cumprida no esta<Jo-maior 1la brigada, ou no de qualquer 
1!os cor·pos. 

§ 2. o No caso de ter o otHcia1, devido a rlemora na publi· 
cação da sentença, recebido vencimentos <lepois de condemnado, 
não se!'à obrigado a restituil-os. 

Art. 109. O official suspenso das funcç>ões de seu posto na 
f<Jrma do art. 66G, perceber<í soldo e etapa. 

Art. llfJ. O otHcial preso disciplinarmente sem fazer s.:rviço 
:>vfl'rer<i o desconto 1\a gr·atificação de exercício. 

Art. 111. As praças presas disciplinarmente em fortaleza 
perderão metade do ~oldo e a gratificação de en;rajado, si 11. 
:iverem. 

Art. 112. A multa imposta ás praças presas ou detidas no 
c1uartel, a que se refere o a!'t. 6:3i, não poderá exceder em cada 
rnez á importancia da meta !e do sl)ldo mais a totali.Jarle da 
gratificação de engajado correspondente a 30 dias. 

Art. 11:~. O official inferior submettido a conselho de dis
ciplina não soffreri por isso nenhum desconto em seus ven
cimentos. 

Art. 114. Os descontos de vencimentos por effeito de 
prisão ou detenção começarão do dia da prisão ou detençã<) pre
venti V<t. Quanrlo a prisão ou detenção preventiva se effectuJr 
em um mez e a pena disciplinar com multa for arbitrada uo mez 
seguinte, se fará neste o desconto da importancia corres!Jondente 
a ambos; mas, si o officinl ou praça presa ou deti·Ja preventiva
mente em mez anteriot' for submettido a processo, se lhe fará 
c<trga da importancia que não h ou ver sido abatida, procedendo-se 
aos devidos descontos pela forma estabelecida nos arts. 129 e 1:30. 

Art. 115. No caso de seu tença absolutoria definitiva ou 
ue amnistia, serão restituídos os vencimentos descontados pot· 
effeito de prisão. 

Art. 116. Quando o tempo de prisão imposta por sentençfl. 
for menor que o da prisão já sotfrida, serão tambem resti
tuídos os vencimentos descontarios a mais. 

Art. 117. Ficando sem etl'eito alguma prisão disciplinar im
posta a official ou praça, os vencimentos que hom·erem sido 
descontados serão igualmentll restituídos. 

Art. 118. Os otHciaes e praças presas sentenciadas, qt:e 
forem perdoados ou in<1ultado3, perceberão todos os seus ven
cimentos desde a data do decreto de perdão ou indulto. 

Art. 119. A praça que desert tr ou for expulsa perderá 
todo vencimento a que tenha feito jus antes da exclusão, sendo 
essa importancia applicada á amortisação ou pagamento das 
dividas que porventura tenha na brigada. 
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.\rt. 120. O des·,rtor, ao s0r reincluido, soffrorá no soldo o 
deEconto necessario para pagamento dfl, divida que houver con
trahido com a Fazenda:'\ cional antes ou por occasião da. deser
çfio, levando-se em conta qualquer quantia que tenha perdido 
na conformidade rlo artigo antecedente. 

Art. 121. As praças eng-fljada~ que forem condemnadas, 
não terão direito á re<pectiv<t gr.ttitlcação, mesmo tlepois de 
perdoadas ou inrlnltatlno:. 

Art. 122. Os o1Iiciaes e praças não perceberão venrimento 
algum qurmdo c0nsidcrados ausentes sem licença. 

Art. I:t:. Os vetH:imentos pagos a mais serão re~tituidos 
po:· quem os houn•r re•·Phitlo. ou, qunnt!o isto não for pos,;ivel, 
_pot· quem os tin•t· !'fiC,l'lo ou p;tgo indevidamente. 

Art. I:? L os o!lici:te~ e f!l';lt:'IS que baixarem a•J ]to;:pita!, 
percelerão, a(juelles u;ein soldo, e estas a quinta parte t!O 
soldo; si, porém, houverem l,;lixatlo em consequencia de mo
lestia ou ferinwnto~ recebidos em acto de serviço, perceberão 
o soldo por inteiro, d<>~contando-se r.las praças engajadas a. 
respr.ctivrt gr;~titlcaçã.o. 

,\ rt. I:! 'i. 0,; ,-encimentos das praças em tratamento em 
hnspit:1e~ ~erão rtJcollli•lo.; ao eohe da contadoria, até que el!as 
tenham nlta; entr:;tanto, quando se tratar de pra.;-ac; casadas 
ou que sirnun de arrimo a pe~soas de sua familia, poderão 
os vencimentos ser pagos nas epocas proprias mediante rcque
rimf'nto dirigido ao cornmandante rh brigaria. 

_\rt .. !:?ri. 0.3 oiTicía ·se praç:ts vencerão etapa pelo corpo 
ou repartição no dia tla baixa ao hospital e soldo no dia da alta, 
sal v o q nando esta for motivada por f'allecimento. 

Art. 127. Nu dia do ~J!istarnento não tem a praça direito 
á etapa, assim como não perceberá soldo nem g1·atificação de 
engajado no dia em que for excluida. 

Art. 1'28. Os officiaes e praças reformadas, quando b:~ixarem 
ao !10spit:1 l. p•wdPr·:lo dons ter1,·0~ rlos vencimentos ria reforma. 

Art. J·:IJ. Os dP~eo;rtos de Vf'ncimentos serão leitos peJ[t 
quinta parte do soldo nas di vidas dos offiches superiores até 
800$ e n~1s dos capitães e suiJalternos até 600.';;, ou pela terga. 
parte desr1e que o debito exceder ils referida! quantias. 

Art. 130. As divirlas contrahirlas pelas praças serão inr1em
nisadas por descontos da quinta r-arte do soldo e da quinta 
parte da gratificação de engajado, até a quantia de 80S, ou da 
terça pa1to nas dividas superiores a essa quantia. 

Art. 131. Os descontos da torqa parte do solrlo serão substi
tuitlos pelo! tla quinta parte quan,Jo as dividas ficarem reduzidas 
ás quantias para estes Hxadas. 

Art. 13"!. Sobre a importancia liquida do soldo que restar 
aos officiaes e praças presas ou em tratamento no hospital, serão 
effectuadoi" os descontos para pagamento das dividas á Fazenda 
Nacional. 

Art. J:'l:L Tratando-se de praças graduadas recolhidas ao 
hospital, mas rel:laixadas temporariamente, o desconto se fará 
sobre o soldo da graduação e não sobre o de soldado. 
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Art. 134. A dívida de medicamentos fornecidos pela phar
macia, na forma do art. 3il I , ou de o bjectos recebidos da assisten
cia do material, será reunida a qualquer outra que os omciaes 
ou praças jit tenham, procedendo-se aos descontos de accordo 
com os arts. I?U e no. 

Art. 135. E' verlado ao commandante de companhia ou 
esquadrão fazer on autori;;arsob qualquerpretexto clescontos oos 
vencimentos das praça~. ~em ordem tio cornmancLtnte do corpo. 

Art. 130. A di vida pr,Jveniente de extra vi o ou estrago de 
qnaesquer artigos, salvas as excepções previstas ne;te regu
lamento, serit sempre do .-alor integral dos me~mos artigos, 
seja qual for o tempo d•3 uso que tiverem, procedendo-se ao 
desconto de accordo com o preço corrente. 

Art. 137. O otllcial que substituir outro em qualquer 
cargo perceberá, além do soldo e etapa !lo õeu posto, mais a 
gratificação de exercício do substituído. 

Par!lgl'flplco uni co. No caso do art. 376, paragrapho unico, 
o medico substituto perceberá, além dos seus vencimentos, uma 
gratificação igual it g-ratiticação de exercício do substituído. 

Art. 138. Ao olllcial interior promovido a alferes e ao 
capitão promovido a mnjor, mandará o commandante da bri
garia abonar pela conta1loria, si o estado do cofre o permitlir, 
ao primeiro a qunnti;L de 4UO$ e ao segundo a de 600$, as 
quaes serão desronradas na conformidade do art. 1:29. 

Parngrapho unico. Esse abono só poderá effectuar-se dentro 
dos primeiros 30 dias que se seguirem á publicação da promoção 
na brigada. 

Art. l:-19. Ao oficial ou praça que seguir em diligencia 
para fóra do Districto Federal, poderá. o commandan:e da bri
gada mandar adiantar pelo corpo parte ou torh a impor
tancia dos vencimentos Jiquídos de um mez. 

§ I. o Havendo probabilidade de demora maior de 30 dias na 
nxecução da diligene~a, o adiantamento poderá ser dos venci
mentos líquidos correspondentes a dous mezes. 

§ 2.• Em quali1uer caso cs vencimentos serão uesconiados 
integralmente para iudemnisação á caixa da llrigarla. 

Art. 1~0. Em Cflso de fallecimento de pessoa da fi1milia c1o 
official, occorriJo em casa deste, poderá o ministro mandar 
abonar pela contadoria da brigada toda ou parte da quantia 
fixada no art. 138, fazendo-se o desconto pela forma estabelecida 
no art. 1?9. 

Paragl'apho unico. Esse abono só poderá sel' concedido si 
for solicitado dentro do prazo de 15 dias contados do dia do 
fallecimento. 

Art. 141. @ :<diantamento de soldo, salvo o disposto nos 
arts. 138 e 139, é da competencia exclusiva do ministro e a não 
ser no caso do art. 140 só poderá ser feito aos officiaes que não 
esti~erem soft'rendo descontos em seus vencimentos por dividas, 
consignações ou proce~so e ainda assim havendo motivo justo. 

Paragrapho unico. Em caso algum o adiantament:> de soldo 
poderit exceder ás quantias fixada.s no art. l:JfiL 



ACTOS DO PODER EXECl"TIYO 

Art. 142. A cada um dos inspectores e mestres de musica 
será abonada pela caixa do corpo uma gratificação correspon
dente a ! , ,, da renda bruta mensal rla banda. 

Art. l-11. Feita a deducção de que trata o artigo antece
uonle, metade das gratificações recebidas por tocatas será divi
dida em tantas partes iguaes quantas sejam neces~arias para 
que se poss~ fazer pelos musicas que tiverem executado o ser
viço, a seguinte distribuição: ao mestre cinco partes e as 
fracções indivisíveis, ao contra-mestre quatro, a c1.da um 
dos musicas de 1' classe tres, de 2" duas e meia e de 3• 
duas, e a outra mela(le recolhida, como renda, á con
tadoria, quando não fOr applicada á c"mpra ou concerto de 
instrumentos e outr<IS de~pezas p:'oprias das bandas de musica. 

Al't. 1-U. O pagador da contadoria, além dos vencimentos 
proprios, terá mais para quehras a quantia de 5')$ mensaes. 

Art. 14:J. O commandante da companhia de reformados 
perceberá, além do soldo da reforma, mais a etap t e gratifica
ção do seu posto. 

Art. 14G. Os prat icos contracta 1os ele accordo com o art. 3:-i 
]''

0 l'ceberãl) pela caixa da brigaria, si no orçamento não se con
:-gnar verba e~peeial, a gratificação mensal marcada na tabella 
anncxa s,d, o n. 5 tl terão direito á alimentação pelo hospital. 

A!'t. 147. A praça que capturar um desertot' da brigada 
ou outra que esteja ausente sem licença, terá direito no primeiro 
c:1so á quantia de 211:-; e no segundo á de l0$ct diantadas pela 
caixa da l>~'i.::rada e depois descontadas do soldo do capturado. 

Art. !4,"3. As gratificações meitsaes discriminadas na tabella 
n. :-;para os officiaes. praças e civis QUI) exet·cerem os empregos 
nella mencionados, serão abonadas pela caixa da brigada. 

Paragrapho unico. Pela mesma caixa será tambem abonada 
a gratificação diaria de 400 réis ás praças que, até o numero de 
15, forem empregadas em obras e reparos nos quarteis ou 
concertos ,]e moveis e outros artigos pertencentes á brigada. 

Art. l-4'.1 • Exceptuadas as gratilicações de que trata o 
artigo antecedeute, nenhuma out!'a poderá ser abonada pelrr 
caixa da br•igada sem ordem expressa do ministro da Justiça. 

CAPITULO VII 

DAS LICENÇ'AS E DISPEXSAS !JO SERYIÇ'O 

Art. 150. Nenhuma licença será concedida aos officiaes e 
praças da brigada senão por motivo justificado e á vista de reque· 
rimento devidamente informado pfllas autoridad6S competentes. 

Paragrapho unico. Os commandantes dos corpos ou chefes 
de repal'tições declararão em suus informações quaes as li
cenças obtidas J.elos requerentes den h· o dos ultimos doze mezes. 

Art. 151. Compete exclusivamente ao ministro da Justiça a 
concessão de licenças aos otllciaes e praças da brigada. 
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Art. 15'2. As licenças para tratamento de saude em ;-irtu,Je 
de inspec~·ão da junta me!lica, serão concedidas com soldo e etapa. 
aos officiaes tlté seis mezes dentro de um anno, e ás pr;lças. 
tambem com soluo e eéapa, pelo mesmo prno uentra uos tres 
annos de carla al1stnmento. 

Paragraplio unieo. As licenças que ultrapassarem o lim!te 
inclicauo, ::ó poderão ser concedidas aos olllciaes com S')ldo 
simples, e ás !•raças rom meio soldo, saho ~i a molestia qc:e 
as motivar tiver sido a<1quiriua em acto de s~rviço. 

Art. 153. Os otllciaes e praças que obti;-erem licença par:~ 
qualquer !im sem inspecção da junta mE>dica, perceberão, aque!
le~. soldo simples m1~ licenças não excedentes rle GO dia:> dentro 
de um anno, e estas metade do soldo, nns f)Ue ni'n p;,ssarerr. 
Llo mesmo prazo dentro dos tres annos de c:ula slisLunenlc. 
não tendo n<'m um nem outras direito a Yencimet~to :ll9"um 
pelos dias qne exce•lerem os referidos prazos. 

Art. 1~,4. O tempo 1las licenças par,1 tr·aLJ.monto de sa;:ue 
em vir·tude de pare~er da junta mouica ser;ê conhulo do dia d~ 
inspecção c o das demais a partir do dia em o, ue o in teress~ll h 
entrar no gosc' da licença, o que de;-erá fazer ilenLt·o dos se:3 
dias seguintes ao da publicação desta na brigada. 

Art. 155. O otficial qne, àe accordo Cc>m o J'il"CêCl' da iu!:':•, 
medica, precis1:· de licença para tratar de SL•a ~ande. será C("•=· 

slderado doen~e no qwtrtel, si não estiver no hospit:d. A' Eecre
taria da Jrl,-tiça Sé' remetterá a acta da inspeco;oilo com o roque:-i
mento do interessado; si este não apresentar o requerimed•; 
dentro do pmzo de quatro dias, sera recolhido a<> hosrit~d 
par·a ahi ser tratado, fazendo-se uisto men•;·ã'.' no ollici•l di' rc:
messa da acta. 

Pa.ragrapho unico. Tratando-se 11e praç~tS de prct, ec:as 
aguardarão :lO hrJ:ipital a publicação da licew;:a. 

Art. 15>3. Os olflciaes e praças licencia•l:lS n~o po !er:lo 
ausentar·se tk Distt·icto Federal sem permissão do novemo. 

Art. 157. O sello das licenças será pa!.:·o em estaw:Ipi!!l~\s 
collatlas nas re,p·cctivas gui:1s e inutilisat.la& cnm a dtü;t e r. 
assignatnr<t d" c mnmndante da brigada, SEln<.lo Psse l':lg''·'-~et;t·J 
publicado em dr: ;lhe. 

Art. 158. São isentas do pagamento dC>sPI!o as licenças con
cedidas aos ol!lcia~'S e praças para tratarn<3nto •le saude rm >i:'
twle de inspec,;iio da junta medica. _ 

Art. 15'.'. O comman,Jante da brigatla pode1J cor_t;f><!er :J.té 
quinze dias de dispensa do serviço com tod·J5 os vencimt'ntcs 
a qualquer oflki;ll on praça, e os comman.la:rtes de corpos nté 
oito dins nos otficiaes e praças dos seus respectivo~ corpn~. 

CAPITULO Ylll 

DA Pf!.O~IOÇÃO E REB.\IXA~IE:.\"TO DE PHAÇAS 

Art. )1_~0. Serão pnenchitlas pelo comm:mdnnte do corpo 
a~ vagas de l • e 2°' sargentos, tbrrieis, c<.\hos de eS'JUadra e 
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.•n pe~, •·'a~. 5obre proposta do comman hnte da companhia 
o•1 e< matl1 ão, as rle ,;argento-ajudante. clarin~ ou corne
bs e· ·am! ores, por propo~ta do ajwlante; as ele sargento 
qur1rte!-m•·stre, armeit•o e mestre-corrieil o. por proposta do 
rJuartel-!nestre; as de l' sargento amannen"e da secretaria 
do C0l'J'O, s•,IJ!'e proposta rlo l'ecretnrio; as de mestre de musica 
e mu,ie•.•i' [liJl' proposta do respectivo inspector, e as de mestre 
fer:·a•lor e ferrad· •r·.s pot' proposta ·lo v.:terinario, levando 
trJda~ as propostas o t:isto rlo major t1scal. 
, :::; I." O comm:1 n•lante do corJ'O p "i era · leixar rl·~ appro..-ar 
rp;:JrpJe:· rJr>c<;,~ prop()da~, fl"hlic.,::rlo. :• •l"·;m, as razões do 
::(1 U ~v~··J . 

. ;;: '?." •Ju·•n·1·' r>::·eudor ne~e-• ario i·'-1 -:·:, ) ··omman.tante do 
~·J:·p: promon•r, iu•lependentnnen'P •\e pr·Jpe><' '· qnali]uer rias 
p·a\·:1s a qqe 'e rcfct''} este artigo, de-·'(· ,-!~ tenha a~ habilit:t
, .. -,_.s ·3':Í:!i>ias ueote regulamento • 

. \rt. i•ji. ~ nlmm~ praça "crú e]e·.-ar\a ::t carJO de esquadra 
-em 'J'l8 srj:t :l.í'l'rovatl:t em exame de leitur:1, e~cripta e ope
,. -n,; c:r·· · P nunwros inteiros e h.•m .o;;si;,J do." deveres de 
,,,. 'P:n ·,_ '.ts 'LS condiçi)rs d11 -'C!·viç,•. 

"1.· i'am ::t promoção a loni-l. Jil 1 :2· s.-.rgento no 
•::1s" prevl,to na ultima partll do art. I· :, : r·xame sera das 
qua' r·' operações sobre rracçües, nwtrologi.<, organisação •le 
pap('i·· t!e cnmp:wlti:t ou esrtuadrilo e ·le,·ere-: <1o-; oiTiciacs infe. 
;·i·J·;,o em to:la::: as circurnstancias r\n 'erv·i ). 

"- 2. r) ex a me ser:\. prestado per tl1t" um1 commbsão no
me a: ia ]"!lo fio:c:tl do corpo e cornpost:-. ,,nu -n capit:io e ma i-; 
do·1~ éifficiaes, :t qu:<l la.vrad parecet• qu0 :)•'nmp:mhará a pro
r,osla conjunctamente com as provas escriptas . 

. \rt. 1•'•2. As praças propostas para '-'S lo:-:·at·es de me<;tre 
de :nu~ica, mest1·e corrieiro e ferrador, ::trmeiro, corneta ou 
'l:•rim-Jilr'•r, si nl., possuírem dr,cumentos que provem as 
'-'Ua, IJai.>il:taç•!es. ~erão exam:na•las p:'•". iamento por um~ 
cvmmis~ão •1e trcs membros. pre,idid:l jYJ:' um offi,~ial, da qu:Jl 
··ar:'t parte pelo menos um prolhsioDal. 

P:tr<1!-!T<lpllo unico. Quando ~e trM::tt' ·l·:' preenchimento das 
ya~as •le musicos, c h rins, corneta', ta:n. c•; es e fc•rradores, as 
1·:·aças ~,.;colllirla' S~'râo tamb·~m exami:wd:1s em preseiJç:t do 
ol:'cia' '1':'-' tiver ,Je :lprcsent:Jr a proj•o,~n e ~:llltn neste cumo 
no ca~o antecedente será lavra,lo nm parecer que acompanhará 
R }•l'OlJOSta . 

. -\rt. IG'1, O ;Jcce:-so da~ praças t!e ''r"' •le;:de o posto de for
rir-!, inclusive, ate os de sarge!Jto-ajuo!:Jute on •JUartel-mestre, 
ser:í gradual e snccessivo, excep!o o ,]e mestres e contra-
1JI"Stre' de mnsica, cornGtas ou clal'Íns-móres, armeiros e 
me,tres coniciros ou ferradores. Tod:tYia em ca8CS especiaes 
e por conv•miencia rio serviço, pwlerão SPl' elevados a 2" sar
gent·'~ ·.!S Cil hus rlP esquadr;t a['pr.n·a,l•.iS :10 exame exigido 
peJo;:; 1· do art. lfjJ, 
- :\r·t. IG-L Poderão tamL.~m, :nd<?pe!l·;f'i', .. _~m·:·nre (la condiçãn 
'o ar' igo procedente, volver aos posto.: ,;ue tenllam occupado, 
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si forem apy•rovadas no mesmo exame, as praças rebil ixadas 
a pedido, e as que, tendo sido excluidas cem baixa, voltarem 
ás fileiras da brig<ttla dentro do prazo de tres mezes. 

Art. 16:-i. Por cnnveniencia do serviço, ou como recompensa 
de servi~os vre~tados, JlOllerá o ccmmanclante do corpo gra
duar em ca.Ln• de e.::qnadra, forriel, '!·• e 1° ~argentos, as praças 
que tiverem as nPce,,.ar;as habilitações. 

Paragrapl:" nnico. Estas praças terão preferencia, em igual
dade de contliç·-·e~. p<•ra a ~radu•1çiío effectiYa. 

Art. :,·, • .. \'l t·r<«~'b ::r:~rluadas qne, em ·.·irtwlo d0 !ranst'e
rencia de <:<·!·p•1, lt'l ··m rPbaixa1las por t'alta de Yaga, devé'm ser 
inclui las na primeira ·:a..:<L que se aiJrir no posto re~pccti1·o. 

Al't. !G-. A ;•ra•:·a !::raduada., tr·lllsferrda de um para outro 
corpo, pode:·i!. -;er 'neluido .. c•lffi ;_:Taduaçiío infel'ior quanrlo não 
houver ~:n.g-t .JP; -.f?-u pi)~Jo, e assitn aguatllal' q!l=~ e~sa -.-3ga se 
abra. 

c\rt. J')•. ''" 3:'-peçadas transl'·~ri<los r\.• um pa;':t outt•o 
corpo n~J <;:-;.~ .• •ei ~·x,t·} .. s ~elo l'a·:to de niio haver vag' -!r• seu 
posto. · 

,\rt. lr ·~. A'" pra~as graduathts que pedil'em, se P'•derá 
coucedel' rei aixam'.'nto para a ultima clas,;e ou para a gr<t· 
duação immed'att. 

Art. !~ 1 '. A pra·,·l ;n.lu~).l:J •ruo dl·srd:<~· ou :·.r con
demna•h e:n 'Ji•ima ::•sta!J·:i:1 por tl'il .un:d cl vil ou ntilita:· a mais 
de tres me:::é" :~e prj.-tto, s::-rá ddlnitivameute rebaixada para 
simples sol:! t•.lo no nctc (Lt rul>lic<tção da de:;erç·ãu ou d:1 sen
tença no corpo. 

Art. 17~. ~~s •Drgentos-njnrlantes e fJuarteis mestres. o~ i"" 
sargentos de !il(·ira '" amanuen,es, os 2's sar gcu1os e ·:•s for
rieis rle post·:s -~ne,·ti n·s qu·• dentro ((e doze mezes consecut1 vos 
commetterem :se:s tt a:.J5):res>ões de dis~iplina, t:om al:.:ctllW das 
circnm3ta:J~:ts ac:,::·'l'>o~n!e" menciouctdasnoart.l'i~~. prat.:carem 
acção a.vlltantc~ on ;;e embriagarem mais de UllHJ. wz, serão 
rebaixad''' detitrith·amente par;t a classe <le soldado po!' ordem 
do comJD;Ill·lante da bri;.;aJa. sol1re decisão do runc:elh() dr: <lu,;ei· 
plina or!::a ::,&do :·1" co:·i•O :t que pert,•nccJr o cull'a•k>, o qual 
poderá se•' ::l!n!.F'<IJ ,ox pu ::o tias filei!'<' s t!a brig:1da, ~c,n I• r mo 
a gravi•L,cJe l<ts fJlta~ •JUe tive1· commettido . 

. \rt. li: . . \ 1-aixa. definitiva do prsto das praças de gra
duaç;'io effoctiva niíc :nenck•nadas no ar·ti;.:-o anteceden :e P das 
de qualc;uer gi'<1duação l!onorarin, sel'á imposta por simples Lleter
minaç:'í.l k :.-.mr!I:.Ld<tJ:te do corpo ou de autoridade .-,uperior 
competent·?. ma,: ~>?rnpre cc.mo correctivo de falt~s ;::raves . 

. \rt. IT:l. _.\ /•raça g-raduada. accusada 1le rt:lo t{'r o. 
ueces"<~ria <lj•ti<Eio p:1.ra bel!l cumprir os seus deveres. será 
submettida t ccm, .. e~lr::. de diôciplina, sendo sargento aju
dante, !' ou '! sai'g··n~·.l ou f.Jrriel, e reLaixada defiuitivan ente 
á ultima cla:<<e poi· •.!!"terminaç-ão elo commanda.nte da b1 ignda, 
si se proTar a accusa,:ão; sendo, porém, de outras gr«dUat;ões 
effectivas. ou lwnorarias em qualtJUC!' post.o, ~crá r-J.1aixada 
definitinmeute pr~io commandan k do co-rpo, indepen .lente de 
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DECRETO N. 4.271 -DE li DE DEZEMDRO DE 1901 

Manda substituir a~ (lispcrsiçôes dos ntls. 133, 134, 136, iH e 146 do 
regulamento da Escola ::Saval, annexo ao decreto n. 3.052, de 2 de 
maio de HJOO, pelas dos r.rts. 31, 32, 33 e 34 do Codigo de Ensino, 
approYado pelo decreto n. 3.800, de 1 de janeiro de 1901. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil: 
Considerando que, tendo a lei n. 652, de 23 do novembro de 

1899, art. I I, lettra a, manrla•lo observar no regulamento da 
Escola NaYa!, cuja reforma autorizou. as disposições do Codigo 
de Ensino, foram as constantes dos arts. 34, 35, 37 e 295 do quo 
então vigorava (decreto n. I .159, de 3 de dezembro de 1892 ), 
com as modificações do Jecreto n. 230, de 7 de dezembro de 1894, 
incorporadas ao regulamento àa mesma escola, que baixou 
com o decreto n. 3.652, de 2 de maio de 1900, nos arts. 1:33, 
134, 136 e 144; mas, 

Considerando que, tenrlo sido reformado esse Codigo, em 
virtude da lei n. 7 46, Je 20 r! e dezembro de I 900, art. 3", n. H, 
pelo decreto n. 3.8.;0, de I de janeiro do corrente anno, foram 
aquellas dispo:sições moditlcadas nos arts. 31, 32, 33 e 3! do 
mesmo decreto ; e 

Considerando que o di~posto no art. 146 daquelle regu~ 
lamento, aliás complementar ao art. 136, é incompatível com 
o que se acha estabelecido nos arts. 31 ,§ 2", e 34 do novo Codigo; 

Considerando, finalmente, que, continuando a vigorar no re
ferido regulamento da Escola Naval as citadas disposições do 
Codigo de Ensino antet'ior e as do art. 146 do mesmo regula· 
mento, dnr-se-hia a anomalia de conce•ler·se aos respectivos 
lentes o que pelo novo Codigo foi recusado aos dos outros es
tabelecimentos de ensino, quando, entretanto, o intuito do le
gislador, mandando ob:;ervar no regulamento dessa e'cola as 
disposições do Codigo de que se trata, foi justamente harmo
nizar, quanto possível, esse regulamento com os dos outros 
institutos : 

Resolve que sejam substituídas, a partir de 1 de fevereiro do 
corrente anno, data ern que entrou em vigor o novo Codlgo de 
Ensino, as disposições dos arts. I 33, 134, 136, 144 e 146 do regu· 
lamento da Escola Naral, annexo ao decreto n. 3.652, de 2 de 
maio de 1000, pelns dos arts. 31, 32, 33 e 34 do actual Codigo 
de Ensino, que baixou com o decreto n. 3.890, de I de janeiro de 
1901, devendo set•_applicadas, nos casos omissos do mesmo reg-u· 
lamento, si forem compatíveis com o regimen militar, as dis· 
posições desse Cod igo. 

Capital Federal, 11 de dezembro de 1901, !3° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAM~OS SALLES. 

Jose Pinto da Lu;. 
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DECRETO N. 4.272- DE li DE DEZEMBRO DE !()OI 

Dá novo reg-ulamento á Brigada Polida! da Capital Federal 

O P1·e;;idente d,t Republic;t dos E>bt!o:; Unidos do Bcazil. 
usando 1.1::~ atJtoriz~v;-ão conferi<la p~lo n. X, uo art. 3° da lei 
n. 746, •le 2:) de uezcmbro de 1000, resolve uecrJtat' que na 
Brigada Policial ch Capital Federal s,~ja ob,et·vado o noYo 
regulamento anne:-:o, a-;signaJo p:>l•) .\linistro da Justiça e 
Negocios Inte:·inres. 

Capibl Fet!m·aL li de dezembro de 1001. 13" da Republica. 

l\I. FERIUZ I•E CAMI'OS SALTXS. 

Regulamento a a arigaaa Policial oa Capital feoeral a que se refere 
o oecreto n, 4,~n desta data 

CAPITULO I 

DA ORGANISAÇ'lO 

Art. I. • A Brigada Policial da Capital Federal será con
stituída de um estado-maior com vinte e tres officiaes. inclusive 
os meliicos, pharmaceuticos e empregados da. contadoria, de um 
regime nto rlr cavallari:1 com quatro esquadrões ede tres bata
lhões de infantaria com quatro companhias cada. um, de accorJo 
com os mappas ns. I, 2, 3, 4 e 5. 

Art. 2. 0 A brigada esta.râ. immediatamente subordinada. ao 
ministro da Justiça e á disposição das autoridades policiaei para 
o serviço que e3tas requisitarem em bem da ordem e segurança 
publica no Districto Federal. 

Art. 3. 0 Em caso de guerra externa ou interna, o Governo 
podem utilisar-se da brigada para auxiliar o exercito em ope. 
rações, dando então aos seu3 corpos, si julgar convenie.ate, a 
mesma organisação dos corpos do exercito. 

CAPITULO Il 

DAS PP.O~IOÇÕES OU NOl\IEAÇÕES DE OFFICIAE.S 

Art. 4. o As promoções ou n'Jmeações de otflciaes para a 
brigada, bem como as transrerencias dos de patente superior e 
capitães de uns para outros cargos, serão feitas por decreto do 
Governo e sobre proposta do respectivo comman·lante. 

Poder Exec•1livo 1~01 82 
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Art. 5.o O accesso aos postos será gradual e successivo, 
desde alferes ate~ major inclusive. 

Art. 0. 0 Al,.lm do general ou coronel commandante os postos 
da hierarchia militar na brigada são : 

Alferes 
Tenente 
Capitão 
Major 
Tenente-Coronel. 
Al't. 7." o commandante da briga,Ja será um general de 

briga• la on coronrl, nm ou outro do q nadro effecti v o do exercito, 
Art. 8. 0 Os cargos de tenente-coronel serão exercidos por 

otilcia.es arreg-imentados do exercito que tenham reto menos o 
110sto rle capitão. , 

Art. 9. 0 A promoção a majo1• será sempre por merecimento. 
Paragrapho unico. Esta. disposição applica-sc tambem ao 

posto de m:tjor impector do set·viço sanitario . 
. \rt. !0. As Va~Cas 1le c:tpitão e tenente arregimentados e 

de capitão medico serão preenchidas dons terços pol' met•ncimento 
e um terço por a1ttiguida•le.1le modo que a uma ptomoção por 
antiguitla<l•3 precerlam sempr., llll<t~ promllções por mel'ecimento. 

Art. 11. A~ vagas de tenentl medico serão pl'eenchidas 
por dou tm·es em medicina, ha!Jilita•1os em concurso, sendo pre
Jerirtos, em iguaiJa.(te de condiçõJs, os que tenham servido 
como internos no hospital da brigada. 

Paragrapho unico. A escolha do Govet·no recahirá sobre um 
dos candidatos classificados nos llous primeiros Jogares. 

Art. 12. A vaga de tenente pharmaceutico ser{t preenchida 
por promoção do alferes pharmaceutico e a deste por nomeação 
de phat·macoutico que em concurso f,úr classificado em um dos 
dous primeiros logarcs. 

Art. 1:1. O concurso para a admis~ão de medicos e pharmaceu
ticos constará. de uma prova pratica, uma escripta e outra oral, 
sendo o programma organisado por uma commissão no
meada pelo cornmandante da l!rigacla e composta 1lo inspector 
do serviço sanitario e dous medicos para o primeiro caso, e do 
me~mo inspector, um medico e o tenente pharmaceutico para o 
segundo. 

§ I.o Os concurrentes deverão, ao inscrever-se, exhibir os 
seus diplomas ou public:ts-fórmas clelles, justific,.da a impossi~ 
bili•lade de apresentação dos originaes, folha corrida e outros 
qnaesquer documentos que julguem convenientes como títulos 
de illonei·lade ou prova de serviços prestados á sciencia ou a 
Republica. 

§ 2. o A com missão julgarlora será composta do inspector do 
serviço snnitario e de quatr·o medi·JOS, no exame dos doutores, e 
tio mesmo inspector, tres metlícos e o tenente pltarmaceu tico, 
no dos pbarmaceuticos. 
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§ 3.• A commlssão, terminadas os provas, classifl.car<í os 
eandidatos, e remetterá as provas escriptas, com a classificação, 
ao commandante da brigada, que, por sua vez, as transmíttirá 
ao ministro da Justiça. 

§ 4. • O GoYerno, em instru')ções especiaes, prescrevera o 
processo do concurw. 

Art. 14. As vagas de alferes serão preenchidas pelos officiaes 
inferiores mais antig-os e habilitados dentre os indicados no 
art. 19, sendo preferido~ os de mais serviços e melhor comporta
mento . 

• \.rt. 15. As propostas para a promoção dos oiliciaes Eerão 
enviadas ao ministro dentro de 30 dias contados da data em 
que as vagas se abrirem. 

Art. 111. As propostas tle promoção por merecimento, bem 
como as propostas para o posto de alferes, serão organisadas 
depois de om·i,Jus os commaudantes dos corpos e o iuspector da 
contadoria reunido> em commissão sob a presi1l·~ncia tlo com man
dante da brigada. 

§ I ,n Esta commissão examinara detidamente os assenta
mentos dos otficiaes e officiaes inferiores e emittirá parecer 
justificando a cla,sificação que fizer. 

§ 2. 0 Havendo desaccor,lo na. classificação, os memhi'OS rla 
minoria se ns~ignnrão vencido~, ju:;tificando us >eus votos. 

§ 3.n Em qualquer caso, o parecer da commissão acom
panhará a proposta do commandante da brigada. 

§ 4. o Quando se tratar de promoção de capitão medico, 
fará p:trte da commissão o inspector do serviço sanitario. 

§ 5. o Os pareceres SArão registrados na secretaria da 
lJrigada e assignndos por to,Ja a commissão. 

Art. 17. p,,ra C·t'la vaga que tiver de ser preenchida por 
merocim,mto, a proposta do commandante da brigada indicará 
tres nomes. 

Art. 18. O offlcial ou oftlcial-inferior que uma vez figurar 
em proposta para a promoção por merecimento, não deixará de 
ser incluído nas que posteriormnnte forem apresentadas, salvo 
si houver so!frido pena que o colloque em condições de inferiori
dade ao que o substituir, ou quando estiver comprehendido 
nas disposições do art. 27. 

Art. 1\1. Só concorrerão a promoção ao primeiro posto os 
sargentos-njudnntes e quarteis-mestres, os I"• sargentos de flleira 
e amanuenses e os 2" sargentos. 

Art. 20. São tam bem condições para o accesso ao posto de 
alteres: 

I. o Dous annos, pelo menos, de serviço eff'ecti v o na brigada ; 
2. 0 Sargentenção de companhia ou esquadrão por mais de 

seis mezes ; 
3. • Exame pratico das armas de cavallaria e infantaria. 
Art. 2.1. O exame pratico das armas é tambem condição 

necessaria para a promoção aos postos de capitão e major. 
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Art. ?:!. Constituem mereciment .. para a promocão 
1. o Capacidad<J de commaudo; 
:~. 0 Subordinação; 
3. ' Mnraliüa•le ; 
4. Valor; 
.i." Cri te rio ; 
f>." Zelo; 
7. o Probirlade ; 
S. 0 lntelligenda; 
~-· Ho:t c·otHluda civil emilit·,·: 
FI. Bottsscrviço;pr·esttdü'llt !J•ZOtliHi guerra. 
P.ll'a~·,•,.phn nnico. E~b' q,, . .( .. ':l'i~s d·~verão ser com· 

proY:t las pch1s a,sfmütmento~ . 
. \rt. :2:3. Q,; set·vi,o~ do guerra~·· ;~o ~empre titulo de prefe

rencia para a promo~·ãu, lm veudo ig 11 ·Idade <I c outras condições 
de illl:recimento. 

Art. 21. Para o preenchirnf'nlo d:~s vn.gas de alferes serão 
tor.n<los <'Tll Cfllrsider·:tçfí" c·s scrvi'.'''s !Jl'•·sta<los, sem not:l que 
rle,.auour. no •'X•·r<'ito, :q·rn:Hia e COT'i'" dr• IJ.Jmb-dro~ da Capital 
Feder :ti. 

1\rt. 2::í. Em tempo de r·az, o i11tnr·sticio para o accesso de 
um a outro po~to ~erá de dous anuo~. !'l:ão ln.vendo, porém, 
ofliciae~ com o iuter6ticio Cllmplr;to, ,, t~,,,.,,t·no poderá promover 
r>quelles que contarem, pdo mono"• ,, ·to.~ um armo. 

Art. 2C.. Actos de l·ravu1'a, ns~1111 considerado~ em trmpo 
U<) gu:~rra pel:\ autori,ladc competr·nte, 'ii>J direito á promoção, 
que n t'lte caso poderá ser feita ind··p n lentemente úo intersticio 
o do~ princijJiOS de antiguidade l~ me r t'C'ttuen to . 

. \rt. 27. Os olliciaes e praças não poderão ser promovidos : 
1 ." Emquanto estiverem ctnnp,·inolo sente11ça; 
'2." l::mr1uauto so ach•reJn l'L'SJ.l<>lli<Jl!Jo .t pr·ocesso no furo 

ciV:: ou militai'; 
3." (.)Uan•lo tiverem si•lo jnlgarlos em inspecção de saúde 

incapazes do serviço militar ; 
4." Quando· se acha.rem ausflnt"s illcgalmente ; 
:1. '' Quando esth·etcm su~p<·n~•h do exercício do posto, na 

fo!'C:ia do al't. t'lllG. 
Art. 28. Soml)nt·~ o oficial mais anl!go n J posto de que se 

deu a Jlromoção por antiguidade puder à l'eclamar contra ella 
allegaudo pr.·terição. 

Paragraplw unico. E~ta reclama~·ão, porém, só poder;i ser 
admittida quando apresentada dentr" •te seis mezes contados da 
•lata da ordem <lo dia que houver pu hlicado a promoção. 

Art. 2CJ. E' facultativo ao Gu,· .. rno gr·aduar no posto 
immediatamente superior o otHcialrnais anttgo de ca.ia posto. 

l'Dragrapho unico. Esta dt:;posit;:io é ap;•licavel ao1:1 medicas, 
inclusive o major inspcctor, que s•·rão graduado> sem prejuízo 
da ;.:-raduação dos officiaes arregimenta•ios. 
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Art. 30. O provimfmto effecti v o dos cargos exet·cidos por 
officiaes subalternos é de a ttribuição do com mandante 4\a b:·i
gada, sobre pro1Josta elos chefes das repartições ou corpos. 
Aos commandante,.: !lestes comiJetirão, nos respActivos corpos, 
as nomeações interinas, que serão communicadas aquella au
toridade . 

. \r!. 31. n veterinarío será contractaJo, e emquanto ~ervir 
ter:t a"> honras d.~ aHere.:, cabendo a sua nomra<;:"io ao mi
nistro da Justiça, sohre pr·nposta do commandante da brigad:t, 
qne exigira do pr·etencleut<' l!O cargo documentos cotnprobatorios 
de suas habíltta,;:,e8. 

Art. ;]·~. Para servir como auditor na brigaria sera nomeado 
por Jccreto <lo Governn um b:tcharel ou rloutol' em direrto, flUe, 
emquanto exercer o carg-o, terá as honras de c:tpit:"io . 

.-\rt. 3:l. O Govel'!lo po,Jcr(L mandar arlmittir· como internos 
do hospito,l, sP:rt vcncírnr>nto. at~ quatro alumuos dos tres 
ultimus ar mos do cu r S•J do rnoriicina. O~ in!cl'nos, emq u~tnto 

"JI'VÍl'f'l!l, gclZal'-10 das horrrus ,[e :tlferes c tH1iu <!ireitu á ali
:nenra•;ito c r·es1dencia no hosj<ital • 

. \rt. 31. :\o i:npedim- nto ou falta de !]Ualquer J,,s pharm~
ceuticos po•.ler:t o comrnamlante d:t brigada, C•llll p1·évia auto· 
risaçilu rJ,) mini~tro. coutr·ad tr <'t!Ü'o pltarm:tccutico li;plom~"Jo 
par:t anxili:tr o SHn-iço. 

Art. :'l5. Par,~ servir nn pltrnmach da brig-aria, porle1·ão ser 
tambem contracta lo~ P•'lu commawlante alti dois praticas com 
as nec ~s-ar-ias h:tbilitacõc•s. verillcadas por uma comrnissão com
posta de dons metlicos, nrn dos quaes será o impcctor do set'viço 
sanitario, e um ph:trmac.mtico. 

CAPITULO Ill 

llO EXAME PRATICO !lAS AlniAS 

.\rt. 3ô. O exame pratico para. o posto de major constará 
de: 

l," Formatura e did~ilo rle um batalhão de infantaria e 
de um regimento de cavnllaria. 

2. o Manobra' geraes de corpo sob voz de commamlo, com 
explicações Jo,; <!e veres iucli •·idu:tes ; 

3.° Fõro militar; 
-1." Escripturaçfio geral da brigada, com especialidade a 

de um corpo; 
5. o Conhecimento da logislação e ordens geraes em vigor 

na brig~da; 
ô." Deveres do comman<lante e fiscal de um corpo, b0:n 

como do sup('rior de dia e assistentes do pessoal e material. 
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:\rt. 37. O exame pratico p:tra o posto de capitão constará. 
de· 

l.' Formatu:-a, divisão e movimentos de uma companhia 
!e inftwtaria e de um esquaàrão de cavallaria; 

'~. · :\Ianobras, sob voz de commando. de um~ companhia 
e r lo um esquadrão, com explicações dos deveres individuaes; 

'). · Formularia elos pt·ocessos adopt<tclos na brigada. ; 
4. '' Escripturação geral do> corpos, com especialidade a 

.[r> nm:c companhia e rle um esqnadriio; 
5." Parada geral diaria e serviços rlo1s gunrllas, policia.

mc::to 8 desta0amentos ; 
G. · Conlwcimento dos regnlamento~ e r>rrlens geraes em 

vi;c·r ua brigaria ; 
7. · D0ver·J~ d·J um capitão nos :<e11s dive1·~os misteres . 
. \rt. :)~. O examo pratico para o posto rle alferes constará 

l. · Formatura. divisão, movimentos e e\·oluções de um 
reloti'io e de uma. di visf\o de esquadrão ; 

'?." N0mrnclatnra d:1~ armag em uso, dos sons accessorios 
e mo•io dr e1nprr!!al-os; 

·:. • :'\'Jmendatura das peças de f'IJU'p:<mento e modo rle 
cr .n i p:u ; 

I.· Nomenclatura das peças ,[,~ atTeinmento e modo de 
H!Tr:in.r 

). \f lllfl.iCJ rias armas e oxercicio8 de fogo a pe e a cavallo; 
ô. Ttaba!li,,S ele equitaçãn; -
i. · Deve1•es rlo rommawlante de uma f:Uarda ou posto 

policial, bom como d'l urna ~>entiuella, ronda ou patrulha; 
'-l,' E~cripturação rios livros e organisa.:iio dos mappas, re

l:lç"íRg e mais ptpeis de uma companhia e dr um esquadrão; 
\1. · Redacçiio de p:utes e document•JS olllciaes. 
lrt. 3!1. Os nxam,,s pratico;; ,:r efTectnarão nos mezes 

do março e sult'mbro tio carla annn, em dias com :tntr;cetlr~ncia 
de<:~n:trlúS pelo commandanto da brigaria • 

. \rt .. HJ. A commissão examinadora ser:·L composta do com
l!<:!ndante da bl'igatla, como presidente, e de quatro officiaes su
periores, pl'eferindo-se os commandantes de corpos. · 

.\d. 41. o- ai fures: porler:'tr) prestar exaro 3 pratico para o 
[Cr·to de capitão. 

CAPITULO IV 

ú.\ .\~TI•-;UinADE. PRECEDE:\'CIA, TEMPo DE SER \"IÇO E DE PRISÃO 

Art. 42. A antiguidade para a promoção rios otnciaes ser á 
con tarla pelo tPmp:J de serviço effecti v o q ne no mesmo posto 
p:estarem n:\ brigada, ou em commissão de r;ue tenham sido 
cnrarregados por autoridade competente. 
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Art. 43. O tempo de serviço prestado na brigada nas 
diversas phases de sua existencia, será levado em conta 
na antiguida,le de posto em promoção de igual data e computado 
para todos os effeitos legaes, salvo o disposto no art. 49. 

Art. 44. Promovidos ao posto de alferes na mesma data 
mais de um inti1rior de qualquer graduação, será considerado 
mais antigo n r]ne contar maior tempo !le serviço na brigada; no 
caso de igual tempo de serviço, Q mais graduado. e finalmente 
o que tive!' mais idade quanrlo tambem fór igual a graduação. 

Art. 45. A precedencia entre os oftlciaes da brigada caberá 
sempre ao mais graduado, ou, no caso de igualdade de posto, ao 
mais antigo. ainda que este tenha sido anteriormente mais mo
derno. 

Art. 4G. Os officiaes do exercito em serviço na brigada 
se precederüo entre si conforme a graduação e antiguidade 
que tiverem no exercito. 

Art. 47. As honras militares concedirlas a ofllciaes !la brí
gada não lhes dão precedencia alguma. 

Art. 4H. A precedencia entre as praças gradnauas, salvas as 
excepções previstas n€-ste regulamento, será regulada nas classes 
respectivas pelo tempo de serviço eifectivo prestado na brigad~\. 

§ I." As praças grlluuadas na fórma •lo art. 16S t~em prece
dencia em r~lação ás de postos eifectivos inferiores á graduação. 

;:; :! . u Entre duas praças gra,luadas no mesmo posto, 
uma effecti •nmente e a outra na fúrma do art. 165, tem 
aquella a precedenda, seja embora mais moderna. 

Art. -I'J. Não será contado para etfeito algum: 
l." O tempo do prisiio imposta por sentença definitiva dos 

tribunaes civis ou militar.'S ; 
2. o O de licença para tratar 1le interesses particulares, ou 

de saude sem inspecção tla junta medica; 
3. '' O ,[., licença excedente de seis mezes, ohti•la pelos officiaes 

mediante inspecção de saude, dentro de um anno, ou pelas praças 
dentro dos tces annos do alistamento, excepto, em qualquer uos 
casos, quando a molestia fúr adquirida em acto de serviço; 

4." O de auscncia illegal; 
5." O de su~pensão, por castigo, do exercício rlo posto; 
6. 0 l) Ue deserção e O de set'VÍÇO antes Ue\la preslat[O ; 
7. o O de pri,õss disciplinares impostas á~ praças pot• mais 

de qnar<'nta di:ts dentro !los tres annos de cada alistamento; 
8." O de tt'<ttamento dos olllciaes e praças em hospícios de 

alienados ; 
9." O <le tratamento lias praças de pret nos bospitaes, 

exce,lente ,Jc quarenta dias dentro dos tres annos ue carla alista
mento, salvo quando a molestia tiver sido a1lqnirida em acto 
de serviço. 

Art. 50. Será contado aos officiaes, para todos os effeitos 
legaes, o temp0 de prisão disciplinar ; o de tratamento em hos
pitaes; o em que aguardarem, com parte de doente, ordem de 
inspecção de saude ; e o de serviço gratuito e obrigatorio por lei. 
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Art. 51. :;:erá tambem contado para todos os efTaitos legae!', 
não i'Ú aos offici.ll'S ctmo ás praças, o tempo de di6pensa do 
'erviço concedlda peJos l'Ommanrlanles da brigada e dos corpos . 

. \rt. 52. O tempo de serviço em campanha será contado 
;Je!o dôbro para a refmma dos officiaes e praça~ . 

. \rt. 53. O tempo •1e serviço prestado no exerci lo, armada 
Ju corpo de bombeiros da Capital Federal, será cpntado, com as 
reslricçiíes do art. 4\1. para a reforma r los officiaes e pra•;as da 
''t'igada que nesta .: i h ou verem sr:rvid0 !'elo menos tre:; annos. 

Art. 5-1. Será co:JLulo, para todos rs eJl"eitos legaes,o tempo 
le serviço prestado na hrig<~dtt pelos ollicia<•s do exercito. 

Art. 55. Aos o!Tici,,es " praç;.s submcttidas a processo no 
f",ro civil 0'' milihr S·'!'Ú cc•ntado. J'lll"<t todos os dleito;; legaes, 
:w caso tl ·) sei~ ten.;a n1 ~l'lu to ri ;L defini Li \"a, !c·r~o J 'cem po de 
;rrisiio. 

Al'l. :Jrj . .S."n~J,·n'·' no caO'o de amnisti3. :::e1·A contado ao 
lescrtor o temro r!e s·•rviço anterior á deseJ•ção, e ao e.J..!Jemlla•LJ 

}JOr qual. 1uer t'rime o tempo de prisitO fl''e houver cumpri1IO . 
. \l't. ;:,; . ::\ão será levado em conta para a cun··lu,,ão de 

'Jtlalqner pena, sej:t ou não di-'ciplinar, o tempo passado em 
: r:üamen tn rws !" ,spi taes . 

. \rt. 5--: •. \riS J•"C''0" qtw ol,ti\"ill'Cill l•<!ueo;.: ,,., ... 3 ou mena
gem, >eja esta 113. ca, t r h• resirlencia ou na cidade. tall''-""m niit) 
serit lc\·adt) em conta para a cc,nclusiio da p.ma rle prisão o 
'tempo ou que gr ,zarem Lles.;;e fa \'OI'. 

P:1 l'~!!l'aplw uniro. Sc·l-o-á, porém, o tempo 'le menngem 
::;.u<'" ~~·., j•as:><tl' no interior ,Jo quartel, de c•mf.,rmida,!e com o 
pam;:r:q.l<o nnic'' e iettra - r, - rlo a1t. Glr·. 

Art. 5\l. _\. pri<iP preventiva será le\'tl'la •·m conta no 
C<illl!Jrimeu o da pe"::t iutegralmente, ou com o desconto tla 
scxt:t parte quando a mesma pcua for de prisiio com tralJalho. 

c\rt. GO. Tratando·Ee de pena disciplirwr imposta a praças, 
terá rtPI'licação lambem o disposto no artigo antecedente, sendo 
í'eito, porém, o •';•scnnto da sexta parte sr:'mente quando a 
prisão pre\·enti·;a. ;;,• houver ctl"editado no :\:t,lrt~z e a pena im
po . .;ta fo'Jl' JL de pri.;<(l) em Cel!u)a. 

,\rt. GI. O tempo de prisão disciplinar imp••st:1. a ofliciaes 
·Jn praças que j;i estiverem presos sujeitos a processo. >úmente 
será contado da dat·t r'm fJUJ concluirem a :'enteu·;a, ou forem 
abs1l v idos. 

Art. ü:! .. \s p:·:1çn~ condcmnarlas por crime ue :.les•Jrção, 
r;uan•lo tenham de continuar alistadas, coutnrilo o novo tempo 
·le praça do rlia em que concluirem a pena, e qnan<lo f•Jrem per· 
1loadas ou indultada~. ria data do decreto rcspecth·o. 

Al't. G3. A praça que desertar, depuis de conci<IÍdo o 
~empo de serviço a que em ol,rigada, não perde o tempo anterior 
•' deserção, devendo Sélr excluida após o cumprimento da pena. 

Art. !iL O indulto em seus effeitos não dt1I<Jre do perdão 
para contngr•m da antiguidade e tempo de sen·iço ou de prisão, 
e só poderá ser cuJ!cedi·J•J ao otncial ou praça co:JdemnaJa 
c:-:n ultima instancia. 
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DA REFOR~IA 

Art. 65. A reforma dos officiaes e praças da bl'igada só
mente ~erá concedi,la no caso de invalidez provada em 
insprcção rle sn úde. 

Art. 61i. Serão refOJ•mados no mesmo posto com o ôoldo por 
inteiro os c•ITicia~s que cnntnrem de 20 a 25 annos d·· sc~rviço; 
com o soh1o tamhe1n por inteiro e a graduação do posto irnme
diato, cs que contarem de 25 a 30 anuos; com o po-.:to inunedia to 
e o soldo por inteiro deste posto os que contarem d~ é}) a ~~5 an
nos, e no po,to immediato com o re~pectivo soldo e a graduação 
•Jo snbsequente o~ que contarem mais de 35 anno~. 

Art. 67. O poc;to mais elevado para a reforma d•Js o:liciaes 
será o de coronel. 

Art. 1;~. Os (\fl1.·iaes f! ne se ínvali•1arem :111 tes •1e 2•) anno" 
completos de se1vi~o. serão rcfonn;<dos com tmhs Yigesínms 
partes tlo respectivo wldo quantos os annos de serviço ; mas, si 
a invalidez proviet· de les<J~s. desnstres ou moles tias adq11iridas 
em acto de seniço, ser;-to reformados com o soldo por inteiro. 

Art. 69. O vencitttcttto d:t reforn.a não poderit e:n ca•w 
algum St'r infer;ot· á terça parte do soldo. 

Art. 711. Alem tio ,.oldo devido aos officiaes que ~e reforma
:·em, mr-llies·IÍ. abonada uma gratitlcação nnnnal ct•t·respon
,{entc a cada auno de St'I'viço qne exceder de 25, sendo c,;sa gra· 
tificação de 120$ para ••S Ctficiaes snperiore~ e de 80-:: para 0!3 
capitiies e subalt·~rn~~s. 

Art. i l. P<tra olJtenção das vantagens da reiornn se com,í
derará como elfectivo o ollicial grarluatlo. 

Art. i'!.. Os otnciaes do exercito, que o8cnparem na brigada 
postos superiores ao~ seus e nesta corporação se inutilisarem 
para o serviço militar, serão considerados pn1 a. (·S e !feitos 
da reforma como si fossem sómente olficiaes tla brigaria. 

Art. 73. A refol'llJa das praças de pret será conce•lida com 
•Jous terços do soldo si a praça contar de 20 a :?S anuos de 
servit;o; com o soldo por inteiro si tiver de :25 :1. 3U annos, e nas 
:,eguintes contliçlies si contar mais de 30 annos : 

I. o Em eabo de esquadra com o soldo respectivo, os 
anspeçada~;~, soldados, cornetas, clarins, tambores e ferradores ; 

2. o Em forríeL com o soldo (I' este posto, os c.tbos de esquadra; 
3." Nos seus postos respectivos, com o soldo t.!e furriel, 

os armeiros, meslres-c0rrieiros, mestres-ferradores e musicos ; 
4. 0 Em 2° sargento com o soldo dPste po&to, os forrieis; 
5." Nos seus postos com o soldo de sargento-ajudante, os 

mestres de musica, comet<JS ou clitrins-móres, e com o soldo de 
1° sargento os contra-mestres de musica ; 

6. o Em 1·' sargento com o respectivo soldo os 2" sargentos; 
7. o Em alferes com o soldo d'este posto os I ,o sargentos e 

os sarg.•ntos-ajudantes e qunrteis-mestres. 
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Art. 132. Para a concessão do prazo a que se refere o 
art. 131, que não poderá ser maior de um anno, é essencial que 
a comp·whia instrua a petição com documentos que demonstrem 
a sua situação nctual, e com balanço e contas do ultimo anno 
social, já ou ain1la não approvados pela assemi.Jléa geral, relação 
das operações de seguros levadas a elfeito até a data da apre
sent<IÇão da petição. 

Paragraplw unico. Do balanço que a companhia, juntar deve 
constar possuir ella bens consistl1ntes em immoveis, titulos da 
1livida publica, valores bem cotados na Bolsa e creditos garan
tidos por hypotheca, que possam a~segurar a realização do depo
s:to no prazo que pedirem, sempre que tal realização não se 
possa presumir pos::;ivd por ml'io de chamadas á conta das acções 
~uuscrq>tas. 

Art. 133. Desde que, tlwlo o pmzo que lhes for concedido, 
cstiver(~m as companhias habil1tadas a [!reencher as exigencias 
e cumprir a~ obrigações impostas neste regulamento, sel'-lhes-ha 
cxpeditla cm·ta-putente, que fiea, em totlo o caso, uepenrlente dik 
apresentação por parte da companhia do conhecimento, compro~ 
batorio da realização definitiva do deposito de 200:000$ no prazo 
concedido. 

Art. I:iL As ro;npanhias de Scl,:;-ttro.> ele Yitla j,'t existente:=: na 
Repub!icn, por ocea8ião da execuç5.o deste regulamento, que con
tinuarem a operar S•Jm lazer a declaqção do art. 1.29 ou sem obter 
a cn,,·ta-po.'•'nte, terão de recolher ao Thesouro 10 "/o das pres
taç\ícs quo houverem embolsado dos novos contractos de segnNS. 

Paragl':tplr·' unit'O. As que rmncirlirem pela terceira vez no 
C:l.30 {•revisLJ na disposição supl'a serão pl'ivarlas Lle funccibne~r 
nté r1ue se habilitem nos termos drste regulamento e ni'to lhes 
se~a p:~rmittitla a c.mcessão de qualfJuet' prazo para esse fim. 

Art. 13:-J. Niio tendo a companltia realizado, nos 15 dias <la 
intimação feita por ordem do superintendente da Fiscalização, 
o recolhi•nmlt" •los lO 0

/,, a que se refere o artigo ant·.'Ctl(lente, 
ser:'t a imporl:lrtcia. quando se tr.d:tr >le companhia nacional, 
coht'ada jwiiCialruonto, e, tratnnrlo·so r\e eompanhia estrangeira, 
descontada no drposito que deve ter realizado no Th12somo. 

Art. 13G. A companhia. de seguros que inconer na dispo
siçiio do art. 13:J não poderá requerer nova autorizaç.ão para 
funccionar no Brazil. 

SECÇÃO Il 

Das companhias estrangeiras 

D \S CO,!P.\:';llJA~ ESTr:ANGEU:A~ QUE SE EST.~BELECEP.E\! DE NOVO 

Art. 1:17. Não poderá<;~ funccionar no I3razil as companhias 
ue seguros (le v1d:t que ttverem sua. séde em l;aiz estra.ngeit•o 
sem prévia autorização do Governo. ' 
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Art. 138. As companhias que pretenderem obter essa r10tori· 
zação deverão solicitai-a do Ministro da Fazenda por intermedio 
da Superintendencia da Fiscalizllção, instruindo sua petição: 

a) com documentos que provem a sua existenci<t legal no 
paiz onde tiverem sua séde ; 

b) com um exemplar dos estatutos ; estes e os documentos 
da lettra a) deverão ser authenticados pelo representante do 
Brazilno paiz onde as companhias tiverem SUJ. séàe ou pelo 
consul respectivo; 

c) ás companhias é licito juntar, além rle~tes docu•nentos, 
todos os que julgar necessarios para prova de seu tlireito. 

Art. 1:39. Na petição em que solicitarJm autoriz:tção para 
funccionar deverão as companhias estrangeiras debt·minar, em 
cifra precisa, o capital de operações para os seguros realizados 
e a realiz<~r no Brazil. 

Paragrapho unico. Na mesma petição rleverão as referidas 
companhias assumir a obrigação de manter na ci1lade do IUo de 
Janeiro a ~mt agencia principal, com plenos poderes para res0l· 
ver todas as questões que se suscitarem, quer com os p:trti
culares, q aer com o Governo. 

Art. 140. As companhias se obrigarão hmbem a manter nas 
Capitaes dos Estados, onde lhes convier tomar seguros, um 
agente com os poderes necessarios para assumir as responsabi
lidades quf' cabem á ngencia principal em virtud.e deste regu
lamento. 

Art. 141. As companhias rieclararão submetter-se. em todas 
as suas relações com o Governo e os ptrticulares. ás leis e aos 
tribunaes brazileiros, e ficam sujeitas ás disposições que reg-em 
as sociedades anonymas, no tocante ás relações, dieeitos e obri
gações entre a sociedade e seus creàores. accionistas e quaes
quer interessados, que tiverem domicilio no Brazil, embora 
ausentlls. 

Art. 142. Examinada a petição para apuração das condições 
exigidas no art. 52 e mais disposições 1lo decreto n. 434, de 
18\l I, e tendo em attenção a situação da companhia e as garan
tias do solvahilidatle e boa administração que offereccrem, o 
superintendente expenderá ao Ministro da Fazen,la, em relato
rio, seu parecer sobre o. mesma, fazendo a apreciação de todos 
os elementos de constituição, de funccionamento e tle prosperi· 
dade offerecidos pela companhia e concluirá opiuan,jo pela accei
tação ou recusa de autorização. 

Art. 143. si lhe parecerem necessarias alterações ou adclita
mentos ás clausulas ou ei!tip.ulações esta.tutarias ou. contra· 
ctuaes, propol-as-ha, justificando ou fundamentando o seu 
alvitre. 

c\rt. 144. Concedida pelo Ministro a autorizi\ção, deverá, 
antes Je e:x:pedida a carla-patente, f,,zer a compauhia o deposito 
de 200:00US nos cofres do Thcsouro Federal. em dinheiro ou 
apolices da divida publica federal. 

Art. 145. Feito o deposito, ordenará o Ministro da Fa7.enda. 
que se expeça a carta-ptttente, nos termos estabelecidos neste 
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regulamento. A ca;·ta·patente deverá. ser archivada na Srcre
taria da Superintendeneta da Fiscalização, na Junta Commercial 
do Districto Federal e publicada no Diario Officiat. 

Art. 1-lô. A agencia principal qu::~ ás companhias de seguros 
Je vida corre o dever de ter na Capital Federal da Republica, 
achar-se-ha investida dos poderes necessarios para decidir todas 
as propostas de seguros feitos no BraziL recusando-as ou accei
tanuo-as, e, neste caso, emittindo as apolices definitivas. 

Art. 147. 1-teputa-se acceita a proposta para o seguro si a 
agencia, dentro de 15 dias do recebimento da mesma, não 
recusal-a, e embolsar a quantia correspondente :i primeira pre
stação feita pelo proponente, ainda que não tenha emittido a 
apolice. 

Art. 148. A agencia principal deve dar recibo da proposta o 
lhuidar os sinistros e as recl:tmações dos segurados. 

SUB-SECÇ.\.0 II 

DA<; CO~IP.\NlllAS ESTRA::-;GEIRAS QUE ESTIVERE~I FU:-;'CCIOXA.NDO POR OCCASIÃO 

DA PRO:'-IUL(;AÇ.\0 DESTE: DECRETO 

"\rt. 140. As companhias de seguros de vida, que estiverem 
funccionan\lo no Rrazil por occa.sião da promulgação deste de
creto, deverão, dentro do prazo de 60 dias, a contar da publi
cação <lo me~mo, declarar ao superintendente que se conformam 
com o regirnen deste decreto, requerer ao Governo, por inter
media da Superintenrlencia da Fis~alização, que sejam admit
ti,las a fazer o deposito de 200:000$, para poderem continuar a 
funccionar. 

Art. !50. Não sendo a petição apresentada dentro de GO rlias 
da publicação deste decreto, deverá a-Superintendencia da Fisca
lizac:ão"levar o facto ao conhecimento do Ministro da Fazenda, 
propondo a suspensão da permissão para funccionar, que houver 
sido concedida á referida companhia, nns termos 1los arts. 4G e 
seguintes do decreto n. 434, de -J. de julho de 1891. 

Art. 151 .. \'companhia estrangeira que houvm· incorrido em 
suspensão da faculdade de funccionar no Brazil só é licito em
bolsar as prestações dos ~eguros vigentes até a data da sus
pensão e satisfazer os compromis~os tomados, conforme os re
spectivos cont.ractos . 

. \rt. lf-2. A' companhia estrangeira suspensa da faculdade 
de operar no Brazil é permittido solicitar nova autorização para 
funccionar, habilitando-se nos termos deste regulamento . 

. \rT. !53. Requerendo a comprmhia estrangeira de seguros de 
-vida !]Ue já funccionava por occasião da publicação deste decreto, 
dentro 1lo prazo de 15 dias, para tazer o deposito de 200:000$ e 
ser aclmitti<la a funccionar no Bra zil, rleverá instruir a sua 
petição com uma relação nominal de todos os seguros por ella 
garantidos e em vigor no territorio da Republica, com indicação 
do numero de cada apolice, o nome da pessoa segurada, o 
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capital segurado, o premio ou prestação annual e a quanto 
monta a reserva t·eferente á apolice na data da publicação 
do decreto. 

Art. 15!. A desplito de funccion&rem as companhias ou so
ciedades anonymas estrangeiras, por força da autori?.ação con· 
cetlida nos termos do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891, ser-
1hes·hão passadas cartas-patentes, nos termos deste decreto, si o 
requererem, ou registradas as que ti varam na Secretaria da Su
perintendencia du Fiscalização das Companhias de Seguros. 

Art. 155. Feito o deposito de 200:000.) no Thesouro Federal e 
archivado na Superintendencia o conhecimento do mesmo, poderá 
a companhia funccionar, ficando sujeita ás obrigações estabele
cidas no presente def.lreto. 

SECÇ.\.0 III 

Disposições applicaveis ás companhias de seguros de vida 
nacionaes e estrangeiras 

Art. 156. As companhias de seguros de vida nacionaes e 
estl'angeiras só poderão acceitar riscos de cada seguro corre
spondentes a 20 •;. rlo capital realiz:ulo no Brazil. 

Art. 157. Este capital só poder:í. ser representado por valores 
nacionaee, taes como: immoveis situados no territorio da Re
publica, hypotheca sobre esses bens, apolices da divida publica 
federal e depositos em estabelecimentos bancarios que funccio
narem no Brazil. 

Art. 158. As companhias de seguros de vida que funccionarem 
no Brazil na data da promulgação deste regulamento deverão, 
no prazo de 60 dias estabelecido nos arts. 149 e 161 <leste regu
lamento, declarar p:Jr escripto as bases e o metho<lo por ellas 
utilisados para o calculo das reservas de seus segurados. 

Art. l~,g. Dentro rio prazo de seis mezes a contar da mesma 
data deverão as referidas companhias apresentar ao suporin· 
tendente attestado de actuario diplomado nesta especialidade e 
de reconhecida competencia que declare estar a reserva da com
panhia exacta e em condições de garantir os seguros em vigor. 
Do mesmo documento deve constar qual o juro applicado á 
formação da reserva. 

Art. 160. Si á vista desse attestado entender o superinten
dente que os seguros não se acham devidamente garantidos por 
não estar certa a reserva, levará o facto ao conhecimento do 
Ministro da Fazenda, que providenciará no sentido de collocar-se 
a companhia em situação de garantir aos segurados a prestação 
do risco de accordo com a apolice, podendo determinar que a 
companhia deixe de funccionar, emquanto não se habilitar nos 
termos exigidos. 

Art. 161. Dentro do mesmo prazo de GO dias deverão as com
panhias apresentar uma relação dos seguros realizados, indicados 
pelos numeros das apolices, com menção da importancia dos 
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riscos a;;~mmídos, e as tabellas a que pertencem; bem como uma 
relação rios sinistros occorridos e pagos ou em su~penso. 

Art. 10~. A proposta que for apresentada á assignatura da 
pessoa que pretenda segurar-se e a apolice do seguro deverão 
menci01mr, com discriminação e clareza, as vantagens que a 
companhia garante ao segurado e demonstrar o resultado pro· 
vavel no caso do mesmo sobreviver ao prazo estipulado. 

Art. 163. A proposta para o seguro de vida constará de duas 
vias; a primeit·a, :1ssignada pela directoria da companhia, será 
entrf'gue ao segurado, a segunda, assignada por este e duas 
testemunhas, será, no mesmo acto, recebida pela directoria. 

Art. 164. Sempre que se verificar que as declarações da 
apolicn n::tn guardam confor·millade com as da proposta, sobre o 
resultado pruYavel que de\·e auferir o segurado no caso de 
sobrevh·er ao pr.1zo e5tipulado, será o seguro annullado e 
restitoidos os premios que houverem sido p~gos. 

Art. !G:J. As tabelL1s para o p1g:1m(mto de premio das 
comranhins mristentes e elas que se organisarem depois da. pro
mulgação dPste regulamento, serão submettidas <i apreci::ção 
1lo Ministru da Fazenda, f]Ue porlerá limitat• as respectivas taxas. 

E:>tas nii•J po lcri'io em temp,) algum ser elevadas sem consen
timentr) do l\linistro da Fazerula. 

1\rt. i riu. As apolice3 emittitlas em favor de determinado be· 
netkiario S1,1 poderão ser transferi1l::ts com o consentimento, dado 
por esct·iptrJ pelo benetlciario, sem que á companhia rle seguros 
emisscrra :1s~i~ta direito a fazer opposição á trnnsl'ereucia. 

An. lGi. As apolice:; :\ordem são transferíveis mediante de
claração por e~cripto á comp~nltia, ou por endosso. A' compa
nhia não é licito recusar o registro da tran~fercncía. 

Art. IGfl. A~ nomeações dos :1gentes a 11ue se refere o!'\ l" do 
art. 109 deste regulamento serão registrarias na Repartição da 
Superintenrlencia, sob pena de nullidatle de r1uaesquer cpet·ações 
q uc leYarl'lll a eJleito. 

Paragr:1 pl1o uni co. As companhias são responsaveis pelos 
actos de SI)US agentes t!nntro dos limites dos poderes con
feridos na~ cllJ.usulas que forem e~tabelecidas em seu5 con
tractos. 

Art. liiG. O balanço annu:tl que as companhins de Eeguros 
de vi• la dr~verão suj<li tar· à a prcciação da Superi utendencia deverá 
fazer !lll'Il•;iio <lu lucm ou sobra,; pro.-enientes rie prestações re
cebidas, e que forem levadas á cout::~. de beneJkio dos segurados, 
bem como a remuneração e porcentagem que houver recebido a 
directoria. 

Art. 170. As companhias de segm·os d,) üda não poderão 
operar sobre seguros terrestres e marítimos, nem ampliar 
o circulo •le suas operações, alem do seu objecttvo institucional. 

Art. li!. l\o fim de cada semestre, e dentro dos dous mezes 
SPguintes, apresentarão as companhias á Supel'Íntendencia da 
Ftscalizaç:i:o um relataria minucioso das prestações recebidas, 
correspon•leutes acs seguros de vida realizados durante o se
mestre. 
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Art. 172. A importancia dos premias ou prestaçÕ3S recebidas 
no Brazil pelas companhias de seguros serà, depois de deduzida 
a quantia precisa para 1lespezas gera.es, sinistros, dividendos e 
pagamentos aos segurados, empregada em valores nacionaes, taes 
corno : apolices da, di vida publica, immoveis no ter ri torio da 
Republica e bypothecaa sobre propriedades e immoveis ruraes 
a curto prazo. 

Art. 173. As companhias nacionaes de seguros de vida e as 
agencias das companhias estrangeir·as, qne funccionarem no 
Brazil, manterão em dia um registro geral das apolices em 
vigor na Republic.t. 

Art. 174. DestH registro extrahirão trimestralmente um 
quadro que remetterão á Superintendencia da Fiscalização, 
com d:J.IIos precisos sobre os contractos a que se referem as 
apolices. 

Art. 175. A' Snperinten1lencia é faculta1lo o exame da escrl
pturação do Registro Geral, Hempre que jul~ar neces;,ario, para 
o que ficam as companhias na obrigação de exhibírem o li HO 
ou livros de registro quando lhes for exigido. 

Art. 176. No Registra Geral deverão ser inscriptas todas 
as apolices emittidas ou renovadas durante o anno, com indi· 
cação em columnas separadas : 

n) do numero d<t apolicc3; 
u) elo nome do segurado; 
c) do objecto do seguro e sua situação ; 
d) da importancia seguraria; 
e) da data do inicio do seguro; 
f) da data de sua terminação; 
u) do premio recebido. 
Paragrapho unico. Si o seguro tiv,~r prazo que excerla de 31 

ue dezembro •lo anuo corrente, !'ar-se-lm no registro menção dos 
dias a correr e da parte do premio propor·cionr\Í a este prazo. 

Art. 177. AR companhias nacionaes de seguros de ;-ida e as 
agencia..; das companhias estrangeiras que funccionarem na Re
publica deverão communicar ;;8rnestralmente á Superintenr[en
cia a situação das suas reservas. 

Art. 178. A reserva de segurança, consistentr3 no (lepnsito 
de 200:000$ a rp:e são obrigadas as companhias de seguros 
nacionaes e estrangeiras, só pó le ser effectuada por despezas 
que enten Iam com accidentes imprevistos que exijam a elle· 
ctivida,le prompta das responsabilidades tomadas nos contractos 
de seguros, com o pagamento de multas e iudemnizações judi
cialmente decretadas, e não pagas porturdmente. 

Art. 179. A impossibilidade de pagar os sinistros e despezas 
constitue fundamento para a di~solução drt companhia e deverá 
ser levada ao conhocimento da Superintendencia ria Fiscalizaç?í.o 
em exposição documentada, para promover os termos do pro
cesso da liquidação de accordo com as !lisposições do decreto 
n. 434, de 4 de julho de 1891. 

Art. ISO. A' companhia que não puder completar o deposito 
de 200:000$, desfalcado com o pagamento da3 despezas a que se 



1~92 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

refere o artigo supra, será cassada a autorização para funccio
nar e promovera a Snperintenctencia a sua liquidação. 

Art. 181. Sempre que dos relatorios e documentos que, segundo 
este regulamento, são as companhias de seguros de vida que func
cionarem no Brazil obrigadas a apresentar á Superintendencia, ve
rificar esta que o capital e as reservas,necessarios para garantir 
as operações, estão desfalcados, notificará á companhia para in
tegralizar um e outras em prazo que fixará, sob pena de ser 
cassada a autorização para funccionar, e promovida a liquidação. 

Art. 182. A aubrização concedida ás companhias de seguros 
<le vi,Ja que funccionarem na Republica será tambem cassada: 

a) si se recusH·em a apresentar os livros e quaesquer do
cumentos ao exame do superintendente; 

b) si fizerem declarações inexactas em rcln.torios, balanços ou 
quaesquer communicações otnciaes. 

CAPITCLO IV 

DAS C)MPA:\':IUS D:: s:::;l'ROS DE VIDA SOB A F,·,R~L\. MUTUA 

"\.rt. 183 .. \.s cJmp:1nhias que se propnzJrem a operar sobro 
seguros de vida, St>b a fórma de mutualidade, dependerão da au
torização do Govcrno, pat·a se poderem constituir na Republica. 

Art. 18 L j. petição será dirigida ao Ministro da Fazenda, p6r 
intermedio elo superintenueute da Fiscalização? e instruída: 

a) com o projecto do~ estatutos; 
li) com a relação dos snbscriptores em a qual far-se-lm menção 

t.los nomes, profissão e domicilio . 
. \rt. 183. Na petição <leve S<lr mencionado: 
u) o 1lm e objecto d:t comí'anltia; 
b) o Jogar em que vai fnuccionar; 
c) o tempo dentro do qual deve ser organisada; 
d) a possibilidad3 do exito de suas operações. 
Art. IE'G. A peti;;>iío deve ser d-ttada e assignada, e as assigna· 

turas reconhec·idas, nwncionando-se a rcsidencia dos impetrantes. 
c\rt. 187 .. \. p~tição será sujeita ao exame da Superinten· 

dencia d<t Fisctl!Z'lç:Lo para apur,1r-se: 
a) si é opportuna a creação <la companhia; 
b) si está apparelhaua, pelo mecanismo de organisação de seu 

fundo, formado do conjuncto dos premios dos riscos que assumem 
á realização rio fim a qne se propõe ; 

c) si as ''ases para a constituição da sociedade e mais clausulas 
dos e3tatutos estão de acc11rrlo com as disposições dos decretos 
n. 414, de 4 dejulho de 1891, n. 2.153 de l de novembro de 1895, 
e da lei n. 2D3, de 5 de stltembro deste mesmo anno ; 
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d) si propõe-se a classificação dos riscos e apresenta-se o 
quadro das tarifas aos mesmos applicaveis, e indica-se o modo . 
de alterar o quadro dos riscos e das tarifas ; 

e) si propõe-se o mínimo dos valores segurados, indispensa.veis 
para que a sociedade se possa constituir solidamente, assim 
como a parte da contribuição do primeiro anno, que deverá ser 
realizada antes da constituição da soniedade ; 

f) si o regimen administrativo da sociedade offerece garan
tias aos interesses dos socios. 

Art. 188. As companhias mutuas de ~eguros de vida só 
poderão acceitar cada risco até 20 o f o de suas contribuições e 
reservas. 

Art. 189. Com o re1atorio do superintendente serão presentes 
a petição e peças instructivas ao Ministro.da Fazenc!a, que, na 
bypothese de conceder a autorização, ordenará a expedição da 
ca1·ta-patente, p.1ra que a associação se possa constituir e fiquem 
approvados os estatutos, nos termos dos arts. 59 e 60 do decreto 
n. 434, de 18\Jl. 

Art. 190. Praticados os actos de constituição e rle publicidade, 
de accordo com a legislação em vigor, solicitará a companhia 
da Superinten,Jencia guia para o deposito da quantia de 
200:000$; praticados os actos exigidos neste regulamento e sub
sequentes ao deposito, poderá a socie.:lade entrar em operações. 

CAPITULO V 

REGIMEN DE SANCç.\o- CASSAÇÃO DA « CARTA-PATENTE »
NULLIDADES- MULTAS 

Art. 1\H. A sancção das disposições do presente regulamento 
dá·SC: 

a) por meio de cassação da carta-]Jatel'lte para funccionar; 
b) por declaração da nullidade dos contractos de seguros e das 

apolices emittidas em execução dos meios; 
c) por meio de multas impostas pelos actos de violação dos 

preceitos que não affectem a essencia da sociedade ou das 
operações technicas. 

Art. 192. As companhias nacionaes que se organisarem e as 
estrangeiras que pretenderem iniciar operações no Brazil, após 
a publicação deste decreto, si realizarem contractos de seguros 
de vida antes de obterem a ca1·ta-patente de autorização para 
funccionar, incorrerão na multa de l:OOG$, por seguro que con· 
tractarem, e na de 5:000$, na reincidencia, além de ficar ipso 
facto nulla a apolice. Nesta disposição não se comprehende a 
renovação dos seguros que se vencerem durante este tempo. 

Art. 193. As companhias autorizadas a funccionar no Brazil 
que recusarem submetter-se a qualquer dos actos de fiscalização 
regulada neste decreto, ou procurarem illudil-a, omittindo 
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informações, deixanrlo de fornecer relatorio, balancos ou quaes
quer documentos exigidos pelo superintendente, incorrerão na 
multa de I :000$ a 2:0008, e na de cassação da cm·ta-patente 
para funccionar ua Republica, na reinc:dencia. 

Art. 194. As companhias que offerecerem falsas informações 
ou apresentarem dados inexactos sobre os factos que, segundo 
este regulamento, devem ser levados ao conhecimento do su
perintenrlente, incorrerão na multa de 500$ a I :000$, e, na 
reillCi,\encia, na suspen8ão da carta-patente, pelo tempo que a 
Superintendencia t1xar, com recurso para o J\Iinistro rla Fazenda. 

Art. 195. A companhia que não completar o deposito des
falcado, ]'Or qualquer dos factos mencionados neste decreto e no 
r!e 1 de novembrü de lt-<95, dt>ntro do prazo de 15 dias da no
tir\cação pal'a fJ.zcl-o, expedida pelo supgrintendente, incorrerá 
u;t pena de suspensão da carta-patente, até provar perante a 
Superintendencia havor integt·alizado o deposito. 

Art. l9ti, A companhia que, por conta de terceiros, for in
termediaria de operação de seguros de vi la em companhias com 
sé,le no estrangeiro e sem carta-patente para funccionar no 
J:!'azil, incorn•rá em multa igual ao valor nominal da apulice, 
obrigação ou qualquet' documento in,Jicativo das responsauilida
des sobre viJas, a qual será descontada do deposito feito, quan
do não satisteita em 48 horas . 

. \rt. 197. E' nulla a apolice de seguro quando se verificar 
fJ.Ue não foram pagos os impostos devidos. 

Art. IDS. ~os casos em que este regulamento decreta a nul
!ir1ade tia apolice de seguro fica a companhia obrigaria á resti
tuição dos premias que houver recebido e a prestação das per
das e damnos a quem de direito. 

CAPITULO VI 

D!SPcJSIÇ'ÕES GERAES 

Art, Hl9. As c.o·tas·patentes estão sujeitas ao sello estatuído 
no n. 30 do § 4° tla. tabella B, annexa ao decreto n. 3.5ü4, de 2~ 
de janeiro de 1900. 

Art. 200. .l correspondencia tla Superintendencia gosará de 
franquia postal. 

Art. 201. As multas commina.1as neste regulamento serão 
pagas, na Capital Federal, na Recebedoria do Thesouro Federal, 
dentro de 15 tlias de sua notificação, sob pena de serem cobradas 
j udicia.lmen te. 

Art. 202. Das multas impostas pelo superintendente caberá 
recurso para o Ministro da Fazenda., interposto dentro de 10 dias, 
a. dutar da notitlcação ou tla publicação da imposição no Diario 
Otficial. 

Parúgrapho unico. Os prazos a que se referem este e o artigo 
anterior contar-se-hão, para os Estados, com o accrescimo de 30 
a 60 diêiS, segundo a tabella que o Ministro da Fazenda expedir. 
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Art. 203. Depois de interpostos, serão os recursos informados 
pelo superintendente no prazo de oito diM, a contar da data. de 
sua entrada na Repartição, e remettidos nesse prazo para o 
Ministro da Fazenda. 

Art. 204. Os recursos serão acompanhados do conhecimento 
do pagamento da multa. 

Art. 205. As companhias de seguros de viõ.a são obrigadas a 
communicar á SuperintenJenci<t os nomes dos seus Jirectores, 
dos membros do conselho fiscal e uos agentes nos logares em 
que funccionam; outrosim. deverão communicar qualquer alte
ração que occorN nesse pessoal. 

Art. 206. Revogam-se as disposições em contrario. 

Capital Federal, 10 de dezembro do 1901.-Jooq"im Jiw·tinho. 

Tabella da retribuição do pessoal da Superintendencia dos 

Seguros Terrestres e Maritimos 

r. RATIFICAÇÃO 
TOTAL DE 

PESSO.\L A:'\":\l"AL IJE 
CADA EMPREGO 

CADA CLASSE 

I Superintendente ............. I2:000$000 12:000$000 
3 Auxiliares uo superintendente 7:2008;000 :?I :600$000 
I Secretario .................. 6:000$000 6:000$000 
2 Primeiros-escl'ipturarios .... 4:R00$000 I:J:G00$000 
2 Segundos-escrip turar i os ..... 3:000;:000 6:000$000 
I Continuo .. ................. l :800$000 I :800f000 
l Servento .. ........ ········· I :200.$000 I :2oo ·ooo 

--
11 58:200$000 

Capital Federal, 10 de dez11mbro de IOOl.-Joaquim.liurtinho. 
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Parag-raplio unico. Si o .~Pguro tiver pr;\Zo quo eXr'i;Jb. d ~ :~1 
1lc dezembro do armo corrente, far-se-ba no regi~trn me:1çi\o 
dos dias a correr e da p:trto do premio pro~Jorciunal a este 
prazo. 

Art. 6a. As companhb.s nacionaes da seguros terrestres e 
marítimos e :-~s agenei<1s dJ.s companhias estrangein1s que func
cionarem na Repuhlica ,leverão communicar seme~tralmenle :\ 
SUIJerintendcncia a si tu ação tias suas reservas: 

Art. 70. A reserva de segurança, consistente no depo:.ito rle 
200:000$ a que são obri~adas as companhias de s•'guros nacio
naes e estmngeiras, só p(llle ser affectada por despezas que 
entendam com accirlentes imprevistos que exijam a c!Tectivida,le 
prompta rias responsal.Jili,larlt'S tomarias nos contractos rle seguros, 
com f:lgnmeuto de mult<\S O inrlemnizaçÜO jurli('h]Int'llÜl decrc
tarl~s e não pn;;as pontu;tlment·'· 

Art. il. A impossíhilid:~de d~ p~gar os sinis1rns e rles· 
pez:~.s constitue fund:lmento rar:t a rlissoluçilo Ja companl, ia e 
dev,)rá ser levaria ao conberimento da Superintenrlencia da Fis
caliz'lção em exposição documentada, para promover os termo;; 
do proceo:so d:1 liquidação, de accordo com as disposições do de
creto n. 434, de 4 de julho de 1891. 

Ar!. 72. ,\' cc,mp:m !1i:t qur não pnder completar o rleposito 
de 2011:0008, rles!'alcar!o currt o pagamento d:ts deBpez'o n. que se 
refere o 1rt.íO supra, serit cassada a autorização para func 'IOno.r, 
e promoverá a Superintendencia sua liquidação. 

Art. 73. Sempre que dos rcla!orios e documentos qw~, se• 
gundo e5te regulameut·•, ~ão as companhias de seguros ter
restres e marítimos qus funccionarem no Brazil obrigadas a 
aprl'~entar á Superint 'ndencia, verificar esta f]He o c·1pital e ns 
reservas, nece~sari<~'i pata garantir as oporo.çõ~s, e~t~o t1E>sfitl
cados, nollticar:t á companhia para integrnliZr\r um e cutra~, 
em prazo que fix1rá, sob pena de ser cassada a autorização 
l'ar:t funccionar c promovida a liquidação • 

• \rt. i-l. ,\ autorizaçã'' concedida :ís cc.mranltias de <P
guros terrestres ou marítimos qne funccionarem na ltepul·lirrt 
será bm hem cassada: 

a) si se recusarem a apresentar os livros e qllaE>sqner do
cumentos ao exame do superintendentP; 

b) si tiz,'rcm decl.•rações inexactas em relatorios, balanços ou 
quae•quer eommunica•;ões officiaes. 

CAP!Tl'LO IV 

DAS CO:Ml'ANIIIAS DE ,:n;u!:OS SOB A FÓRMA. !IWTUA 

Art. 7:'í. As companhias que se propõem a operar gohre 
seg-uro:> t,n·re,;tt'cs e marítimos sob a fúrnm da mutualitla·le 
c'mtinn:ml:o ;L dopendel' rla autPrizaçilo do Governo, p:ll'a se 
con:,tituirem na Republica. 
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Art. 7Li. A pr,tiçiir:J s0r.i dirigida M :\Iinistro da Fawnd:1 por 
intermedio do superintendente da tiscaliz1çii'l e i!Jstruir.ll: 

a ) com o projecto do3 estatutos ; 
b) com a relaç'to d0s subscri pbrfs, em a qual fJ.I'·se-ha menção 

dos non1es, Jll'olis<io o dom;citio tlo> nm<mo~ c <b'i qu,,t·ts clit 
<>Jntl'ibui<::·\0 <ln <~:t<Lt nnn, CUIIL •l•··~'a.t•:tçào ,[ t impoc·Lanl'i:t do,; 
\·alol'<'S ~Pznraclu~. 

Art. 77. ~h petiçiio tleve ser mrncionatlo: 
a) o fim e objecto tia companhia; 
b 1 o log-ar em que vae funccionar ; 
c ) o teritpo donti'O tlo qnal deve ser orga,ni;u.Ja ; 
d ) a probabilidade do exito do suas operaçl5es. 
Art. iA. A petição deve ser da h la e as.;ignada c> as assi

gnaturas reconhecidas, menciouanrlo-sc a re:iidencia dos impe
trantes_ 

Art. 79. A petição 11erá sujeita a0 exame da Sup:rintonr.lencia 
tla Fbcaliznção para npnrar-se : 

a ) si é opportuna a c reação rla companhia; 
b ) si está. apparelhada pelo mecanisinO do OI'ganisnção de seu 

fundo, !'Llrmndo do conjuncto dos premias dos riscos que assu
ffi!)ffi a realização do flm a f]Ue se propÕe j 

~ ) si n~ hses para a constituição d<t sociedade e mais clau
~mlas rio.-: est:duto~ estão do ac,~orrlo com as disposições do de
creto n. t?i·l, 1le 1 tio novembro r L; 189::i, e da lei n. 293, de 5 do 
setembl'o tle~te mesmo anno; 

rl ) si propõe-se a classificaçã0 dos riscos e apresenta-S·~ o 
r;ua•lro da-: tadf.ts aos mesmo;; applicaveü e intlic'l.·se o modo de 
a L tci':J.T' o q u~Hiro dos riscos e da.,; tari f<IS; 

e) si propõe·S•) o mínimo dos valores sognratlos, indispen
sav<Jis pnra que a soderla•le se po;;sa constituir solida.monte, 
n~sim como a p1rte da contribuição do primeiro anno, f]Ue de
wrá :oer realizada antes da constitttição Lia sociedade ; 

() si o rcgimen administrativo dn. socied:ule offercce ga
rantias aos intet·osses dos socins. 

Art. 80. As companhias mt!lu's de seguros terrestres e 
marítimos só pot!cJriio acceitar ca·b risco até 2v "/ .• de suas 
contribniçõcs e reoervas. 

Art. 81. Com o relatorio do superintendente serão pre
sentos a P•'tição e peças instrncti va.; ao :\li nistro ria Fazenda 
que, na hypotltcse de conce•lei' a autorizaç:ío, ordenat·á " ex:
pediçito da C'•rta-p ,f,mte p·\ra f]Ue a. associação se possa con
stituir e Hquem approvados os estatutos, uos termos dos 
arts. 5~1 e 60 do do~rcto n. 434, lle 18Çll. 

Art. 8~. Praticarias o.; a)tos de constituição e de publ i
ci la•Je, dél ac~ordo com a legi~lação e:n vigor, so!i.~itará a 
companhia da Supet·intel!'ltJncia guia ptrJ. o dep.)sito da 
f]Uanti:\ <le 200:000$; prlltic.Hlos os ncto.3 nligi<io.:; oeste r·~
gnl:lmr•nto o snhsPqnmJte~ ao deposito, poder:\ a. S•Jct•· hrlo 
entrar em oper<tt;õe~. 

r 
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CAPlTl'LO V 

REODIE:-.1 DE SANGÇ:\.0, CAS,AÇlO DA « CARTA-PATE:>TE », 

NULLIDADES E ~IULTAS 

Art. 8~. A s:mcçiio ll:.1s disposições do presente rugula· 
mento d<'L·se: 

a) por meio de cassação •la carta-patente para funcdonar ; 
b) por declaração da nullidade dos contmctos de seguros 

e d:t:-: al'nliccs omittidas em oxe,:ução Llos mesmos; 
c 1 por JJwin d•~ multas impost1s pelos actos de Yiulação dos 

prece! tos 'lli'J Jlilo affcctem a essencia da sociedade ou das üpe
rações teclwicas. 

Art. R4. As companhias n:tcionacs que se orgnnisarem, ()as 
estrangl!iras que prctemlerem iniciar operações 110 Hmzil, após a 
pul,!icação deste decreto, si realizarem contracto,; de seguros ter
restl'es e marítimos antes <1•3 obterem a ca1·ta·p<!tente de antori
zaçã.o l•rtl'<l funccionar, incorrerão na multa de I :000f, pot· se;iurO 
q"F' c·,r!l t·aetar.:rn, e na do :í:ono::; na reincidencia, nl·~m do ticar 
'f ·.) ·ta nnlh a :tp.t!ko. \'bLl disp·1sição não se ··Jtttpt'ehentle 
a renovação dos seg111"0S que 50 vencerem durnnte este tempo. 

Art. 85. A;; companhias nutorizat!as a funccionar no Brazil 
que r••cu,;arom submettrr-~e a qnalquer dos netos -le tl-ca\iz:1ção 
;-t•!2:tila·'•t. nc~te d"cr<'tll, •lll ]>I'IlCili'arem i!ludi!-a o:uittindo inl'or
maçil,- , deixawlo de fornec•'!' rt'l!.fot·iu, balanços ou IJUaesqnee 
documentos exig-idos P''''J sup•!t·intewlente, incoiTéoi'ào na multa 
de l :tJO •8 a ·?:OOtJ..:;, e ua de cass~.çã.o da ···trlrr-p•:tentc par.t f~mc
cionrtt' n:t R•3{llllJ!ica, n:1 reineid<'ncia. 

Art. ~6. As coitJ[•anhias que offerecel'em falsas itt(ormaÇ'Ões 
ou aprosentat·em dados inexactos soLre os fhctos r1uo, ~~·gtutdo 
este regulatnento, devem ser levados ao conhecimento do S:lper· 
interlll••t1te, inrurrorão na multa de 500.S a l :ooo:, e, n,\ 
reincid .. ncia, na SIL.;pellsão da ,.,,rta-J>rtle;lte pelo tempd qr10 a 
Superintemloncía fixar,cont recur.'•> para o ~Iinistro d:1 Faz,~iHia. 

Art. ::i7. A companhia que não completar o ,J ~po<to des
falca<lo, por qualquet· tlos factos mencionados neste decreto e LJc> 

lle I de novembro tlo ISa5, <!entro do prazo de 15 dias da noti
rtca\·:1 o para ltzel-o, expediria pelo o;;uperintenden t.J, incorrerib 
ll'l p•!lla de suspensão da cf11-trt- 1 ~rcte>7le, até proY:tt' P·-'t':mte a 
~uporintendencia ltaYet' intrgr;tlizado o deposito. 

Art. 8'3. A compauhia fJU<', pot' cont;t rlc terc8iros, f..,:• inter
merli.tria do opera,,<to do sr•guro terrestt·e ou maritimo ern com
panitias com séde no estrangeit'O e sem cctrla-lJCdeJ:te p.l:·;t func
cionar· no Brazil, incot•rorá em multa igual ao valor uominal :la 
;lp·llice, ol•rig-açã.CJ ou fJnalqtlfli' t!ocumento inrlicatívo das rcspon
~altii:·l:\dr~; ,,tl,re vias terrestres ou m:u·itíma~, 1. J1i:LI .:;et·irle;· 
con<,:J.Ia, rio <1ep•lsito J'ci( '. quanrlo não s:ttisfeit•J em 48 lt•j!' ,,. 

A1·t. SÇl. W nnlla ~ aprJL·:<~ d•J SC.ZUl'0 'l'l~.n '')se Y.'L"i'i:ll' 
f!IH· •J'I' f'o~J',\lll pa.gl)s c•.o imi JStu,; devhlu3. 
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Art. 9J. Nos casos em que est1 regulamento decreta a nulli
dade da apolice de seguro, fiel. a companhia obrigada a resti
tuição dos premios que houver recGbido e á prestação das perdas 
e da.mnos a quem de direito. 

C.\.PITULO VI 

DISPOSIÇÕF.S <'lERA.ES 

Art. 91 .. \s c,rJ'tas-patentes estão sujeitas ao sello cstatui,Jo 
,lo n. 30 do § ·*" da. tabella B, anuoxa ao do ereto n. 3 .55-!, de 2~ 
do janeir•o de 1900. 

Art. 02. A corrospondencia da Supcrintentlencia gas:trá. de 
franquia postal. 

Art. 93. As multrcs commimttlas neste regulamento serão 
p~gas na. Capital Fe1lnral, na R''cehe,Juria do Thesouro Fedet\d, 
dentro •le 15 dias do sua notificaç:lo, sob pena de serem c,JlJradas 
jmlicialmente. 

Art. 9-!. Das multas impostas pelo superintendente caberá 
recurso para o Ministro da Fazend!l, interposto dentro de 10 
dias, a datar dlt notificação ou da publicação da imposição no 
Diario Otficial. 

Paragrapho nnico. Os prazos a qnc se ref<wem este e o artigo 
anterim· contar-se-hão para os Estados com o accresclmo de :::o 
a 6n tlias, segumlo a talJella que o Ministro da Fazen1la expedir. 

Art. 93. Depois de interpostos serão os recursos informados 
pelo superintend,~nte, no prazo de oito dias, a contar da data rlc 
~na ent!'ada na repartiçrí.o e remettídos nesse prazo ao :\Iíuistro 
da Fazenda. 

Art. 9G. Os recursos sei' <"lo acompanhados do cc•:.;hocimen~n 
tlo pagamento da multa. 

Art. V7. As companllias de segnros terrestres e marítimos são 
obrigadas a comrnunicar à Sup•~rintendencia os nomes de seus 
directores, dos membros do conselho fiscal o dos agentes nos 
lagares em que fncecionam; outrosim, deverão c:)mmunicar 
q ua lq uer nlteraciio que o c :orra nesse pessoal. 

TITULO III 

D.\. SGPERINTENDENCIA DOS SEGUROS DE VIDA 

C.\PITCLO I 

D.\. Ol:GA~Lü(\o DA SCPEIU~TE~DE~CIA. DOS SEGUR08 DE VIDA 

.\rt. 08 .• \. Superintencl•'ncia dos Seguros de Vida e, ~umo a dt• 
seguro.> terrestres e maritimoil, parte integrante Ja rer,artiç:io 
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da S11p 'l'interrfencia Ger.tl rln>: Seg-nros e exer·r·Jrá nos tnrmos 
rle.-;t·· l'<Jgu!amooto a liscaliz tçiio 'da~ C•)llljlltlhi tS rnc:iunaes 
e estcangeiras t!aquella natureza, qne estiver0m fuuccionanrlo 
nn. época da sun. promul;.raçiio, bem c0mo das •1ue posteriormente 
se esta bnkcerom e operarem no p1iz. 

,\rt. 9~1. O p0'SOal da SLipcl'int·Jnrloncia rlos Segur,,s ri·J Vida 
CO'llpüi'·SC·hi\: 

Du um ch•di.J eom o titulo rle superintenrlllrlt,e; <le tres auxi
liares do musmo; rle um sccrebt•io, que tcri a seu carJo o 
archivo; rle rlons cscriptuml'ios o de nm continuo. 

Art. !00. o pessoal S'lr.\ r lo nomPação do Ministcrio rl:1. 
Frtzenrh, niio ter·á dirPit•J á aposentadoria e Sl)!'a conslrvrulo 
em r[ uanto bem s'Jrvir. 

Paragr.op!w unico. Nos impe•limento;; serão substituirlos: o 
superintendente pela pesso:t lltt·J u ~Iiuistro da b';tzenrh no
mear, o secretario pelo e,;cl'ipturario qne o superintendente 
designar. 

Art. !<li. A retribuição do pessoal da Superintendencia. será 
e!Tt)ctu:l<la 1le accor1lo com a tab3lh annf'lxa a este r;-g-ulamento 
11 f>ll'·<·)-lr:t pelrJ tundo constituir!o para aqnello fim pelas contri
bui·Jír-; das curn pan h Lts de sngrn•rJS que func~i0narem n~t Re
pub!Jca. 

A:·t. L':?. As contribuiçGcs ser·il•J recolhidas an Thr,;ouro 
Fe:leral nos prazo; fixados ne.>te reg"ulamonto e e">·.:riptur,das á 
c•Jnh do see1·iço r!e fiscaliz1çiin rncrcit.la pela Superintcwleucia. 
e nÜ,rJ ôrJr:í J ineorpornd:ts 1111 r.Jr:eiLt pub!ic:t. 

At•r .. [r)l. A ret!'Íbni.;ír> rlJ fJIB ti·ata este artig.1 será r·msirle
r:t•ln. ;tr.tt!li~\r;:ío u rmn > t~l tl•Jt>Jll•lo:Jt<~ ll·> elf·Jcti\'O exet•cicio 
t1as fu·1c;iJ~s; p1 lcn<l•J, JHJ~,)·n, o \!i:Jistt'J tl:l FJ.z~n la t~m.:t)der 
a tacs emppe.:; v lo.; licGnp. pJt' muti .-o tle molrJS! i t 011 outro :ct
tenüivel, pat·:t o olfJito unic·J rlc nlio pertl ,rc:n o> respe~ti\·os 
ca.t·gos. 

Art. lrll. .\ fl'r~.llizaçiio rlo fnncdonamento tia l'üpartição 
Jicarú a c:trgc> ,J:J superintr)lldrmte, que regulará a fl'<)f[Ucneia 
do pessoal, o tempo de d<ll'aç<'ín <lo cx:patliente, a tlJ~tl'itmição 
do serviço, de m•Jtlo a dar-se IJrompta, expedição ao processo 
e estutlo <los p:tp·3is sujeitos :1. Superintenrlencia. 

At·t. 10:>. u :O.I,nistl'o tla Faz•nd:t, no começo rle C\da anno, 
fará oJ~ani,<:tr· o orç:vnent•J p:·évio da re·~eit:t e rlespez1. da 
Sriperintcrlil<~Jl<:ia; Jix:wd•J a c·mtriuui<;flo colll 'l''f' c "Ia com
p:wl!Lt t!e se,~·nt'03 deverj, C•JIICJI'l'0l' para as tll!<[rez:ts ua 
r0 part içiio fi~cal iz:tuora. 

Ad. !UG. No :tdo <tnJ t1xar o qu:tntibtivo rlH cmtribuições 
ser:i m u·c:do o pt•am par:t as ent!'.uLts tlts uws·nts, c.Jmminan
do-se, no c1so tle mr.ír.1, mu!b~, qrte não po•Jerii·> ex0r•llet' tle 
:21J 0 ,., da p!'ll~t:tçiio a eiiJctu:tt', e no de omissii 1 ou roeu,a dll 
rc.diD1!' a GontJ'ibniçilo, cancellamouto tla auturização concedida. 
par.• Junc:cion:tr • 

. \l't. 107. o s:t!rlo annu1.l do f,mrLJ da fi~caliZlç:io s·~t·á trans
pD:'t:J•l' p tt'a 11 annn S•Jguint<) rJ I·JV<t lo á cont:J. r.I:J. rle L':t<la com
J•O.n'.i". 1n [ll'.IPJt'Ç:to rle ::i<HlS ~~ontl'ihuir;ÕGS. 
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Art. 108. Si a fiscalização a cargo da. Supet'intendencia de
pender de exames locaes, ou de diligencias fóra da repartição, o 
superintendente poderá requisitar ao Ministro da Fazenda pes
soal idoueo, afim de proceder áquelles exames e diligencias. 

CAPITULO I I 

JURISDICÇÃO, COMPETE:"CIA E EXERCICIO DA St:PERINTENDENCIA 

DOS SEGtJROS DE VIDA 

Art. 109. A Superintcndencia dos Seguros de Vida tem jn
risdicção em toda a Reput.lica. 

§I." Os agentes que as companhias rle seguros mantiverem nas 
Capitaes ou em quaesquer cidades dos Estarias, nos termos do 
§ 1 o do art. 4" do decreto n. 2. 159, de I de novembro de I 895. 
ticarão sujeitos directamente á jurisdicção da Superintendencia. 

§ 2. o Os exames dos doeu men tos referentes ás operações 
sujeitas á tlscalização repressiva da Superintendencia serão 
feitos por esta, para o que ser-lh~·hão proporcionados todos os 
elementos pelas companhias e seus agentes, que remetterão os 
documentos necessarios a instruirem o estudo que a Repartição 
fiscalizadora ti ver de fazer. 

~ 3. 0 As diligencias e exames locaes ~que se refere o art. 108 
poderão ser encarrogados pelo Ministro da Fazenda a empre
gados da Delegacia Fiscal, sendo o resultado de taes exames 
communicado sem demora directamente ao superintendente. 

Art. I 10. A' Superintendencia compete, no exercício da fisca
lização preventiva das companhias de seguros, que pretemlerem 
funccionar na Republica: 

c: ) receber as petições que as referidas companhias dirigirem 
ao Governo, solicitando autorização para fuuccionarem na Re
publica; 

b .) instituir sobre taes petições e os documentos que as acom
panharem e fJlle provarem a legal constituição rlas companhias. 
segundo as disposições dos arts. 55 e 58 do decreto n, 4:34, de 4 do 
julho de 1891, e arts. 2°, 3° e 4° do decreto n. 2.153, Lle I de no
vembro de 1895, os exames precisos para apurar a organisação 
regular das referidas sociedades ; 

c) apresentar ao Ministro da Fazenda relatorio sobre a lega
lidade da constituição das companhias, concluindo peltl coll\e· 
nieneia ou não da concessão de autorização para funccionar na 
Republica, ou propondo nos estatutos das companhias estran
geiras as alterações que lhe parecerem necessarias, nos termos 
do art. 59 do decreto n. 434, tle 4 de julho de 18Cil; 

d) expedir guia para o deposito de 1-'"arantia e para o p3gament<J 
dns contribuições e das multas impostas ás companhias; 

e) fiscalizar o funcnionamento das companluas e verificar !li 
suas operações se conformam com os estatutos approvados com a 
carta de autorização e com as disposições das leis da Republica. 

Poder Executivo t9ai Sl 
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Art. 111. Ao superintendente compete : 
r,) a direcção da. Repartição da SupeT'intendencia, provendo 

o seu regular funccionamento e solicitando do 1\linisterio da 
Faz{mla as me{lidas que julgar necessarias para a efficacia da 
:1scalizaç.ii.n quer preventiva que!' repressiva; 

/,)estabelecer o modulo da escripturação dos livros da Super
intendencia; 

c) ahrir, rubricar e encerrar os livros da escripturação; 
rl) ordenar a inscripção e registro das companhias, que obti

verem cal·t,'·J'utcnl·· de autorização par~t !'unrcionarem na l~e
;:ulJ!ica; 

e) propor a nomeação :-:uspensão e 1lem is~;ão dos empre
gados qne lhe forem subordinados; 

f) proferir despa~ho nos requerimentos que lhe forem diri· 
gidos pedindo certiduns e quaN:quer outras medidas ; 

g) formular parecer definitivo e relatorio, em termos 
concisos, sobre os perl.idos •.le autorização das companhias de 
seguros p:n·a funccionarem na Republica ; . 

h ) e~nrcitat· os actos de fiscalização repressiva das compa
nhias de segul',JS qnf\ fnnccionarem na Republica- instituindo 
ou m:mdal!'lo iu~tituir exame nos liveos e nos documentos 
das mesmas; impondo as multas que nos casos couberem; 
mandando lavrar 11elo secretario autos de infracções gra
ves dos estatuto'! ou das cartas-patentes que acarretem a 
pena do priva<;ão da autorização para funccionar; 

i) apresentar ao Ministro da Fazenrla até o fim de março 
o relatorio das operações d<t fiscalização tia Superintendencia 
no anuo anterior ; nesse relatorio fornecerá dados estatísticos 
detnlhados que proporcionem elementos a ajuizar da acção da 
fiscalização sobre o desenvolvimento das operações de seguros, 
a garantia de exacção c regularidade do funccionamento das 
companhias de ;;eguros, o emprego dos premios e fl:ts reservas 
em títulos nacionaes, a distribuição dos dividen·los realizada 
pelas companhias na Republica e no estrangeiro e quaesquer 
,esclarecimentos sobre a situação economica das companhias. 

Art. 112. Compete ao secretario: 
a) •li I igir o Sl:rvi~o da escripturação da Superintendencia 

1istribuindo aos escripturarios os trabalhos que entenderem 
com as companhias nacionaes e estrangeira~. e a1fectarem 
as duas phases da fiscalização, a preventiva e a repressiva; 

b ) organisar os quadros estatísticos referentes aos factos do 
funccionamento das companhias, que deverão acompanhar o 
relatorio do superintendente; 

c) reg1strar as ca1·tas-patentes de autorização das com
panhias expedidas peb Ministro da Fazenda; 

d) lavrar as guias para a entrada das contribuições, dos 
depositas e das multas nos cofres do Thesouro ; 

e) archivar, depoü; de inscrever no livro do registro, um 
exemplar dos estatutos da companhia autorizada e o numero 
do Diario Official em que se der a publicação ordenada nos 
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arts. 47, § 30, do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891, e 3•, 
paragrapho unico, do decreto n.2.153, i! e I de novembro de 189!'J; 

f) lavrar as portarias, fazer os officios, formular os termos 
d9 infracção e escrever todos os actos que caibam ao super
intendente expedir ; 

g) organisar a fulha para o pngamento dos funccion~ rics da 
superintendencia, á vista do livro da ft'equencia, que ficará a 
seu cargo, cabendo-lhe abrir e fechar diariamente o ponto. 

Art. 113. As attribuições dos escr1pturarios serão discrimi
nadas em portaria do superintendente, iuscripta 1:0 protocollo 
da Repartição, a cargo do continuo ou de qualquet· dos escriptu
rarios que o secretario designar. 

Art. 114. As notificações ordenadas pelo superintendente, por 
funcção propria ou em execução de acto do Minbtro da Fa
zenda, serão feitas pelo continuo, que certificará o cumpri· 
menta da ordem ou portaria. 

Art. I 15. Para completo desempenho da funcção fiscalizadora 
da Superintendencia é facultado ao superintendente or.lenar o 
exame da escripturação dos livros e documentos, afim de apurar 
si são observadas as disposições da lei de 5 do setembro de 1805 
( n. 294) e do decreto n. 2. !59 do mesmo an no, que regulam 
o emprego dos premios e das reservas, e do decretou. 434, de 
4 de julho de J.'-\91, e mais legislação em vigot', referentes üs 
sociedades anonymas estrangeiras. 

Art. 116. A' Suporintendencia é concedida ampla faculdade de 
fiscalização; não lhe sendo, porém, permissivo! immiscuir-se nos 
actos propriamente de gestão e administração das sociedades 
fiscalizadas. 

CAPITULO lli 

CONDIÇÕES DE FU:'iCCIONAMENTO DAS COMPANliiAS DE SEGUROS 

DE VIDA 

SECÇÃO I 

Das companhias naclonaes 

DAS QUE RE COXSTITUIREM NA VIGENCIA DESTE DECRETO 

Art. 117. As sociedades anonymas que se constituírem, uepois 
da execução deste decreto, com o fim de operat·em sobre seguros 
de vida, deverão, antes de funccionar, requerer ao Ministro da 
Fazenda, por intermedio da Superintendencia de Fiscalização das 
Companhias de Seguros, que se lhes expeça carta-patente de 
autorização. 
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Art. 11-<. A petição deverá ser instruída com documentos, 
devidamente legalisados, que provem: 

a) que a sociedade sa constituiu com observancia. das dispo
sições do capitulo 3" do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891 ; 

b) que foram praticados os a.ctos de publicidade estabelecidos 
no art. l:lO do citado decreto. 

Art. ll9. Em livro proprio da Superintendencia será registrado 
o certificado do official do Registro de Hypothecas da l!éde da. 
sociedade, de que tmta o art. 81 do decreto n. 434, de 1891. 

Art. 120. O requerimento será, depois de inscripto sob nu
mero de entrada no protocollo, sujeito ao exame da Superinten
dencia para verificar-se: 

")si a sociedade se acha legalmente constitui· la; 
b) si o regimen a<lministrativo da companhia proporciona as 

garanti<ts i!li.lispensaveis á. regular exploração dos seguros, de 
modo a não periclitarem os interesses do;; segurados; 

c) si o emprego e a collocação dos premios e reservas, de toda 
a especie, dever-se-hão operar, segundo os estatutos, de coufor
midarle com o disposto neste regulamento ; 

d) si as estipulações reguladoras d:t distribuição dos divi
dewlos não violam aH disposições dos arts. 116 e ll7 do decreto 
n. 43--1, de 1~91, e si o,; estatutos co~nteem sancção para a 
fraude, que porventura occorra na fixação dos proventos li
quillos, e distribuição ou partilha de lucros, que infloinjam os 
preceitos rlos arts. 113, 114 e 115 do citado decreto n. 434, 
de 1891. 

Art. 121. Depois de instituído detido exame sobre a peti~ão e 
os documentos, o superintendente emittirá o seu parecer desen
volvi do sobre a regularidarle da constituição da sociedade reque
rente, apreciará as garantias que offerece o capital social ao 
exito e successo das operações de seguros, que formam o objc
ctivo da associação; salientará os inconvenientes, as omissões e 
as falhas fJ!le se lhe afigurarem existir no plano de operações, 
no regimen da apuração dos resultados e da distribuição dos 
proventos; proporá as medidas que julgar deverem ser tomadas 
no sentido de assagurar a garantia dos interes~es dos segurados 
e que lhe parecerem necessario exigir que se incluam no con
tra.cto ou estatuto social, como condição á concessão da autori
zação para funccionar. 

Art. 12:?. :) Ministro da Fazonda, á vista da ;1etição, devida
meu te infor:nada e instruída, resoh·erá. conceder ou recusar a 
autorização para funccionar, conlorme melhor entender, dnndo 
em um e outro caso o fundamento capital de sua decisão. 

Art. 12:). Si ao Ministro parecer necsssaria a inclusão de 
clausulas ~·.:e repute assecuratorias da ~ituação dos segurados 
ou dos interesses publicos, poderá exigir que a companhia 
contemple a,; medidas lembradas entre as clausulas dos estatutos 
e só depois de assim praticado concederá a autorização. 

Art. 12--1. Esta autorização constará de uma carta-patent6 
que fará menção de todas as condições que o Governo entenda. 
impôr á concessão da autorização par~• funccionar a sociedade. 
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Ella será lavrada pelo secretario da Superintendencia, subscripta. 
pelo superintendente e assignada pelo Ministro da Fazenda, que 
poderá, antes da assignatura da mesma, ouvir a Directoria do 
Contencioso do Thesouro Federal, si assim lhe parecer con
veniente. 

Art. 125. A carta-pateate não será entregue ao representante 
da companhia sem que esta apresente ao secretario da Super
intendencia o conheCimento do deposito da quantia de 200:000$, 
em dinheiro ou apolices da divida publica federal, nos cofres 
do Thesouro Fedel'al. 

Paragrapho unico. Este deposito deverá sempre parmanecer 
em estado de integridade : quando a deducção tias multas pe
cuniarias e das quotas de fiscalização não prestarias em tempo 
o reduzirem será a socieda•le obrigada a completai-o antes de 
poder continuar a operar. 

Art. 126. O secretario. depois de inscrever o conhecimento em 
livro proprio, rlando-1he numero de ordem e fazendo as anno
tações precisas para indi,iduação do titulo, archival-o-ha. 

Art. 127. E' licito á sociedade, a qualquer accionista e aos 
terceiros interessados obter certidão do conhecimento do deposito 
archivado. nos termos do artigo anterior. 

Art. 128. De tJosse da carta-patente poderá a companhia 
encetar as operações de seguro de vida, guardados os preceitos 
da legislação em vigor, sobre tal cspecie de operações, e obser
vando no desenvolvimento das mesmas as disposições do decreto 
legislativo n. 294, de 5 de setembro de 1895, e do acto regula
mentar do mesmo. expe•lido com o decreto n. 2.153, de I de no
vembro do mesmo anno. 

SUB-SECÇÃO II 

DAS CO\If'A~HIA~ N.\fiO;\.'I.f:S Qt'E .T\. EXISTIRr~:\1 POR OCCASlÃO D·~ EXECt:<,·Ão DESTE 

DECRETO 

Art. 129. As sociedades anonymas nacionaes de seguros de 
vida que já funccionarem no Brazil por occasião da promulgação 
do decreto que approyar nste regulamento, deverão declarar 
officialmente ao Ministro da Fazenda que se submettem ao regi
meu do mesmo decreto e acceitam o compromisso das obrigações 
nelle prescriptas. 

Art. 130. A companhia que deixar de fazer tal declaraç-ão 
será privada da faculdade de eífectuar novos contractos de 
seguros no Brazil, limitando-se, de então em deante, a embolsar 
as prestações dos seguros vigentes, até essa data, e a satisfazer 
os compromissos tomados. conforme os respectivos contractos. 

Art. 131. A's comp.mhias de seguros de vida é licito, no acto 
de fazer a declaração exigida no art. 129 supra, pedir ao Mi
nistro da Fazenda a concessão de prazo para dar cumprimento a 
todas as obrigações impostas neste regulamento, inclusive o 
deposito da quantia de 200:000$, exigido no art. 144, para poder 
ser expedida a C(l)"fa-patent e. 



12C6 ACTOS DO PODER EXECt:TIVO 

do serviço de fiscalização exercida pela Superinteudeneh e não 
serão incorpor~das na receita publica. 

Art. 7. o A retribuição d:Js empregados da Superintendenei& 
será considet·a,la grfltificação e como tal dependente do effectivo 
exercício das funcções; poderá, porém, o Ministro da Fazend!L 
concedet• a taes empregados licenç;t por moti-vo de molestia ou 
outro attendivel, para o effeito unico de não perderem os re
spectivos cargos. 

Art. R.'' A tlscalização do fnnc~ionamento da Repartiçã.olicarã a 
C3l'WJ rln superintendPnte, que rrgulflrit a tref]uencb do pe,soal, 
o t"mr• de 1lnra ... iin !lo .•xpediente. a 1listribuição do serviço, 
de rnodo a d:t"·~o l'l'ompta exp0di·;·ão ao proces~o e estudo dos 
pnp' IA ~n.ieitos ,·, Superiutendencia. 

Art. D.·' o \linistro •Li F:tzen•ln., no t!Otn'lço de cad:"L anno, orga
nis:q•:i, o nrç>1.mcnto pr.•\·in da :'uperintenrlrmcia e fixar:'t a con
trihni<iin rom fJUn a~ comp:mhLts de seguros deverão eoncorrcr 
p·n·a ~ ~ , \r>spez,,s 1la rep:trtição t1scalizarlora. 

Art. lO. No ~cto que fix:1r o quantitativo das contribuiçÕ8S 
ser:·· lnil"r·ndn o prazo para as enteadas das mesmas, commi
nnttd·•-'-'r. no rasnde mora, multas •tUo n:ío polerão exceder de 
2• 1 "/,. tb. pre.qtação a efl'ectnat• c no de 0•,Ji,siio ou recusa. de 
realizar a contrililiiçúo, cancell:\mento da aulcrização cc•ncedi•la 
P'll'a fnnccion::1r. 

A ,.t. :I. O saldo qnr> apre;;enütr o fundo annual da. flseali-
7'1r::i n '"'''' transportado para o anno seguinte e l•.wado propor
cio :m l•nr11 V~ :, conta da contribuiç[lo de Cl\lia companhüt de 
~e ~n ~~os. 

·"\t t. 12. Si ~ rtsc:dizaÇ'i'í.O a cargo U(t Supetinten•Jencia 
dnpend ·r tle exame'\ locaes, ou de rtuaesquer dilig!'ncin.s f<'>ra da 
rep .• rtir:'ío, o superintentlente pod8rá requisitar ao :\linistro th 
Faz"nd.:t pesso:J.l i:lnneo, quo procederá aos exames e •liligenci:J.s 
nrr:r ,, '"ri·'~. 

CAPITl'LI) I! 

1\'lU-'l•!C. "(,,, C •)ll'ETE:\:CL\ T: l:XJ:RCICIO DA SUI'Er.I;-,~:E':Dr::'\CI:\ 

IJL SE•_:t;I~OS 1'\:ltRI>'Tll.i:S :: l\L\f',ITI:\!11S 

Art. 13 •. \ Sup,•ritltr:n•lencia de Seguros Terrestres o ~Iari
Umcs t<·m .inris•licçiío em tnd:t a ltr;publica. 

§ l.·• Os :J.grnt·•s que as companhias do seguros I!l.lnii\-01\JIU 
n·1s t:apitars ou qua,·squet' drlarles dos Estados, nos tot·mos do 
;:,; l" do :1tt. -1·• oio decreto n. 2.159, de l de novembro rle p;95, 
llc3J ii.oo s'r.i<'it"s directanwnte á jurisdicção •la Superintcndencia. 

"i ! . n Os <''Gl.l11CS dos documentos ref8reni,es as opera<;<íes su
.icil:l.- :i li~ealizvçiío rcprc~siva da :'aperintondench :'··r:io feitos 
por' sl:\, p:11':1. o qu·~ ,er-1\w-llão proporcionallos to.J.,, cs '·'le
mcut.··..: p•·ln.s Cllmp:tnl•ill> "seus oc:enr.es, que t•eme1tc:r:in os do
Cllllll'llto,; ncccssarios a instrui:elll o cst,udo a i!ht.itnit' peL1. 
,., ·p:1.•· :.iç:\o fis<'aliza<lora. 
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§ 3." As diligencias e exames loca~s. a que se refere o art. 12, 
poderão ser encarregados pelo Ministro da Fazenda a empregados 
da Delegaci<t Fiscal ; os re~ultados de taes exames serão, sem 
demora, communicados directamente ao superintendente. 

Art. !4. A' Superintenrlencia compete, no exercício da fisca· 
lização preventh·a das companhias de mguros, que desejarem 
funccionar na Repul>lica: 

a) receber as petições que as referidas comp1.nhias dirigirem 
ao GoVr)l'Jlr>, solicitando autorizaçi'io para fur;.: :lonarem na Re
public:t; 

b) institui!' sobre taes petições e os dncumenLs que as acom· 
panh:trrrm c que prov<orem a legal c·•nstituiçi'ir: c~as companhias, 
segundo as rlí<posiçlíes dos arts. 55 e 5R do d.ecl'eto n. 434, de 4 
dejulhr) rlo 1891, <trts. ~". 3•e4" dr> <lccreto n. 2.153, dr I de 
nove?rnlrro de ISD:J, os exames precisos p:tt'a apu: r a org-anisaçã.o 
regula1· ria,; I'·: i'eridas sociedades ; 

c) apre:;,.ntn· ao \linistro da FazetHla relaL: :o sobre a le
g:tlirltv!e ria crmstituiçiio das companhias, .:.:mcluiudo pela 
conYeniencia ou nii.o da concessão de autorização para func
cionar na ltopuLlica, ou propondo nos estat;Jtos das com
panhia~ e~tt'angeiras as a1teraçiitJS que lhe p·' l'ocerem neces
saria~. no-; termos do art. fí\J do docrelr> n. -l . de 4 de J tt!ho 
de 1'-!ll; 

rl) exp:~rl'r guia para o deposito de garant: ·. e para o paga
ment(l (lt<s crmtribuições e d:ts mnltas impo:<ta-: '"s companhias; 

e) fi<ocaliz:tr o funccionamonto das comp·mt!ia.s o vel'ific:tr si 
suas uperar:ões conliJrmam-se com os e~tatntos pt:fovados com a 
carta r[e autorização o com as disprJsiç,>e:' das:.,·-: da I:epnlrli·.'~ .• 

Art. Fi. ArJ snperinten,Jente compete: 
u) :1 •lit'Pr•çiio da repartiriirJ da Supor•íaten•le:~: :., proyendo ao 

seu l't'!-(UI:u· funccionamento o solicitando do ~lL.:stt'O da Fazenda 
a 'i liH~rlirlas ([UrJ jnlgar necnss<tt•ias p:tra ;t clllca.· "-da fiscalir,ar::"io, 
quer pt•uventiva, quer repressiv<t ; 

b) ('otal>elr>cer o modelo da escriptUI'açi'io llo.: ·:-.-ros da Super
inten<1Ancia ; 

c) a.brir, rul,ric::tt' e C'ncet·rar os linM r)a es ~··~:,turação ; 
cl o!"l0uar ét in,;cl'ipção e registro d:ts compa::.l~:as que obtive

rem crrrta JNI<',ltc de autorização par.t funccion-: na Repuli!ica; 
c) pt'•l[lOI' a nom8aqão, a suspen.-;ão <' a de·::···~:to dos rmpre

gado' '1lle I h·~ forem subordinados; 
() l·l'rJI'e1'Íl' <lr3Spachns nos re.]tBI'i!n·•nbs r;··- t'rw forem d~ri

gido-;, P'l'linrlo certid:'io de quar•S'!UI'r outra;;: 1•:edidas; 
fi) f'.~t•tnnl:Jr pa,recet· definitivo o re1atorio. '"'1 termos con

cisos. s<~bm ''' pt?tlirlos d J autoriz 1çiío :las comp~.·1 1 ;ias tle SLJ{;Uc'o;; 
p:u·a i'u:tc':ionarem na Republica ; 

h) !HCI'citat• .,, :-tdos do fi~c:tliz:t•;"lo repr.:•,:··:-t das compa
nluas de S8gUt'•)S r1no funccion:uom n:t B.ept:b 1 ica, institni:Jdo 
OU 111 ll!'!ando institllÍl' examrJ nos livros e ll ' r!OClllllC'IllOS àas 
musuns; impo:vlo as multas que nos c:1.:oos co·:' ·:··:m; matH!:t::rlo 
!avn1.i' p·,lo S'Jcretario autos da.s in!':·a,·~,·Cíe;; g: ':;;; rlr.rs e~tttu~os 
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tlP dns c· ct,t.'i'' '.,,,_._" que acarretem a pen\ d3 priv:t;t·J 1la 
autorizoçío l'•H'e~ f..wccionat• ; 

i) :tpr,)senb.r a•J ~tinistro <la Fazc:m la, até o !1m tle mar.:;o, o 
rclatol'io das orençõcs •la fhcaliz.tçío d.\ Suparintcn•loncia no 
anno ante1·i••r; C:C''='.;e r<ll:ttorio f•H'n'lcet':'c da•lo.~ eAtatistico-; lle
talluvlo,;, •)11 · )c1".',JpJ:'cionCJtn elementos '' n,iai;.a.r 1h a•'çio tl:\ fls
c.lliz:v;Ko s<~!n·e o tlCJ-;envulvirnentn das opet·açõe;:; de sJgnros, a 
gat·antia de ex;t:;·lo e regularidade do funccionamento d>ls com
p·toltias d•3 seg1~ro,, o emprego dos premios e d1s reservas em 
títulos IH~·~io;~:w:;. :t •.listriiJUiÇ,ÍO d•lS uividen:Jos rea.liz:t•la. pilla.S 
eompatlltiP.-; n:>. !:·'!'~tblica e no ·~stran~~ir·o e qu>tes 1uer escbreci
n;ento> su 1Ji'e i' si'•1a.çã·• ecou,Jmictt tl<ts comp,lnl!ias. 

Art. 11~. Com1 ~!e ao secr0tario: 

") diri;::L· o s~rviç-1 da escripturaç . .-io 1!11. SapJI i'ltendencia, 
1!istri buinJo U.J5 e .-criptlll'Hrios cs trab;ühos quo euton·lcrom com 
as comp:mhi:ts na·~ionae-; e e5trangeiras, e aíl"ect;tram as duas 
pltases da ti-;c::tlizr,.;lo, a Jn·ct:entira e a 1·epre-;>it' t; 

IJ) organ>; _. .s rJnadl·os e5tatisticos referentes aos factos 
1\.J fun1:c:il':: · · ' ·, ;. ' 11 a-: C)illp mhias, quo deverão acompanhar 
n rel•t>I·io ~, '.r:e:intenJento; 

'') reé'is(:':::- 3.~ ca;·ta.;-pat•'"M<'S rle autorização das compa
l,l!i<J.-; expr<: ::cs pol<J Ministro ,Ia F:~z·m•Ja; 

''I lt-.·:',t:' .1;;; g11ias p:tr;t a ontra·la. rias ·~ontribniçõos., dos 
·!ei•''"it.•··.:: >-: ::1•1'ia; nos cofres do Tltcsonro; 

-') arciliv <:·, rlep1is de ins.~rever no livro do registro, um 
r-xempla:· .:,-,, •.>s';,bbs rh companhi:t :>nto!'iz:1.1la e o numero do 
Di,,.;., !Ji{ · '.om ·;·1' se der a pubti,:a.;ã•) llrdcna.da nos arts. -!7, 
.-, :;·,do ,:e~-~·'-'~J .1. -1 :J, de 4 de .inllw de !8'-l!, e ::", para
;~rapho nnic'o, di:J decreto n. 2.15 :, d·l i do novembro de 1>1:1.3; 

() l:LVI'fl'' :'' ~;'-:'t:w'a~. l'azer o~ ofl\cios, fnl'mnl;tr 03 termos 
•le mf'ra•'',:l ·, ,·o · rve: tiJ los O'=' actns qne caibam ao SLiperin
t·mdeiJt.e 1::: e L; 

!li <1rga·1 .;;_:_. :c <JI'Ja p:ua o pa~am'3nto do~ funccinnaJ·ios da, 
:~np1wiutpn: ':Jc:a. i vista do livro 1la rrequencin, que ficar.i a seu 
r'.·u·;;<J, ca.:,e_ .. _:o,:lie abrit• e fech ll' 1Jiariamente o pout•J. 

AI'L 17, :-3 :,',;e;l,niçõcs d·l~ PScripturari03 serão uiscrimi
nada~ em p ,-:.-,:< t !.J snpo!'inten•l•Jllte, Ílhcripta no protocollo 
<la rep:l.l'ti,--: ', .t nrgo do C<)l)tilt!lv ou t!J qnal·[IWl' dos esct'il•tn
l'arios que o s:2:etttrio designw. 

Art. ld. :'..o: ::\\'flc:a.çl)es ordenadas p:lo supcrinton1Lmt•3, poe 
fnnr·çii·-' pro::r:a, oa em execuçiitJ <l•l actn rlu \linbtro 1!.1 Fn-
7.e!llla, ~·,;:lo f.;:t:.s pelo coatinno, r[U•) C"!'tiiic trá o cumprimento 
da or-!em 1.-1 pcl·:al'la. . 

. \t-t. l : "' ; cJmpleto tlesempenllo da fnncção fiscalizadora 
da. ~llpLrin! ':.1le!~~i '· é Cacultaclo ao superintendente ordenar o 
cxnme ti.L e-:i·i;>ti.H'aç;"io 1lns J:vros e documentos, afim do rcpul'ar 
si são ol:e1'. ,ll~-· s ~::l di,po:;iÇ'rles Ja. lei n. :! . 1:;:~. do me,; mo a.nnu, 
que r-.' .. L! iam .-, em;n'<)~-o do' }•J•,,m:os e da:> res 'rvas e do 
Lleeret<l .'. -1 .l, -1-·! d'jHlhode lSJI.emah legislação em vígol', 
reL'j:·.,,,t · :'t ·. ~,_,.. :,de- ;\llonyma" e~tmng<.Jiras. 
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Art. 20. A' Superintenrlencia é concedida ampla far?uldatle de 
fts]alízação, nã.o lhe sendo, porém, permissi>·et immiscuir·se 
nos actos propriamente de gestão e administi•açii o das sociedades 
fiscalizadas . 

C.\PITULO IIl 

CONDIÇÕES DE FU:'\CCIO:-<A~IE:STO DAS CO~lPA.NHIAS DE SEGUROS 

TERRESTRES E MARITD!OS 

SECÇÃO I 

Das companhia~ nacionae3 

DAS Ql'l: SE CO:\STlTUlf!.E~l :'-;.\_ Vli_;E~C[A nr:.;,rr:. DE.C:tETO 

Art. 21. As socieuades n comp;mltias que so eonstituirem depois 
da execução doste decreto, com o tim de operar sobre seguros 
terrestres e marir.imos, deverão, antes de funccionar, requerer 
ao Ministro da Fazenda, por intermedio da Superintendencia tle 
Fiscalização das Companhias de Seguros, q U\~ se liles exper;-:1 
carta patente de autorização. 

Art. 22. A petição devorá ser instruída com documento&, 
devidamente legalizados, que provem: 

a) que a sociodade constituiu-se com obsen:mcia tlns dispo
SÍÇÕeS dO rlit•,,ito H~.~ript0 Unt YÍI(Ul' ; 

b) que foram pr.tticados os acto3 de publicidade estabelecidos 
nm ki. 

Art. 2::. Em livro proprio da. Superintentlcncia será registrado 
o certiticado do otHcial do Registt·o de Hypotltecas da s(•de da 
sociedade, de que tt·ata o art. 81 do decreto n. 434, de li->!il, 
sempre fliH' tivnrnm a~ ,:ocit•!l:vln-: a túrma lll'm~·ma. 

Art. 2L u requuimento será, depois dt' inscripto sob nu
mero de entt·ada no protocollo, sujeito ao exame da Superinten
dencia para verifh~ar-se : 

a) si a socieriade se acha leg,,l:nente constituída; 
b) si o regimen administl'ativo da companhia proporcion,,. ns 

garantias indisp~>nsavE>is á regular exploração dos seguro;;, tlc 
modo a n{i:o pel'iclital'em os interesses dos segurados ; 

c) si o emprego e collocação dos premios o reservas, de toda 
a especie, dever-se-hão opérar, seguudú os estatutos, de confor
midade com o disposto neste regutamen to ; 

d) si mL-: :-:oC'iPt!:ulr;, de fÓl'rn;t anonym:-t. as estipula<,:IJe" 
r_e~uladoras da distribuição dos di videnrlos niio violam as dispo
Slçoe~ dos arts. 116 e 11 i do decreto n. 434 de 189 I , e si os 
estatutos conteem sancção para a fraude que porventura 



occorra n::t fixa•;ão dos prov<·ntos liquidus, e <listribuiçiio ou 
partilha de lucros, que infri11jam os preceitns dos arts. 113, 11! 
o 11 :S do c i ta do decreto n. -13-!, do 189 I • 

Art. :2.1. Depois de instituído d.Btido exame sobre a peti<;Ko e 
os documentos, o superinten•lento emittirá o Sl'U parecer desen
volvido sobre a regularid;~de da constituição da sociedade reque
rent,e, apreciará as garantias que offerece o capital social ao 
exito e successo das operações de srguro, que formam o objectivo 
rla ;cssociação; salientará os inconvenientes, as omis~ões e as 
talhas que se lhe atigurarem existir no plano de operações, no 
reginwn da apuração dns re~ultados e da <listribuiçiio dos pro
>ontos, proporá as medid:1~ quo jnlgilr <loverem ser tomadas no 
sentirl•l de a-s<'gut ar a gai'<~I1ti:c dos inteJ·e:-scs <los segurados e 
c; ·1e lho parecorem ncce~oario exigir que Ee incluam no con
tradn on esLttuto socinl, como condição :), conce~siio da autori
:~açi"ío para fnnccionar. 

Art. "!1i. O Ministro dil. F;tzenda, á, vista da p0tição tleviua
mente inform<tda e instrui.la. l'üsolverá conceder ou recusar a 
autorizlli;iio para funcciunar, conr11rme melhor enten<ler, dando 
em um<\ ontt·o ClS•J o fundamento capital de sua decisiio. 

Art. "!/. ::;i ao Mini~ti'o tut•cr~ol' Jwce,.;s.\l'i t a inclu~ão de 
, !.cu,;ulas qU<J re1>ute as~ecuratorias <la situação th.:s segurauos 
ou dos interesses publicas, poder:\. exigir f]llil a companhia con
;cmple as medi<las lembradas entro as clausula,; ti(Js e~liltutos e 
' · depois 1l<J assim pratira lo conc.,derá a autorizil<;i"io. 

Art. ·!·l. f;;sta autorizaçiio con8tará do uma c.r;·iu·J~<!ICHte, quo 
1 rá mençii•J de todas as con•1ições quo o (;overno enteuda 
;r:lpcn· a concessiic, d't autorização p.tra f<Jnccim;,,r a ~ocietL.<t:. 
Eli<~ srrit lavrad~t pe!" s~;>cretario da Sujwl"intendEJncL•. snlJ
S• ript:l pelo snperinten<lente e nssignadu pP!.J ~Iinio:tro d~t Fa-
7.cnda. que po1l••rá antes da assigna.tnra da mesmo ouvir a 
ll•rf••'toria il11 Gon tenciooo do 'f besouro Feder,d, si assim lho 
prtrecer con venir·!Jte. 

Art. 2\J. A ,·rvt•'·Jl•'l· ,ifu 'Iilo ser:í entrr;.::tw a0 reprc.-;euLtnte 
L:. .:ompanhia ~·:m qw~ e~t"' apl'E'',.,llto ao ~ee:retnl'io da Su1•erin
t "ll<l•·ucin, o couiH:cimrnto ,lo Jeposito da quantú <lo ::.'•IO:úOO:;i 
•·t;: 1linheiro ou :1 polic<·c: <h diviú1L publica fe•ler~ll. nns corres u) 
rlw.-ouro Federa:. 

l'.•t·";..:nqdw lltJ:.~o. i·> c r!c~rcsilo •lc\·ed sri:ipn· permanecer 
cu • ·,t,,.Jq ,)e iutt•gtj ifl.de : 'JW•nclo a dr>dw·çiec das mult<ts pe
cuniru ia:; e <h" 'iUOtas de fiscalização niio !•r•cSt:\'l:ls em t<>rnpo o 
r-cdmiiC:lll ~er:t a St'ci<"dade obriga.da a cOJJlp:ebl-o ante::; de 
pcú,•r continuar a 0pcra1', 

Art. ::o. O secretario, depois de inscrf'H'r o conhrwimento em 
liYro pr••prio, dando·lhe numero de orrlem c fazen•lo as aunota
<:'•les pltCÍ,_IlS ['f\1·,, Ín<lividnação do titulo, flrrhival-o-ha, 

"\Jt. ::1. E' licito il socied;~de, a qnalqner ;~ccionista e aos 
tcrceirf's inter!·~c::tdos ol1ter certidão <lo conhecimento do deposito 
arclliYa<lo, nos tern:o~ do a!"ligo n11terior . 

. 'l.rt. ::.~. De posse 11,1 ca;·ta-patente pedPrá a companhia ence
tar as operações rle seguro terrestre e marítimo, guardados os 
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preceitos da legislação em vigor, sobre tal especie de operações, 
e observando no desenvolvimento das mesrnas as disposições do 
decreto legislativo n. 294, de 5 de setembro de 1893, e do acto 
regulamentar do mesmo, expedido com o decreto n. ? .I ~,3, de 1 
ele novembro elo mesmo anno. 

SUB-SECÇÃO li 

D.\S CQ)!PA~ll!AS !UC!ON.\ES QUE J,t EXISTmE)! POR OL'C,\S!Â" DA EXECUÇ\.0 

DESTE DECP,ETO 

Art. 3:3. As comp:1.nlüas nacionaes de seguros terrestres 
e maritimos que já. funccionarem no Brazil por occasião 
ela puhlic<tção do decreto que approva.r este l'<'gul:tmento, 
devet'ão declarar ofHcia.lmente dentro do prazo de 60 dias, a 
contar da referi<la. publicação, ao ~.!iuistro da Fazenda, que 
se submettem ao regimen do mesmo decr0to e acceitam o com
promisso <hts obrigações nelle PI'escripbs. 

Art. :11. A companhia quo deixai' de f<tZeJ' tal decl<lração 
será pri Ya•la <la faculthde de etTectuar novos coutractos de se· 
guros no Brazil, limitando·se, de então t>m deat1te, a embolsar 
as prestações uos seguros vigentes, até essa data, e a s:ttisf<tzer 
os compromi~sos tomados, conforme os respr)ctiYcs contractos. 

Art. :-JG. A's companhias de seguros terre,tres c marítimos é 
licito, no acto de f'<1zur a declaração '·xi.!:nda no art. :J3 supra, 
pedir ao :\1inistro da Fazenda a concessão de prazo pant dar 
cumprimento a todas r~s ob1·igações impostas nestn regulamento, 
inclusive o d<~posito <la quantia de 200:000.~. oxit~irlo no <trt. 48 
para pud·~r ser expwlirb a curta-patente. 

Art. 3G. Par;\ a concessão do praz,J a quo sc refere o art. 35, 
que não po•lt·ril set' maiot· de um aun•), é ess•)I\I;:al fJUC :t com
panhia in-;trun. a petição com docnmentos qn•) d<'lmou,trem 
a sua situaç:iq actual, e com balanços e contas tlo ultimo anno 
~oeial, ji on ainda não approYados pela :~ssembl,; l ::r•'ral, ro
lação das opcr:tçi!<'S rle seguros levadn~ a clft·itc até n <1:1 La tia. 
a.present:v;ão da peti~·:io. 

P<U'.<;., 1'.tp!w un:cu. Uo l>abnço qnc :1 co1npanll;a juntar •leve 
constar P' ssnir olla bens consistentes n•n immo\eis, titnlos da 
•li vida vuhlica, valores bem cotados n;t Boba e cre.litos g.tran
tidos por ltypothec:l, que possam assef'nl'ar a realização do de
posito LO p1a'lü que P'"lirem, sempre que tal realização uiio se 
po~sn, pt'('~!tllli,· po-si v e! por meio de clw mat!as á cont:1. lhs 01cções 
subscriptas. 

Art. 37. Desrle que, fin lo o prazo que ll.Les foi concrdido, esti
verem ns companhias habilitadas a prcC'ncher as exigcnrias e 
cumprii' as obrigações impostas neste regulamcmto, sel'·lhos-ha 
expedida carta·p,fente, que fica, em !c>do o caso, depen•lente da 
apresPntação por parte da compauhia do conhecimento compro
batorio du. realização definitiva do <leposito de 200:000$, no 
prazo concedido. 
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Art. ~)R. As eomp;mhias ue srgur0s terrestrrs e marit'mos, j<t 
qxbtentr:; na H<'I•ubliea por occasii'io ua execução deste regu
l.amento, que continuarem a operar sem fazer a doc\ar;~ção do 
art. 33, ou sem obter a carta-ratente, terão de recolher ao 
Thesouro lO "/, das prestações que houverem embolsado dos 
novos con tractos de Eegnros. 

Paragrapho unico. As que reincidirem pela terceira vez no 
caso previsto na tlisposição do art. :18 serão privadas de func
donar até fJUe se habilitem nos termos deste r<'gulamento e 
não lhe~ srrá pcrmittida a concessão de qualquer prazo para 
esse fim. 

Art. :~o. Niiil tendo a companhi<t realizado, nos F) dias da 
íntimaçii{) tdta p,w ordem tlo snperintendente da tlscaiização, o 
r•ecolhimeuto dos 10 "/ 0 , a que se refere o artigo antecetlente, 
serft a imp')rta ncia, quando tratar-se de companhia nacional, 
cobrad:1 judicialmente, e tratando-se de companhi<t estrangeira. 
descontada no deposito que deve ter realizado no Thesouro. 

Art. 40 . .'\ comp:1nhia de seguros que incorrer na disposiçi'io 
•lo art. 37 supra não potlerá requerer nova autorização para 
i'unccionar no 1\razil. 

SECÇÃO II 

Das companhias estrangeiras de seguros terres~res 
e maritimos 

SOB-SECÇÃO I 

D.\'i Cü:~H'.\~!IIAS ESTH..\~'HHURAS QUE Sr: E~T.\..BELECEltE::\1 DE XOVO 

Art. '11. t\ão poderão ftmccionar no Drazil as companhias de 
seguros t.erre.;tres e m:u·itirnos que tiverem sua sede em paiz 
estr:,ugr•irt', S• IJJ prévia autorizaç:!o do Govemo. 

Art. 4·!. ,\s rompanhias qu,J pretenderem obter essa auto
riz 1çiio dever:\o solicita 1-a do Ministro da Fazenda por intermedio 
da Supe~·intendoncia da Fiscalização, instruindo su;t petição: 

a) com documentos qne provem a oua. existencia legal no 
paiz onde tivel'e!D su:t serle; 

b) com um e"emplar dos estatutos: e,tes c GS dccumentos da 
!tettra u) deverão ser authenticados pelo representante do 
Brazil no raiz onde as companhias ti verem sua sede, ou pelo 
consul re~pecti v o ; 

c) ús companhias é licito juntar, nlem tlestes documentos, 
todos os que julgar necessarios para prov;t de seu direito. 

Art. 43. Na petição em que solicitarem autorização para 
funccionar deverão as companhias estrangeiras determinar, 
em ci!'ra preeim, o capital de operações para os seguros reali
zados e a realizar no Hrazil. 

Paragrapho uníco. Na mesma petíç[o deverão as referidas 
companhias a~snmir a obrigação ue manter na cidade do Rio de 
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Janeiro n sn:t agencia, principal, com plenos poderes para re
solver todus as I]Uestõe;:; que se suscitarem, quer com os parti· 
culares, quer com o Governo. 

Art. 44. As companllias se obrigarão tambem a manter nas 
Capitaes rlos Estados, onde lhes conviet• toma!' srguros, um 
agente com os poderes necessal'ios para assumir as responsabi
lidades que noem á agencia principal em virtude deste regu
lamento. 

Art. 4:i. As com1.anhias declararão submetter-sn, em tod<\B as 
suas relações com o Governo e os particulares, ás leis e aos 
tribunaes hrazil<'iros, e ftcam sujeitas ás disposições que regem 
as sociedades n:teiunaes do qualqtWl' natureza, no tocante as 
relaçõ~s. direitos e ol.Jrigações entre a sociedade e seus credores, 
accionisk•s e qnaesquer ln~eressados, que tiverem domicilio no 
Braz i!, embora ausentes. 

Art. 46. Exami•1ada a petição para apuração da u bsena.nda. 
das cowlições exigidas nas disposições legues e ten•lo em atten
ção a siln •<;iio <.b companhia e as garantias de Sc1l va!Jilidade e 
bo~ atllninistra(.'i'io r1ue oiferecerern, o superintendente expen
derá :w .\!iubtro lia Fazenda, em relatorio, seu par,;cer sobre a 
mec;ma, fazendo a apreciação de todos os elementos de consti
tuição, rle fuuccionamento e de prosperidade otl'erecidos pela 
companhia e concluirá. opinando pela acceitação ou recusa de 
autorização. 

Art. 47. Si lhe paracerem neces,;arias alterações ou addita
rnentos ãs clausulas ou estipulações estatutarias ou contra
ctuaes, propol-as-ha, justitlcando ou fundamenta.ndo o seu al
vitre. 

Art. 48. Concedida pelo Ministro a autorização, deverá, 
antes uc expe1lida a ca1·ta-patente, fazer a companhia o deposito 
de 200:00il8 nos cofres do Thesouro Fedet·al ou de suas •lele
gaci<ts JJ<L Repablic<t e no estmngeiro, si o autorizar o l\lini~tro 
da Faz•·n•h, em diuheiro ou apolices da divida publica federal. 

Art. 4~1. PI'oY:ltlo o deposito com o mspcetivo do,mnwnto, 
ordenará o 1\linistro da Fazenda que se expeça a ca;-1!1-patenlc, 
nos tera1os estabelecidos neste regulamento. 

A c' ,tn-p ·l•!nlc devtlrá ser archiv.1da fi[\, secrotaria. da Super
intent1euci;t da Fiscalização, na Junta Commerciul do Dittricto 
Federal e publicaua no Diario Official. 

Art. 50. A agencia principal que ás companhias de Eeguros 
terrestres e marítimos corre o devet' de ter na Capital Federal 
da Republi~a aehar-se-ba investida do~ poderes neccssarios 
para decidir todas as propostas de seguros feitos no flrazil, re
cusando-as ou acceitando-as, e, neste caso, emittindo ns apo
lices detlniti v as. 

Art. 51. Reputa-se acceita a proposta para o seguro l!li a 
agencia, dentro de 15 dias do recebimento da mesma, não re
cusal-a, e embolsar a quantia conespondente á I a prestação 
feita pelo proponente, ainda que não tenha emittitlo a apolice. 

Art. 52. A agencia principal deve dar reeil.Jo da proposta e 
liquidar os sinistros e as reclamações dos segurados. 
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D.\S CO\IP.\NIIIAS ESTRA~GEIRAS QUE EHIVEP,EM FC~CCW'i.\XDO POR 

OCCAS!ÃO DA PRO)IULGAÇ\.0 DESTE DECRETO 

Art. 53. As companhia~ de segmos terrestres e marítimos, 
que estiverem funccionando no Brazil por occasião da. promul· 
gação deste decreto, deverão, dentro do prazo de !l'l dias, a 
contar •la publicação do meRmo, declarar ao superintendente 
que ~e conformam com o reg-imen d<Bie decreto e reqwJrer ao 
C1ovenw, por int<'rmcdio da Snperintendencia rla Fiscaliza.ção, 
r1ue sf'jam :lflmittidas a Jazer o deposito de 200:000$, para po· 
clerem continuae a funccionar. 

Art. fí4. Não sendo a petição apresentada dentro de GO dias 
da publiear,:ão deste decreto, deverá a Superintcn•lencia da. Fis· 
caliz•lr,:fi.o leval' o facto ao conhecimento do Ministro da Fa· 
zenda, propondo a susp0ns:to da permissão p1.ra funccionar, 
que li''Uvcr sido concecl.ida á ref?Jr·irL\ companhia, nos termos dos 
nrts. i'_i n seguintes <lo d<Jcreto n. 43 J, d•• 4 de julho de 18\.J !. 

Art. 5:-í. A' comp:mhia e.;trangcira que h ou ''Ct' incorl'illo em 
o;nsprnsão da faculdade de funccionat· no Brazil só é licito em· 
holsar as prestações dos súguros vigentes atli :t dab da sus
pcmão e satisfazer os compromissos tomados, conforme os re
,pecth·,)s contrar:tos. 

Art. 5G. A' companhia estrangeira sn~pensa ela faculda<.lc ele 
oprrar nn 1\razil é pet·tnitti•lo solicitar nova antoriz·,,:·1u para 
runccionat·, habilitando·sr! nos termos deste dccrell!. 

Art. 57. l{equet•endo a companhia estrnngeirv. de o.egurcs 
terrestres e marítimos que já funcciona v a, por occa~irto •h pu
hlic~çiio •lesl e <lecretn, dentro do prazo ele 15 dia~, para f:tzer n 
depnsit•l de ?uG:OOc,::; c~ ·r admilti•la a funcciomu· 110 Hrazil, 
t!cvpr;'1 inilrt!ir· a su·1 Ill'lir;''io com uma relação nq•nit;·tl :!e todc~ 
os soguroi p;;• ella g:~rJntirlos e em vigm· no tr>rritl''Í" tia lle
[•ULlica, com indicação do numero de cnda ap"lie". ') il'Wle da 
p.·ssoa segurada, o ca1);tal segurado, o premio ou i'l e,ta•;'io 
annual e a quanto lllOnb a rnseeva referente ú apolic:e mt data 
da pulllJc:u' 0lll do •!o,~reto. 

Art. ''8. A d••,pp,itode funccion:nem as comp_ll1hias ,, a< SO· 

''ieda,1es anunymm; o:-trange:ras, po1· fnr<:l da antorizac:õo con
cedida nos termos tio decretJ n. 4:31. rte .1 de jnlho de ISO!, ser· 
lltes -hão passadas c,utns·pn.te;ztc<, nos termos 1lestc decreto, si o 
requerorem, on registrada~ as qu0 li1·erem na. ~ecretnria da Su· 
P·~l'int,;wlencia da Fhcalizaç[\o das Comp:rnhias rle Segnros. 

Al't. GD. Feito o deposito <lc 20<1:000~ nos tPt'tllOi ,[o, :wt. 48 e 
:wrliiqvlo na Superintenrlrmcia o conlzeeimento do mesmo, poderá 
a companhi<1 funccionar, llcan<lo sujeita ás obrigaç<'ío' e~t:tbele· 
cidas no presente decreto. 
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SECÇÃO III 

Dl~POS!ÇÕEe APPL!CAVE!S A'S COMPANJIIAS DE SEGUROS TKRREBTREB E 

MARITD!OS NACIONAES F. ESTRANGEIRAS 

A1·t. GO. As companhias do seguros terrestres e maritimos 
nacion:~es e estrangeiras só pü<lerão acceitar riscos de carla se
'guro correspondentes a 20 °/0 do capil<íl realizado no Brazil. 

Art. 61. Este capital só poderá ser represent;vlo por -valores 
nacionaes, taes como: immoveis situados no territorio da Repu
blica, hypothoca sobre esses bens ou apolices da di vida publica 
federal. 

Art. G2. As compa11hias rle seguros terrestres e marítimos não 
poderão operar sobre seguros de vida, nem ampliar o circulo de 
operações além do seu objectivo institucional. 

Art. G3. No fim drJ cada semestre, e rJentro dos dons mezes 
seguintes, apre"entarão as companhias á Superintendencia da 
Fiscalização um rclntorio minucioso das prestações recebidas, 
correspondentes aos seguros terrestres e maritimos rf:alizado' 
durante o semestre. 

Art. G I. A imp0rtancia dos premi os ou prestações recebidas 
no Brazil pelas ~ompanl!ias de seguros será, depoi::; de rleduzida 
a quantia pr·ecisa para despezas geraes, sinistros, dividendos e 
pagamt!ntos aos segura•los, empregada em valores nacionaes, 
t::te!l como : apolic•JS t!CJ. divida publica, immoveis no territorio 
da Republica, e llypothec8,S solm~ propriedades c immoveis ru
raes a curtu prazo. 

Art. G:J. As comp:tnhias nacionaes de srguros terrestres e 
marítimos e a~ :•gencias das companhias estrangeiras, f]Ue func
cionarem no Br·azil, manterão em dia um registro geral elas 
:~polices em vig-or n:_t !{epublica. 

Art. 6ô. De,;te registro exlrahiriio trimestralmente um 
qnarlro qur rrrnette!'ã•• ú :-:uperintendencia da Fbca.!L: .. t,:~·J, com 
dado' preci~o~ snh• e os contractos a qne se referem as lli'·>lices. 

Art. Gi. A' ~nperintenJencia é facultado o exame da e,;cri
pturaçfío do reg-istro geral sempre que julgar neccssario, para o 
que ficam as companhias na obrigação de exhibirem o li \TO ou 
livros de registro, quanrlo lhes for exigido. 

Art. 118. No l'<'gistro g•,tal deverão ser inscript <S t, las as 
apoliccs emittidas ou renovadas durante o anno, com in·licrrção 
em colnmnas separadas : 

a \ do numero <la apolice; 
b ) do nome do srgurarlo ; 
c ) ào ohje,:tv do ~cguro e sua situ8ção ; 
r7 ) ria ímportanri~ ~egur~da ; 
e ) da rlata do inicio do seguro ; 
f) da. data da sua terminação ; 
g ) do premio recebido. 
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1tc ;q1m"aç:lo geral, romposta dos pretores, a. qual as envi;u·;t ao 
pt~der veritiearlot'. 

§ 4. n Embor;L nãu se acho ft,cha<h por todos os lados :tlgum;L 
rOtiula, será, não obstante, apurada. 

(Decreto n. l.DlO, arts. 18 e l!l; lei n. 35, art. 43, § 1:::, c 
decreto log. n. 543, a.rt . .')0 .) 

Art. lG. Ser;i licito a qualquer eleitor votar por voto des
cobert.o, não P'•dcmlo a mosa. recus;tr-se <t acceital-o. 

Par;tgt•;tpho unico. O voto descoberto ser<l. dado apresen
tando o eleitor du;ts cedulas, que assignará perante <t mesa, 
um;t das qu;tes !'or;i depo,it;td;t na urna o <t outra lhe será 
l'tlstitni<ia,, depois do datath c rubric;ttla pe!:t mes;~ e pelo~ 
fisc;tos. 

(Lei n. 42G, aer.. 8''.) 
Art. 17. Fin,Ja a votat;Ko e em seguida á ;t:<signatnra, do 

ultimo eleitor, o pr·c~identc da mt)S;t mand;tr·á lavrar um turrno, 
que será assignarlo pelos mes<tl'ios, rlccl<tra.ndo o numero ile 
eleitores quo tiverem votatlo. 

(Loi n. 3.'5, art. 43, §lO, o doc1·eto n. l.!JlO, art. 20.) 
Art. IR. L:t\T:t,lo e assignado o te1·mo de r1ue t1·ata o artigo 

a.nt.cccth:JJtn, o presidente tb me~:L :tlllJUIIci<.u·;i qnc se ,·ao pr·-o
eudm· :, apnra.çiio, c dosignar:t um dos membros par:t fa.zer <L 
loitur:t lhts cedul<t,s, dividindo lJelos outros as lettl'a.s tlo alpha
boto p:tra o traballw d;t apu1·a<;·iio. 

§ 1. ·• As codu1as serão lirh~. um<t a uma, pelo mosal'io dis;:o 
onca.rt•egado, o qn:tl t:tmhem as rcct·berá, uma ;t uma, das 
mãos tlo presidente. 
~ 2. 0 O~ me~arios c~crutadorcs annunciariio, em voz alta, :1 

vota,çiio que for obtewlo ca.da um dos candidatos. 
(Decreto n. 1.910, a.rt. 21, e decreto leg. n. 543, art. 5°.) 
Art. In. Finda a apuração, o mPsal'io que sm·vir de sncro

tario org<tni~ar<i uma lista de tod.u~ o~ cirladãos tjUC lwuvcrmn 
o~tido votos, pel:t ordem numerica. da votação. 

Paragrapho unico. Esse resultado será immediatamcnte pu
blicado por meio de edital, que o prc~irlentc da. mesa. mandará 
<tlfixar na. porta do edificio onde se tiver ell'ectuado a elcição, c 
rleverá .~m· as,;ignado por todus os nwrnbr·os da mesa. 

(Dec1•cto n. I.!JlO, art. 22, e decreto lcg. n. 513, art. 5".) 
Art. 20. A votação c apnração deverão ficar torminadas até 

ás 5 horas da tardo. A confecção da acta. poderá prolongat·-se, 
Hem interrupção, o t{)mpo nccu~$ario para a conclusão dos tra
balhos. 

(Lei n. 85, art. G8, e lei n. 248, art. 7°.) 
Art. 21. Concluída a apuração dos votos, seri lavrada p('lo 

~ecretario c assignarla pelos me.-;arios a acta dos trabalhos clci· 
toraes, Jog-o em ~cgui,Ja :1 tio in~tallação, rlcvendo conter o 
numero tlos eleitores que não tiverem comparecido c os nome~ 
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de todos os cidadãos que houverem alcançado votação, pela 
ordem numerica desta, bem assim a designação minuciosa de 
todos os factos occorridos durante a eleição. 

Pa.ragra.pho unico. A acta mencionará, no a.Ito da primeira 
folha, o districto eleitor:Ll a que :Qertencer a secção. 

(Lei n. 85, art. 69; decreto n. 1.910, art. 24, e decreto leg. 
n. 543, art. 5•.) 

Art. 22. Essa acta sor·ã transcripta em livro especial, por 
tabellião ou pelo escrivão da Pretori<L, ou, na falta de~tes, por 
qualquer cidadão, a convite do p1•esidente da mesa. 

A transcripção d:t acta deverá ser assignada pelos membros 
da mesa e pelos fiscaes e eleitores presentes que o quizm·cm. 

(Lei n. 85, art. 60; decreto n. 1.010, art. 25, e lei n. 35, 
art. 43, § 20, lettra c.) 

Art. 23. A mesa fará extraltir ·duas cópias dess1L acta, bem 
:tssim das assigna~uras tlos eleitores que tiverem votado, de
vendo totlas sPÍ' assignatlas pela mesa e concertadas por ta
llollião ou pelo escrivão do pretor. 

Paragrapho unico. Uma des~as cópias será. remettid:• ao 
pret6r e outra. á secretari:1 do Governo Municipal ; esta ultima 
será acomp:1nhatla do cópia a.uthentica da acta do installa~·ão 
da mesa elo i tora L. 

(Lei n. 85, art. iO, e decreto n. 1.910, art. 26.) 
Art. 24. O livro de assignaturas dos eleitores e os das . .tetas 

eleitoraes serão enviados pelo presidente da mesa á secretaria 
do Governo Municipal, juntamente com as cópias a que se re
Jere o paragrapho unico do artigo antecedente. 

(Lei n. 85, art. il, e decreto n. 1.910, art. 27.) 
Art. 25. Todo~ os livros quo tiverem de servir na eleição 

!'erào rubricados pelo pretor, salvo o caso do §()o do art. 4° 
tlt•stas insLruct,·õcs. 

(Loi n. 85, art. 72, c decreto n. 1.910, art. 28.) 
Art. 2G. Oito dias após a eloiçlio, os pretoros se reunirão no 

cdificio da :\1unieipali•lade, e, depois de elegerem de entre si 
um p<tra pt·osidir os trabalhos, darão começo á apuração gemi. 

(Lei n. 85, art. 73, e decreto n. 1.910, art. 29.) 
Art. 27. Os trabalhos da apuração geral deverão principiar 

;ls 10 hoi'as da manhii; findos elles, lavrar-se-h;L uma acta 
circumstanciada, que contenha os nomns de todos os citladão~ 
votados, pela ordem numerica de votação em cada districto, 
considerando-se eleitos os cinco mais vot<\dos em c:a(ta um dos 
mesmos districtos. 

Paragra.pho unico. Essa. acta. será enviada. ao Tribuna.! Civil 
e Crimina.l, onde fic<Lrá archivada ; della se extrahirá uma cópia 
para. ser remettida á. secretaria do Governo Municip<J.l. 

(Lei n. 85, art. i4, o decreto leg. n. 543, a.rt. 5°.) 
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An . . "!."<. A c~da um do~ l:í intPmlentes Pleitos dirigir;t o 
p1 etot' pt·e,;idon to um otrieio eomatutüc"ndo-llw o re:mltaJ.o tb 
apllt'ação na. parte que lhe dis~et' re:::pcito. 

(Lei n. 85, ~rt. 75 ; lei n. 248, art. go, c decreto ll'g. 
11. 5·43, art. 5°.) 

"\.rt. 2!J. O pretol' qu0 nKo pll!ler comparecer aos trabalhos 
il:1 apnraç'Ko f<tl'á. a dovida comnmnica1;i1o ao presidente, remet
ten,lo-llw iLS adaS do SeU ui:>tricto, 

(l.ci n. s:;, art. iG, e dect·eto lcg. n. 513, art. 5".) 
.\rt. ::o .. \ apnr;\ç'ío ~6 ~~) f.1r<i ach:tmlo-se reunidos mais de 

H~··ladt• duo;; pretor•ns do lJi:-<tl'icto Fndct·al. 
(L!·i 11. 8:1, art. 77, c 1lecruto kg. n. :'ít:l, art. 5''.) 
Art. :n. Os mcmuros do Gonmw :\Innicipn.l • leitos ;::e rc

Hnirão no e.!ificio da Intondent~l:t Municip<1l Yinte !lias depois d;t 
cleiç·ão. para darem começo :l.s sessões preparatorias, elegendo 
um presi<lcnte interino. 

(l.Pi n. 8:>, art. 78, e decreto leg. n. :143, art. 5°.) 
.\rt. :1"!. "\ posse tor;í log;tr lo~o que estejam reconhecidos 

•lúH' terços, pelo merws. dos int.cndPntes Pleitos, e se1·:í dada 
pt•lu antel'ior C0nselho tle Intewlend<J. ou, n:t su~t J'a.lta, pelo 
prefeito. 

(fPi n. 8.], art. 79 ; lei n. 24R, art. lil, e decreto lcg. n. 543, 
al·t. ~) 0 .) 

,\rt. 31. Niío podrrão scn·ie conjuntamente no Conselho 
!li unicipal: 

l'', o-: ascendentes e descendente~, irmão~, cunhados, sogro e 
grnro, tio c sobrinho ; 

"!". os socios tl<t mesma. firma rommercial. 
Pat':l~t·apho unico. Si !L elei<:iín rlP~ign:tr cidadKos nesbs con

diçiíe.-:, t.om:Lr:í. :tssent.o o m:ds \'l'lho, con~idi·r·atHlo-so nulla a 
C'leiçào do antro ou outro~. 

(Lei n. 85, art. 14.) 
Capital Federal, 4 de dezembro de l\101.- Sabino Bm·1·oso 

luJâo1·, 

DECRETO N. 4.2G::i- DE 7 DE DEZEMBRO IJE 1901 

Cre:J. dna~ brigadas de infantaria e duas ele cavali:J.ria de Guard:J.s 
J\'acinnaP3 na comarca de Sant'Anna do Livramento. no E>tado do 
l~io Grande do Sul. 

• l Pt·n-:i1lente d.'1 Rcpnblica dos Est:ulos Cuidas do Braz i!, par::t 
exPcuçfío ,Jo tlect·cto n. -UI, do l! de dezembro de J8!JG, decreta: . 

. \rtigo unico. Ficam cee:L'l.'1s n;t Gnat•th Nauion:tl da eomiLrca. 
<h' ~<Lnt'.\nna do Livramento. no E'!t:\1lo do Rio Graucle do Sul, 
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uu<t8 briga.tl:ts de inf.mta.ri~ o dtW8 de ca.vallaria, aqucllas 
cum as designa~·õos de 31 • e 32•, quo se constituirão <lo tres 
batalhõo~ do sm·dço activo e um do da. reserva. cada uma, 
sob ns. 91, 9.2, D3, 94, 95 e Du, o :n e :32 ; o estas, com 
as de :32• e :l3a, que se constituirão de dou~ regimentos. cad:t 
uma, sob ns. u3, 64, 65 e GG, os quaos se organisarão 
com o~ guard:t~ qualificados nos districtos da refori<la comarca; 
revogad:1s as <lispusições em contral'io. 

Capit:.tl Federal, 7 do dezembro de 1901, 13•• da Republica. 

~[. FERR.\Z DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Bar1·oso Junior. 

DECltETO N. 4.2GG-m-: 7 m;:·DEZEmmo IJE 1901 

Crea duas briga<.la~ de infantaria. de Guardas 1\"acionaes na comarca 

do Caxias, no Estado do Rio Grande do Sul. 

O Prcsid<•ntn da Rnpuhlica dos Estados Uni,Jos do Bra.zil, 
par <L execução dü d1~crntu n. 4:31, de 14 de dnwmbro de W9G, 
docrota: 

Artigo unico. Ficam cro<Lrlas na Guarda Nacional da comrtrca 
dP Ca.xia~, no K<btlo do Rio Grande do Sul, duas bdgada.s do 
infantaria com :as designações tlo 33• o 34a, as rruaes so consti
tnirKo de tl'e8 batalhões do sn!'viço activo o um do da re,wrva.. 
c:ula uma, aqtwllt~' sob n~. !l7, fl8, D9, 100. 101 ~~ 102, e 
l'~to~ sob ns. :::1 n :!4, qnn so urg;wisctrão com os rrnardas 
r1naliti.cados nos uistl'icto~ d:t rdcrida. comat·ca:; rnvoga<las ac-: 
dispo.-<içõns em contr:trio. 

Capital Ft) l<'ral, 7 tlr• dozmnlJro dn 1901, 13-• da R1~pnhlica. 

l\I. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

Sahino Ban·oso .Ttwio1·. 

DECRETO X. 4. 207- DE 7 DE DEZEMBRO DE 1901 

Crea uma brigada de infantaria de Gua~das Kacionaes na comarca 
de Alvinopoli~, no Estado de .Minas Geraes. 

O Pr••.<i,Jnntn da. Rnpublica dos Estados Cnidos do Brazil, 
p;tra execuç;\ll do docrPto n. 4:31, de 14 do dezembro de l8UG, 
decl'eta: 

Artigo uni co. Fica crcada n:1 Gnai'(i:t Nacional da comarc:t 
do .\.lvinopoli~, no E~tado de Minas nm·ao~. uma brigad:t do 
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itJfil.litaria, com a !lPsigna•::,o dP 141~~. :t rtual so con~titnir:t de 
t1·"~ bat:tlhõt•s <lo sm·vit·u activo, ns. 431',, 437 c 438" um do 
<LI rt~:'erv:L sul1 n. 1-ili, que se organisarão com ns guardas 
tlualitica<los nos tlbtrieto:; tla referida comat·ca. ; revnga.d:t>: 
.1.~ ühposiçiícs um cunt,J·a.rio. 

C:1pital Fmlura.l, 7 de deznmbro dn l 901, !3° da Republi.c:t. 

~I. FERRAZ DE CA~1POS SAI.LE8. 

S'abino Bw-rosn Jt•llitJl'. 

!JECRETO ~. -i.:?GS- DE i D8 llEZE~IHRO DE 191Jl 

Crea mais uma brigada de infanLaria de Guardas :Nacionac~ na comarc:t 
de San los, no Estado d" S. Paulo. 

O PreRi<lcnte d:t Rnpuhlic:1 do~ Estados 1:nidos do Brazil, 
par:t nxecn~'i'in do <le<'l'!'W n. ·13!, do I-J <In tlezcmhro de lR91i, 
d,;crcta.: 

Artigo unico. Fica, crt>a<la. na Guarda N:wional da comarc;~ 
do Santos, no E~ütdo de S. Paulo, ma.is uma briga<b do in
Cwt:wia, enm <t designação ue t'G", a qua,l se con.-'titnirá de ü·o~ 
''''talhões do serviço aet.ivo, ns. 2:--.ri, :2:-í'i c :!58. e um <lo 
!l.t rc~mT<L, :;ob n. 1)6, quo se organb<tt·Ko com u;-; guarda~ 
<Juali1iea<los nos di~Ü'lctos 1l:~ referid:t eoma,rca. ; revogatl:ts 
as lli~posi ções em c ou tmrio. 

Ca,pita.l FPdcral, 7 tio dezomhro de 190!, no da Hcpuulica.. 

'\!. F1:r.RAZ DE CAMl'OS SALT.ES. 

DECRETO ~- -l.:?tl\1.- 1>1: 0 J•J-; l•E7.C:\!IlRO J>E l~l()l 

lceduz a taxa da garantia de jm·os de i 0 f 0 para 6 o,' o ao anno :;oht''.' o 
capital de G.OOO:o00$000, empreg-ado nn construcção da Estrada ti,, 
Ferro do Carangola. 

O Presidente da Ropuhlicn, uo~ Esta,dos Unitlos tlo Bt•azil, llü;,l 

t.ermos do compromisw contrahido pela Leopold i na Railtcny 
C'""l'"t'.lf, l~milerl, na cl;w,;uh 1• do contracto de 9 de maio du 
18U8, decreta: 

Artigo unico. Fica re<luzhb <t taxa. de g-ar:mtia. de ,imos til' 

sete por cento (i "/o) para, >ci;-; por cento (li "/o) ao anno 'obre u 
<':tlJitaltlc sob mil contu~ de réis (GJII1il:Oilll$1llhl), empre;.r<t<lo na 
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construcção da E~trarla ue Ferro do C~wa.ngola, de que t!•<JJ.am 
as clausnla~ r, III c IX do decreto n. 5.82:?, e o texto •In de 
n. G .118, do 9 do fevereiro de l8i6. 

Capital Federal, 9 de dezembro de 1901, 13" da Republica. 

1\I. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Al(r,do Ma:a. 

SR. PRESIDENTE DA HEPUBLICA 

A autorização conferida no n. 10 do art. 2° da lei n. 74 I, de 
~G de dezembro rle 1000, para regular o tunccionamento das 
companhias de seguros, provê a realização de uma medida 
cuja nece~sirlarle pratica reconhecerão os paizes ain•la os mais 
avessos à regulamentação da activhlade in li i vidual. 

A Inglatcn'!'a manteve o regimen da mais ampla 1iherrlade no 
funccionamento dos seguros até o anno de ISml, em que a pro
posta Cave, para regulamentação da fiscalização das companhias 
de seguros,oncontrounaCamara. dos Communsopinião favoravcl 
á restricção do regimen de liberdade, que desde 185:~ soffreu os 
mais fnnrlados ataques, pelas rlesordeus a que deu logar, e tão 
grande vulto tomaram que os directores de nove companhias 
escossezas de seguro de vida pediram a organização de um 
systema de tlscalisaçiío, quasi tão severo como o que se estabe
lecera em 1855 e 1859 nos Estados Unidos lia Americ:t do Norte. 

O acto regulador tias companhi:ts de seguro~ de viria, publicado 
em 1870, na Inglaterra, foi o producto de deti,lo exame P 
cauteloso estudo instituídos sobre a proposta Cave. 

A fiscalização foi estabelecida com a preoccupação visível de 
tornar, si nfio impo,;sivel, ao menos ditflcil, a rE1prorlucção dos 
lil.ctos que tanto excitaram a opinião publica contra as compa
nhias de seguros, em 1853, e tiveram como culminancia de 
escandalo a celebre lilllencia da companhia Albert, cansanrlo tal 
alvoroço no publico e no parlamento, ao ponto fie ser recebid.o 
eom gPral assentimento da Camara dos Communs o projecto 
Cave, sobre o qual assentou a Li(e assurance companies act 
de 1870. 

A fiscalizJ.çiio pre~entiva foi com tanto. rigor modelada nessa 
lei que, para o funccionamento das companhias que desejassem 
explorar o sr\gU!'O de vida, exigiu-se um deposito ele vinte mil 
lihms este!'linas, em valores que o Tribunal da. C!mncellaria 
determinn.~se e :t fiscalização rep1·essiM era constituída por um 
conjuncto de medidas, tendentes a habilitarem o Govemo a 
acompanhat' to•los o:; actos da vida funccional das cqmpanhias e 
p0r cobro, no nascedouro, a quaesquer abusos que, porven
tura, oecorressem no desenvolvimento das operaçôes de seguros. 

l\1ais !'igol'osa ainda do que a ingleza, apresenta-se ao exame 
do observador a legislação americana. 
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A Jiscalização preventiva exigR o capital de 200.000 dollars 
pa1·a. a constituição da.s sociedades de seguros no Estado 
<I e Nova-York, e de 500.000 dollars para que as sociedades 
estrangeiras que não tenham séde nos Estados Unidos possam 
nelles funccionar. 

A fiscalização repressiva exercita-se, de modo rigoroso, por 
parte do superinten,Jente dos seguros, sobre todas ns companhias 
que explorarem esse genero de operações, quer se trate de se
gomos terrestres e marítimos, quer de seguros de vida, obrigan
do-as á apresentação de um relatorio de todas as negociações 
realiz;ldas com imlicações discriminadas da importanci<t do 
capital <lo fundação, do activu e passivo <!a co In !ianl.ia e dét 
receita e desp·~za do anno anterior. 

Accresce a medida da liquidaçito judicial por deliberação da 
Cúrte Suprema, a requerimento do attorncy gcrwml, sempre que 
a companhia nacional não tiver recursos para levar a Hffeito 
suas operações ; esta decisão fÓ póde ser evitada si a sociedade 
fornecer prova de sua solvahilidade no presente e no futuro. 

Si a companhi:t de seguro~ for estrangeira, o superintendente, 
na liypotllesc fig-urada, I óJe pmhiliil-a de continuar a operar, 
som maiores formalidades, e turna publica essa deliberação, qu<, 
perderá logo todos os seus e!Tcitos. 

Niio f,tz-se precisa insistencia no estudo das legislações dos 
demais paizes civilizados para que se possa affirmar a. neces
sidade illlprescindivel d<t !iscalização, que acautela. interesses 
de o1·dcm publica, a Lem tia sericdarlc o exactidão dos seguros e 
d<L garantia. da execução rlos contractos respectivos, sobre a 
('onstitui•;iio das 1·cservas, a limitação dos riscos e o emprego 
'los p1·cmios recebidos. 

A legislação al!emã resente-se do cunho socirrlista que lhe 
imprimiu Bismark, inspirado por Lacalle c a doutrina monopo
li~ta de \Vagne1· c Hosclter, que viram no E~tado o unico segu
rador sorio e g-arantirlor tle orwraçucs om que a activida•le in·li
vidnal ou societaria é Uio sujeita a alms<•s c desvio-;, que a 
viciam de mo1lo ratlical. 

A feição socialista revela-se, na Allcma.nha, no seguro olJri;-a
torio dos operarias, no qual collaboram estes em duas te1·,;a,; 
partes e os patrões no terço restante, e com o qual procurou-se 
garantir as evcntnali<larles ch molestia !lei de 15 de junho 
de 1883), os damnos resultantes dos acr;iclontrs pmfi:o;o:ion:l.P;; 
(lei de li <le julho rle l8Stl) e a precariedade 1la situação crcarla 
T>ela velhice e pera enfermidade. 

Nem outra cousa são mais do que seguros obrigatorios as 
pe,s•>,:s instituídas na Allernanlla pela lei de 22 de junho de 
188\J, em favor dos operarias maiores de 70 annos, e os que sa 
pretendeu e~Ltbelecer em França, no anuo de l!JOO, para os 
opera.rios que contassem mai~ d1J G5 annos, parft os ']Ue -;e inva.
lidassem a.nte5 tl1'S~a i<lade o fic,1ssem reduzi<los a ganhar menos 
do ter~,~o elo salario da sua protissiio. 

No esboço de rcgnlameuto, que acompanha esta exposição, 
estccbdeceu--se, de accordo com a autorização conf'erida na ld 
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n. 741, de 1900, bases para o fuilccionamtilnto da!'l sociedades 
nacionaes e estrangeiras que pretendam operar :sobre seguros 
terrestres e maritimos e sobre seguros de vida. 

Na partP que entende com a organisação institucional da 
íiscalizaçTio resulta dos dispositivos rlo regulamento a preoc
cupação rle etupregar o . pessoal o mais reduzido que possa 
eomport:1r n. contr<tsteação das operações de seguro, s11m que 
seja ella affe..:tada em sua exactidão e severidade. 

Na modelação funccional do app:trelho fiscalizador procura o 
regulamento, antes de tudo, tornar uma realidade a acção e os 
effeitos praticos da fiscalização, olljecto de contestações de alguns, 
cuja cfficicllci '• porém, attestam, do modo o mais seguro e pre
ciso, os resultados obtidos na Inglaterra, nos Estados Unidos da 
America do Norte, na. Allemanha e na propria França, :r des
peito das previsões pessimistas de De Courcy. 

Os abusos e tlesmandos praticados á sombra do regimen de 
ampla liberdade funccional, que por brgo tempo prevaleceu 
na Inglaterra e nos E~tarlos Unidos da America, desappareceram 
sob o imperio da fiscalização severa instituída naquelles paizes, 
fiscalização que, aproveitando a sahia lição proporcionada pela 
pratica da instituiçã:o, faz o regulamento incidir sobre as phases 
da vid:t funccional das companhias de seguros e tende, ;,rinci
palmente, a ter sempre apurada a re<ponsabilidade dcs riscos, 
em face das fitculdades das companhias, a formaçiio dP..3 rese1·vas, 
nas quaes assenta a garantia rlo c.lpital segurado, quando dever 
tornar-se effectiva a sua prestação no vencime"to da apolice 
e a applicação rio empre:ro dos p1·emios, de modo a evitar, o 
quanto possível, a dr·enação dos funrlos para fóra do paiz. e 
tornar prornptamente realizaveis as quantias que deverem ter 
applicação prompta á compens:tção dos 1·iscos assumidos nos 
contractos. 

Aos que parecem enxergar nos processos de fiscalizaç:ío do 
fnncchnaJHPnto das companhias Ulll ataque á Iiberdarle rio com
mercio, ou uma enxertia de todo o ponto desprovirla de efl'eitos 
pratico~, no mecanismo rlas operações de seguros, da acção do 
poder pnltlico, é resposta callal, além do que proporciona <t 
historia da arlopçi'io dos processos de fiscalização nos paizes que 
nos oJl'erecem os mais salutares exemplos de lillerdade e ex
pansão commercial, como a Republica Norte-Americ:ma, :t 
urgent(' e imdiavel necessidade cte repl'imir abusos occorrilios 
nos contractos rle segnros, que niio an·ectnm exclusivamP-nte 
interesses de orrlem privada, antes entendem com factos ele 
ordem publica, altamente interessada em que S{l torne effectiva 
e real ~'· respon~a!Jilidade dos seguradores por meio da fiel liqui
daç:ío •lm; ,:m;traütos. 

Esb !!i'i.') s~ prende, como erradamente o snppõem algum, <1 
granrle exP'1nsão 1h area de operrtções, mas da proporcional
lidade eutrf.l os rPcursos apuraveis rle momento e as responsa
bilidades cifn,Jas no:4 riscos contractados. 

Consta rlo qnadros officiaes a existencia de companhias que, 
com o capital realiz'!.do de duzentos contos de réis, teom re-
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sponsabilidades no valor dP. 5:; mil contos, ainda mais, compa
nhia existe fJUe, com cem contos de capital realizatlo, assumiu 
responsabilidades referente:; a riscos na importaneia de 
71.957:050$000! 

Situação identica a esta levaram os paizes de mais adeantada 
cultura a instituir a fiscalização das companhias de seguros 
terrestres, maritimos e de vida, em sua phase de· organisação e 
tle funccionamento no pensamento de garantir aos segurados a 
realização dos compromissos assumidos. 

\"ereis, pela leitura do:> dispositivos do regulamento, que elle 
procurou, dados o meio e o momento actuaes, acautelar os 
graves interesses affectos as opera,.ões das companhias de se
guros. dentro rio~ moldes da autorização conthb no n .. 10 do 
;,rt. ·:o da lei n. 711, de 2G de dezembro de 1900. 

Capital Federal, 10 de dezembro de 1901.- Joaquim Jfúrtinlw. 

DECRETO N. 4.270 - DE 10 DE DEZE)IllRO DE 1901 

I~·'.cc11b o funccionrrmento d:t~ companhhs de seguros de vida, 
mn.ritiinr•8 e terrest,t·es, nacinnrtes e Pstrangeiras. 

0 Presidente ria Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil. 
u~:mdll da autorização conferiJa ao Poder Executivo no aet. 2". 
n. X, da lei n. 141, de 2G de dezembro de i900, resolve que no 
!'~.1 ::c~ion:>mento rlag companhias de seguros de vida, maritimos 
e terrestres, nacionaes e estrang-eiras, já existentes ou que 
venham a se organisar no t9rritorio da Republica. se observe o 
regulamPnto que a este acompanha e eujd execu,;ão, na parte 
referente aos seguros de vida, fica dependente de approvação do 
Congresso Naci\Jnal. 

Capital Federal, lO de dezembro de 1901, 13·' d<t Rl'publira. 

l\L FEI\Il . .O.Z DE CA)!l'OS S.\LLES. 

Jo •qui,;! Jinrtinlw. 

Regulamento a ~ue se refere o decreto n, 4BO, desta data 

TITULO I 

llA SUPERINTENIJENCI.\ GERAL DOS SEGUROS 

Art. I .° Fic<t creada, nos termos do art. 2°, n. 10, da 
ld n. i-11, dn 2ô d~ dezembro do 190U, a Snperintendencia Geral 
dos Seguros, imrnRdhttamente suhot·.!inarla ao Ministet·io da Fa
zenda e comprehentlen1lo a Superinten·lencta dos ~rguros ter
restres e marítimos c a dos seguros de yitla. 
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PdragTapho unico. Amb.1s est:n supel'int8n lencbs con
stitLtem, e.n um1 si> r~p.trtição, uoa3 l'<tmos do instituto de tisca
lizaçiío crcarlü nartuella disposição do lei e rcguhttlas nc:;te acto 
executivo, n f['W será rlarh i111mediata ex:.Jcuçi'h apris a sua 
publicaç'io ('lt'ts. I o e 5• tio decreto n. 57!, fi,J 12 de julho de 
1830), 111. partJ que rag-u!a a fl;;c:\lização e o funccion!l.ilwnto das 
comp:1nhias dtJ S(l_:;nrns terrestre~ o m \ritimrF, fi~an·lo Llepen
rlente r;l..t ap[>l'l>vaç:lo t[,, Co:Jgi'•J~~o a p!\l't.•~ l"<l!"tJr.•nte ao sr>guro 
tlJ \·id l rat·t. 2', ll. lU, rb ld n. 741, t!e :!1\ tl'l tl•'Zr'\llbl'O tle l\JOO). 

TITULO li 

D.\ srrErtlNTE~Di':Nr'L\. DOS Sl':<a.-i~•S TI- r:t~ESTI~F.S 

E :JI.-I.RITD105 

CAPITULO I 

l!A Ort,·:':\:'\ISA<:,\ 1 DA sr:!'Efl.I:-iTE:"'DENCL\ D.lS SEGUP..OS TERRK;TRE~ 

F. ~IATUTnt' •" 

Art. '2.'· A Sui•erinlo:Jtlencia dos S"guros T<'rrestr's e ~fari
tirnos LIZ parte int ·grante da retnrtiçii•J ua Sup•Willt!Jthlencia 
r ieral dos :-;egut·os, CO!ll séde na Capital fe,Jet•al e jurisdicção 
em tod:< a lt ·publica.; l)XCt'Cet'ú., no:~ termo5 •ksre t egul:um,nto. 
a tlsca.iiza,;G:o •Lis companhias do segUJ'Os nac',o:J:tC~ e "~tran
goit"<1S que i'unccionarem n:t úpoca de ~ua promulgaçií.o e de 
fntm·o prntcn·\:1.m oper,u· no Brazil. 

Art. :l." n p<.'~iO:ll d t Sup~t·intond·)llCia t!O'l Sc~Ul'03 Ter-
restt'es c l\I lrititU<h CiJrnp.Jr·se-lta: 

De um cher,J curn o titulo de superinten•lente; de tre' auxi
liares rio mesmo; d·J urn s~~cretario, que terá a ~eu cat·go o 
1.rcllivo; de •lot.IS !•' escripturarios; de <luu> 2 • escripturarios; 
de Wtl ,. •Jlti,nw o nm S·Jrvente . 

. \rt. L· O [l) soai será de nomeação do Ministro •la Faze.nda, 
não ter:L rlit'CJt,J á aposentadoria e será consot•va•lo emq>wntc; 
bem serri1·. 

Par.t:.:t•apho unic1. Nos SJUS impwlimentos serão substi
tuidns : o superinton,lente pela pessoa quo o l\Iinistro d'l1. 
Fazontla no:near; o secretario pelo escriptm·ario quo o snpcl'iu
tenuénte designat·. 

Art. S.' A r·etriiJuiçi"io do p~3soal d:.t Superintendencia ue 
Segnrus t.H·,·t lug.lt' rle ac.:!ordo com a t:lhell:t annoxa a este 
regulamento, o far-se-ln pelo fundo constituído p3las contri
buições da" comp.tnhias de seguros que fnnccionarem na Re
publica. 

Art. 6." Tae3 conlribniçÕJ3 se!'ão, nos prazos fixados neste 
r~gulanHnto, r~)~ulhid:B ao Thesouro o esc!'ipturad:1s á conte\ 

80 
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F) Fa?:ne qnc srja rcgist.t'atl<L ou legalmente 1'Cconhecida a cor
poi·a,·:-to, t.or nm ou mais oscl'iptol'ios, oxccut:LI· tudas ou 
'JU<Lc~quce 1l:ts ;;uas opcr:1ç!ies o negocias c, som limitar:ão nem 
rc,;trict:õe;,;,pussuir, cuiliJlt'al', ancnd:J.r, hypothccar c transfcril' 
hcns movei . ..; c immovcis, em q nalq nc1' Estado ou tonit._.rio do:'~ 
E..;ta.tl"s l'niclos c em f]ll<diJilet• paiz cstrangcit·o ou locctlidade. 

Faz 'r t11do o seja quaut'' for ncccs . ..;ario, conveniente ou peo
priu, ll<J.ra a J'f'ê\lizaçãu tlc tJnacS<lllCl' dos fins on conscc.nçfto <lo 
q uaCS<J w~r tlos oiJ.icdo~ aq n i snpramenciunados <]IW :1 t.odu 
tempo occmTam em pt·ovdtu <la corpor:tttfto e, em gorai, ftzcr 
ont1·o 'JII<Il•lncr nrgocio (>".i:t do f:thric:tçiio ou uutt··• quat.rucr) 
que ;i eoi·pu1·ar::l•• p:u·r·<;:1 dt•H'I' '''l' ,·antajo•s:1montc rxplorado c 
,., IIJ'I'"! ll'lld id" r'•Hl.i"nd •, "ll''l tn cr•<n n allmli 1lo, nn qnc se prc-nnnct 
•1uu 1.<\llli:t proiJalJililléidt• dn :tllci'lllt'nt:~r dirc'<'tcL "u indii'<'etamen
t.c u Y:ilui', on tt•azcn' pl'ovci t.o éL 'lU:tC>IlllOl' tio~ bon~ ou tlirl'ito-; 
tia Ct!l'poração. 

O fi111 <lll objccto especifk:Lilu no tm·ceiro paragl'aplw, salYo 
•pHtmlo <·xprcsso dt• mudo <lin•l'SO nu mesmo paragr:~pho, sel'á 
enLflo liiiiit:l.llO n11 J'(•..:tridn eul!l l'l'ferenria Oit infurcneia dos 
t<'I'IIJu-' ,jp out1·a 1'1 w>nla <Jil:tlrJIII'I', ..:inflo de otÜ!'u para.graplto 
nl'll:t insnn •· 

4." ,\ imporl.:weia total <lo e:q1it.al sol!ial ,j,,.;L:t eul'p<•raç:io ~~ 
de ccnw c cinc:wntct mil d<~llaJ·~ (8lSO.Oilil) (\o numPt'O de ac
ç·õ,•s l~iii rpw sedt o mP<mo <linrli·l" ~~ 1lc mil e <Juinilt•JJt:t-.: (l.:JI)II) 
ar<·il<'' do r•r•m llo!ln.l''' ($ !riO.ílll) cad:\ nllla, •las qn:1c-: tt'l'ZC 
mil <' <JIIinlwnlu' ,J,•ILil'S 1'• a illlp·ll'léUlcÍ<l <lu e:1piLal o'Ulll '1110 
t.r~r:í :1 corpu!'ar)u de inicial' o lli'!!Ocio. 

G." (),..:nome:..; c rcsidenei:1-.: rloc: ÍIICul'put':Ltlol'CS c nnmcrn da.o; 
:1erJH'' 'ub-:.Tiptas p<n' ead:t nm dl'i!P,, ~~'Jlllo a impnt•!;ancia tio 
··apií;;ü sul'ial com o t]ual tt•r:'t :t comp<IIIhia rlc abril· o nogoeio, 
;~ãiJ c1nnu ~ngne: 

R. 8. IInndnrson ....... Sl1at'un. P.t. ........... .. 
E.'\!. Ricilat'1bon ...... l'lpvdand,o ............ .. 
11. C. Tt•:tgo .....•..... lrlPm ..•......•.......... 
\V. t;_ Jli'IHII'l'~Oil ...... loii'IIl ................... .. 

[;. F. HrJIU'Ilt'·· ......... loll'lll ................... . 
L. TI. Flliot. ........... ldt•.m ................... . 
. Tol111 :\I i I.C'.Itnll. . . • • • • • • • !11<~111 •••••••••••••.•••••• 
J. \\'. llrain:>.rd .......• !dl'm .................... . 
lipor;.:-" IJ. Hile ........ IÜl'IIl ................... . 

;'ÇJ!i!?f?t'n 

,/,· !lr'r:Dcg 

:.'0 aco.·õrs• 
111 ditas. 
20 (lita-.:. 
::'ll tlitas. 
:;'11 rlit ts. 
10 dit.ts • 
111 <libs. 
u·, <litts. 
I LI di tas. 

r .. ".\ "'i~l.!<l1ci:J. <h J'~'r<•J'i•l:l r•m•p lraç?to cnmo<;ctl':í do ,Ji:I 1lo dc
P••<i 'n ,J,.,j,n Cl'l'tifl,·arl•• 11:1 l'ql:t:·tit;iio da Scct•da.ri:t t]p, Esi;:ulu 
dr• :'\o\·:1 .. ll'r~o~· l' t•nnlinu:u·:í. J>l'l']lCtuctmPJÜl'. 

7.'' ~<l() Jl'''l• ])J',•>:; ·n1. ~ t'l'1':1.d 1s :1~ ....:egnint·~s di.-:;pll~Í•,··'l~..: p:tra. ,J 
t·t•gnl:tJJI<'fl!n du gi1'1' ('. diJ·~·t·,::"to d~'"' nn.!..:'oc·it,... d:t <'OI'P n·;HJtn e as 
..... t\;...!,lli 1L(•-.; lit~lil.a,t;l-~t'.~ ,. I t';...::JI:llJle.ltU~Ilrl;..: jtnl}l:i',~S Lia C·~)l'pOl'a•::-ln, 
dit'l'dm·n~ e aecionisl.a-:: 
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A dircctO!'ia tcr:t poderes p~1.ra, sem assentimento on Yoto 
rlos accionistas, fazer, morlíficar, rcibrmar e rescindir os e-tatu
tos dc1ta corporaç~w, fixar a importancia. ou qnanGia do 
dinheiro rcscrv:ula ao capital de exploração, ant.oi'iza.t• c 
mandar razel' c cnn~titnit' h,,·pot.ltccas c P'~nlwr soure os 
bens moYeis n immoYci::> dt•sb col'poração. 

Com o conscntimcntn por <'SCripto e consoante á votaç[io rios 
possuidores de uma maioria das acçõos cmittid:ts c em eircula
•:ão, os accionistas tcndo-s1 antes reunido em asscmlrléa, o~ 
rlircctores terão poder e autorização de vender, ceder, tran.;:fc
rir, hypothccar ou 1lispor de outro modo qualquer de to:! o~ os 
ha.-eres desta corpot·a~;ã:o. 

Il 

A r.,rpnr:lç:'io pútlc, por scn~ c~tatntns, conferir po,Jr•J'C.< ::t•l•li
cion:Lr·~ aos j:t ontorosados ao., tlircct•Jros c púdc pt·cscl'<i\'Cc' n 
Hlllllcrn neces,;ario paea constituir o pessoal numerieo •lo sou 
conselho <le administr:tção, numero esse que poder;i. ser JUf'l1<~l' 
rlo qull ;1, maiori:t de tof!o o numero. 

lli 

Os dit'ect"re~ oppm·tun;cmentc dotoeminarão quacs c ;tté •1uc 
ponto o cxtensi,·o c em qun tempo o loga,res e occasiões, e sob 
que condit;õcs c rcgnl<tJnentos a,; contas e livros da COl'P•)I'ação 
on quat>s pwr tlclles sel'ãn :thcrtos ;i, inspecção dos accionista< c 
nenhum accicnist<t tcr:t dimiw tio t•xaminar qualquce conta, 
livro ou documento 1lêc curpor;v;ão, S<1lvo rtnan•lo prcscl'ipto pot• 
estatuto ou :wturiz:tdo pelos direc~ot·cs, sinão por dcliiJcração 
1los acciunistas. 

IV 

Ü~ tlircctnl'PS potlf'l':10 f.tZCl' 1\S ~n:ts :tSôOI111Jhjas 0\l rlllllllc>eS O 
ter um p,;cripturio c f'azce <t oscripturaçio elos livro,; da cot'· 
por<t<:ão (excepto o,; li \TOS de cntt·ad<t c tr:tnsfllroncL,s) 1~)ra 
,(este EBütll•J, 

Em m do qnc assié(n;\mos c scllámos o presente aos oito dia>J 
rle maeç.o •lu mil llJYuccntos u um (8 de m:m;o dn lDOl). 

Em pres,•nça dr• .•. (.\S'iignado)- li. c. llil/, (Assign<tthi
G. C. 1V. Cnuej(Jrd. 

St~gnnm-~c a~ :t~'li,gn:ttm·as c o> ~ollos rcspoctiv•)S <lllC Ylo 
indiearlos no St211 lug<tl', uempü : 

(Assigna<l•>')~R. S. l!,;nden:rm. (L. S.) -E. ili. Ilichrr;·J3o,,, 
(L. 8.)-ll. 1', '1',-,gJ, (L. S.)-JJ. F. !Jounw. (L. 8.)-L. fi. 
E!linl. (L. S. )-.Tof,,, JJ:Iç!u:ll. (L. S.)~J. 1V. Brai,,rml. (L .. '.) 
-UI'oi'()'.' D. f{if,·. (L. S,)-11'. G. Hcnde;·son. (L. S.) 
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E~hv:t n:t primoit•:t l'olh:t nm:t cshmpilh!< •In valor ,[., llrz 
ccnl s, üovidamcnto inutilizad:t. 

E~ta.•lo do O !tio. Corn:wc\ do Cuya.hoga - E~ta<lo3 Uni~lo~. 

Srtihn.m to,\1'>~ qnc aos oito dia.s do moz de março do anil<) do 
mil novocent"s e um (R de março A. D. 1901), perante mim, 
tabolliii o pu h I ieo om c do Estado do O !tio, comarca de Cuy:thoga, 
eomp:u·or·or:1.m p·:~'l·Jalmcnt•J R. S. Ilondot' . .;Dn, E. ~I. Ri 
elwrdson, B. C. Tl'ago, B. F. Bourm•, L. li. Elliot, Jolm 
'\Titt,hl'\1, ,J. \V. Br·ain:u·•l. Gc:Jrgo ll. Ililc o \V. G. llondorson, 
"' q:t:tL'' "'l,1ll1 •··m\·,·,Jci~ln de r1w~ sito :t'' pu,,o 1S mtJnd•ma,l:J.s no 
."lflH':tdiJ .. , ..• ,·titil':tLl··, ,. 'i'tc o p:1.:-':Lt':t!Ll. o tn:u[., •:n primeira
mente u-; iltr.,:it·:t•lu ,Ic, '''ti contddo. r.urlo:; sin;;nl:.tt•monto con
lit·mal':un lt 1.vol-o a.:,;i.'-!·narlo, soll:.t·lo o ctltt•egtu edmo acto o 
r,•ito ,[,J ,tt:t n.:potlt:tnoa vontade. 

(.\o.:-;i~ll:td~>) 1'. Il. \LI/iwns, ta.belli:"io pllhlic•J <lo E,.;t v lo tloJ 

flltiu. CoHutt·e:~ <L·. Cny:\ltiJg:t.- Estadu,.; Uni• lu.~. 

"'\eli:<Ya--·,. appn.,to o ~dlo do rof<'rido t:thdliiio. 
E'í:td11 t],, liltiu. r '<Jlll<tt'é:t de l'tt,I'<Lit<l,~·a- E.·:l,·i1l1lS U11ithJs. 

Eu, \Villi:un 1~. LJ,J:d.••s. ~ocretaritt d<J Tt•illlnt:d ll•J l'rinwit•:t. 
Inst:tnei:t, jniz s 1 Jltt•t·:~uo rla supr:ulit:t e<JIIHl'·~<t rio Cny:t!toga, 
r•,•rtilko pda pl't•,.;ptlte qun F. H. Willia111. p::1·ante o qu:tl foi 
l'cil,o o l't'.""llltt•.·ittH'!II.n ,innto, m·a. :\ dar.a •lu I!IO"ItW, t:l.hr,llião 
pttl•li·· • t':lt 1< d:1. l'eii.H·i•la comai'C\, ÜP\'i<lam··ntr! nutoriza.tlo 
pl'!:t~ l<'i,.; 1h 1 tJ,[,J a l':tzf'l o, emnn t:ttni>t•m :~ J't::·onil•·cor e 
la Vl'<tl' tt:l'lllrH r, :.teto' de ~t·a.nsmi~<io ti•· pro ]li' i"'[" dt•,.; rtll':te,; o 
m·h:m:v!, ht•n,; tttun:i~ c imllltJYcis sií;u~ e CIJlll[Jl'olwn•li.<lm nu 
1<;-:catlv <h Oltin, e uutro3Ílll, actc-;to <[UO tl'n\10 p·!, i' :i:,u t'<Jllhrci-
11\PtÜ<I •b ''''t lctt.:·a c ct•eio qtn t': :wtlwntié:t c a.;.-;im ,., tenho 
:t >li'L : .. ,,i·•:t:L'.tll'<t. :i. me·:111a aptn~r.a; o qnr, o in~l.t•nmento jlmto 
~·~l:i !:11 1'.>•1•> ,J .. ,. ,,,!'1/'ill;·hdu t'•>lll ::~ ki·' d11 1•:-;!.:tdn rL1 Clltit> • 

. A .Sll L t~ )JJlltli . ..;,:td P~pit',t :\,1~-~ dez d'1 J'..l;.'~\'il'l) tL' 1nil HOYI'

t~r~nt,o' "thus (lil ll<l fr:~·eireit'" 1!0 !~lrl·!). 

Em C(~'' i:.J:\I.l'l\1\llllt•J <lo 1[\lll a~sign<'i a pr.r.~.mto P appnz-lll<' ,, 
-;r\lu ,[., t·••l',•i·id" t.J•iltlln:ll d~.~ Clm·!'land, li·}·. "''~ nr1Yn •lias do 
Jll•·z ,\:' ttLr;\··· da (·t·:t d·· :'\''""" ~cnh111' dt> l!til 11•1\'t'l'<~nt. • ., n 111n 
(~I tlr• Jltlt•;" ,J,. [:: 1!).~·(.\,sigll:vl.lt \\-·/!:·.,,, /.'. r•,,r,·:, c:cc:·p
l,al'iu. 

Por TltC·J. A. Cl:IScrl, ,;crerot:u·io tlr•\t:.é'<ldo . 

. \clt ',\-:~,.,,. <tppo~to o ,.rell<l do Tl'ibnn:cl d<· l':·im •it•,• h~tanr·h 
<!:1. cottt::t···~ dtr Ctl\·:dlllg:t, do Esta.lo tlu Oltio . 

. \clt:t 1:1 '" <~!lixa~Li. llllHt fiStampillt:t rlo Y:tl1ll' •\c ,h•z e··nb.Yns 
,J,. dul!:~:·. dr·.Yi•\:itlttllll.tr inllt.iliza.•l:t. 

l~<'gi..:il',Jd:t I\< I ••.sc:·ip!.oi'Ío 1h •·ump:tlllii:~ <'til 1-:<t~G 1 il':tn;:rc. 
C•tm:~t'<'!!, dt• !-;.;'""·ao.; Pnzn di:~s "" Jn••z d" nnt·, . ., Jn :tnll.rl 1lc mil 
11 >\., ... ,.,,1;"'" um ( ll d:· tn·u·•;rl d•• I \l>il1. . . 
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Companhia de Registros c Dcpositos do Nova .Jcrsey (New 
Jerscy Registration and Trust Company). 

Por procuração (as:!ignado).-Harry H. Piching, gerente. 
Recebido na Secl'et<trüt da comarca de Esscx, aos onze dias 

do moz de março do anno do Nosso Senhor de mil novecentos 
e um ( li de mat'Ç'O A. IJ. 1901) e registrado no livro numero 
vinte c um (n. :!!) rias associações commerches incorporadas 
da rct'L•riela comarca ;is paginas duzlilnta~ oitonta e oito 
(pag. 2H8), etc.- (Assignado). William V. H11eblet·, secretario. 

Lia-~c em nota á margem: 
Annotado c archivado. Ma.rço, doze, mil novecentos e um 

( 12 do marr:u de HlOl).- (Assignado) Gem·ge WHrls. secretat·io 
do Estado. 

Estado ele No\'<t·Jersey, secretaria de E~tado. 
Eu, Alnx<J.ntlor H. Rickey, secrotal'io de Estado é\djunto doEs

tado ele Nova-Jerscy.certiticu pela prt>sento que o documento su
pra é traslado Hei do cm·t.ificado Lht incorporação d:t - « Tho 
Gongo Socco Gold ~Iining Company » - e das tlU1S inscl'ipções, 
lJem como é o mesmo copiado e cont'J•oritarlo rom o original, 
are h i vadrJ n:t ~ecrctaria de Est.arlo <tos rloze dias elo mez ele março 
riu annrJ do :'ofosso Senhor de mil novocentoR e nm ( 12 rle março 
A. D. de IV !IJ c que om se <\cha. alli depositado. 

Em testemunho do qne assignei a pl'esente e nppuz-lhe o 
;o:ello do men otncio em Trenton, aos Yinte e oito dias do tnez de 
maio do nnno ela graçn tle mil novecentos P nm (2R do maio, 
A. D., l!llll).-1.\s.;ign;ulol c1. !I. Richcy, se .. robti·J de Estaelo 
adjunto. 

Achava-se ;r.ppo~to ao lado o sello do socrcbrio de E~tado 
adjuntro do l·:~r.ado de :'ofova-.Jol's:.Jy, o referido Sr. Alnxantler H. 
Rickey. 

Nnmero tt-os mil oitoc.•tlto~ ~otcnta e seis (n. 3.f:iG ). 

Rer~onlwço vorcl:tciPira a fit•ma retro de AlexanriPI' TT. H ickey. 
Con·mlarlr> Gcr\tl do Brazil em ~ova-York em 11111 de junho 

dP mil nuvec1•nt.o~ e um (l <lo junho do !OJl).-(.\s~ignado) 
.1. F . .'(,ricr, cousul gnl'al. 

Lia-se no alto: 
Rect\hi ciiWLl milr•~i~ (:1~000). Com as -;imple:.-< iniciaPS (<IS

I'Í).!'lladol, .1. F. X. 

,\cl!av:1-.;o :llnx:tth nm:t o~tampilha. con''llhi' do valor do 
cin,.o mil 1•e\is (5::)00U), lloviJamentc inntiliz:1•Ll pda data, 
a~sig!latura. e rlii:eres l•Jgo acima Lleclarados . 

. \rJ Ja,[•J P~'.a \'a, a.p[lCJSt.o o ~ello do rerorielo ConsulatlO Gorai 
ela Heprtlo!im dos Est:.tdos Unidos do Br.~zil em No.-a- York, 
E~tarlo~ Cni·l•Js •h America do .'\ortc. 

T01rlas :ts frolltas do documento original Yi11h:m1 ru!Jricaclas 
<'Plll :::; inich<·~ drJ nome do consul do B1·azil em :-;·\),-;\- York, o 

Pcdcr Execntivo iDOl 
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.:.;J' •• \ntonío ,1;, Fontom>a. XaYier, c l'l'am as mo<mas em numero 
de sete. 

Em l.ülll[''' dccla.t•o que tamhmn :<o achava apposto o scllo uo 
.rr~fnridu c,,n:mLvlo ~olirn t,,Hiéls a~ soto !'ulltas uu rnr.-:mo 
:locumnnh1. 

Lia-so n:1 cn,pa do documento ol'i;:;ínal inglc" O' sc.!.{nintes cli
~:orc~: (',•ll1)1:tnhh de Minct·aç:í.•J dn Ouro 1lo GongiJ Socco
The Gn;; yn S·11'C0 Gnlrl Ji,Bil~>I!J c,niiJW<1!J. 

Org;1 ni~:ui:J. •lfl ronformid:t•l" com as leis do Est;vlo 1lo '\u\:t
.lnl's•)y. L· 1'I'Í ptorin gPJ·:d (pi'Ín•·ip:dJ em East; Ot•<cng''• :\'nv:t
.Jot'.'C.I'. l·:•··~·ip\Hr;,, :Jutllnni;i,·:H!:J. 

Rügis',rat!" na C•lmpanJJi:t •I•· Rr•gi~tro~ o !H1po,;:itu de :'\uY:t
.7er;:;c:• (~ew-.lot·soy ). 

Hc;.;i~ll':t.tiun of T1·ust Comp:tny-East Oraugc- 1\cw-.·,,rscy. 

UPe~>nh'~'.''l vordadnira a. assigna.tnr:t 1lo Sr. A. F. :\:wím>, 
ron!'nl .g''t':ll em 1'\ova-Yol'k. 

J:io ,],~ .l:1:1:;iJ'o, Yinl,c c l(il:ttro dt> onl.nln·o tlc mil nov,':?cntu.~ 
•J llllti-'! d · ''atHln'" 1ln lUOI ).--l'e],, diJ'nc!;ot· geral, (as.-:ign:ulo) 
.-1. ]'. ''"· :<11·,, Hosir • 

. \chaY:ti\1-"P alTix:td:l.~ qnat.t·n p-:t.a,mpillt:J.S n:t import:nwLt 
::o][,•,•l,i'-·:1. de•. l[llinlinnt'l:-\ P •:inrm~nt.~. r,··is (:í:-JO ]'(oi'>), dcvid:t 
" ,;ulltp,:t.~>lli.L'llwntn inntiliz:vla~ JlL;la 1Ltta. :t'-Si;rnatnr:t e t.Hio:,: 
•Jc< tlem:\i~ d;zet·,·~ n,f[llÍ logo :tcim:t men,:i<Jnaào~. 

,\eit:t\'a-.<1' :Lppo~to ao la1!1J l) ~()![I) <h Se<:L'd:tl'i:t ,ll,~ nc
J:t\tll\S (ixt.l)I'ÍUt'l'~. 

T:trnbclllt ;;ll :1clt:tv:un :tffixad:t' tces 1;stampilhas no Yalut' col
lcctivo 1lc dons mil c qu:ttJ·ueunt,os rMs (2:;tl10) tlt·Yida
;:H:nb: Íl!l!l.ili;:v!ao; jl(llll f'al'imllo d.:t l~.ccBhodori:t do Thc3•nn·o tl:t 
<'':tpii,:d l·,··l··1·.d. I.J·a.~:nndo a 111<''11\:t d:d,:1locro a''llll:l. intlie!tcla. 

:'hd·1. 111:1[-· <'<Jlli.inkt. lll'.lll i'l' :~.,·11:1.\':J, dt•cla!':tdu 1111 <llll'lllill'll'•' 
..:npl':t, ljll" lit,t.ur:d P iii'IJJH)IIIO \l~l'ti <l11 }ll'O}li'ÍU lll'ÍgltJa! !!'· 

eriptn um iD!!lez ao qtnl :t<jtti lll<: J'l]IJUl'CO. l·:m J(\ d,, l[lll', 
p"ssci :~ p'''"::;,•nto. q1w as~ign "· app,mdo-llte o ,;cllo du nwu '· m. ·i o 
'Wst~ ,.i,J;,d,•, aus YÍ11tn P qna.t.r., d•\ ont.ul.Jt•o d1~ mil llOYl'•'L'JÜ,J:: 
n lll11. 

nio 1\11 .l!llli'ÍJ't), :2-1 ,jp 0\ll,IJIJi'•) ,],~ )!10[ .-.f,,.rjH~:,n .{.•.· . :fnl'> 
Ft•,·;?•rnd'"' ,(o (',,n!l" z;,·t!tn, t.~·:ufw·t. ~1· pnhlie'J. 

D:í ins 1 1'HC···~r>~ ;1~!';( ,'1 elPi\:Í.n flf' intr.nflrntC'q muni('ip:1~"S (ln p;~tri~·tn 

F~-. der:' l. 

n l't't•cidt·IJL•• d:t liqmhlie<t •l"~ !·:,t:vlos Uni<lo~ dtJ J:;·azil: 
J(.l'-'.nhn '[ill', pat'<l, "X"t'l1<.'7ío •I.> rli-;po~to no :td. G" ,]n <1e-

'•'1ft lt~!!i..:ht.i\q n. :--~1:1, dr~ ;!.'i ~ \ d·~!.l'llÜll'O de 1:-::~1~. •j:t;~ntn 
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ao processo que <leve regular a eleição de 'intrmdeu.tes mu
nicipaes do Dlstricto Federal, 9o observem na mesma eleição 
as instrucções que a este acompanham, a~signa.das pelo ~Ii
nistro de Estaüo da Justi<:a e Negocies Interiores. 

Capit<ll Fc,ler<tl, 4 •le d•~zctnlJro de 1901, !3° da Republica. 

"'[. FEIUL\Z l>E CA~I!'OS SALU:~. 

SaúirlO Bw-roso .THniar. 

lnstrucções ~ara a elei~ão de intendentes munici~aes, a que se 
refere a decrete n, 4.~64, desta data 

Art. 1. 0 No dia :2~1 d<> C'-'l'l'cntc se pro,·cdcr;í, no Districtu 
Fe<loral :~ e!Pi•:fio p:u•:t o.< r::tt•gus de intenücnt.cs mumclpaP;J. 

Art. 2. 0 A elei~·ã,u '" rarit pot' lista incomplet:t, votando <I 
eleitur de eada rlistricr.o l'leit.oral em quatro rtPmes. 

(Decreto Ieg. n. 5·n, de 23 de dezembro de 18!!8, art. :Í'.) 

A1·t. :1." Nilo po•lcr:'i" ~''t' votados par:t membro' rio Con!:!elho 
:Municip::ll : 

1°, os que nfio forem elPitnt•cs munlcipacs; 
:!•j, os qur1 não tin~I'C'lU, pelo menus, ~eis mezes de rc,i•lenci<t 

no município ; 
3°, as anturirl:l.•lo-< .in,lkhrias, os commanrhntes de fon,·a 

naval c rl!' rlist.ricttJ JIIilir:cr. os cnmmandant•~S ile f<H'o;.t }Joli
ci:tl,.o eitefo 0 dolL'g':tdu~ dn !JUliCict, O~ CUIIll!ÜSc:ai'ÍOS dO ]>y
gklle e os in~pt>cL"l'r•.s <'S•:ulare~. rpw tin'l'Pm exerc:,ro seu~ 
e:~t·gos ,],·nti'<J !lu seis IIWZ<'S anteriot·cs ;t elr•ir_·;w : 

·1", u.; rpw LiVI't'C'lll li I i,~·io com a "'Inuicip:did:td!' ; 
5", os emprt~iteiro' •k ol,ras municip:w . .;; 
ti 0

, os rlil'e.·tol'es, sul"' ~i 1·ec t<H'<''• otllci:te<·m~ iores. .:!wCt~s dn 
S!'<\·i'ío e •[u:w~qner •Jlltt'u' J'uncdonal'ios qnn dirijam ull a•lmi
nisti'<'lll t'PIJctl'ti•;oos mnnidpaes, fcdorae~ ou sua,-; •l••pen
rLII-~ias; 

'7", o., Png•'nlieirn.; •lo ubc•:t' emprclwnJi<las nu mtmklpio por· 
cunh 011 Plll v ii'I.IIdP dr• C·JI11.l'a,•to com o 130V('l'llll :\IUIIJcip::tl ou 
FetiPt·al: 

t;·o, os nwmh1•o,.: rl'1 Ccn,el!IO que tind:tt•; 
U",. O' :L"L'!~!ldent.l'.-' r'u de,•·r•n•lento.s, diructo.' ou eolL:.eJ'acs, 

con.,:tllglliiw"s 'lll aflin.; d•J Prefeito <lo !Ji~tl'icGu, ;~;.,; ao 2 gr:iJ ; 
lO, os :tp:J.:unLadu., t'tti e:ll'!.l"ll•·~ 1l111Ui~i1'ae~ e ft_~Je1·an~: 
li, u-; '[ti:) cc:tiYCt'<'lll dir-,.·ct:t ou indit·ecr.amentL' int·''''''Sadm 

em f!ll;l.]I[Illll' t'Otii.I';II.' 1
1) 0/lCl'•hO COIU ;t "'lllllÍI:Ípctlid:tdl'. J•Ol' si ()I( 

C<Hllo tiatlut'l'~. 
E~ta in<'OII\[l:ttil>i!ida,Jr: tl~to att.ingc os JHb~tlitlot'<·' tL' acç:;,.1 

rlr> sucie.Lt<l:·s anunylll:tc' •Jll•_' ·.uuham cunr,r;tcGu ,'·JIIl :t :'.[a•Jieip.~-
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lidade, salYo si forem gerentes ou fizerem J!'tl'te da. dit·ectoria 
da:< mesmas socied<tde~. 

(Lei n. 85, <lo 20 de sdembro de 1892, art. 4°; lei n. 248, tle 
10 de <lezembro do lt:\.l-1, art. l-1, o tleercto leg. n. ~í43, 
art. -1".) 

.\rt. 4. 0 ~o dia ~) do corrente o,; pretores dividirão suas 
re-<pectivas circum~cripções em secções, que não poderão ter 
menqs üe oJO nl'm m:üs de ::;:;u eleitores. e designarão os edificius 
nn•k dosem funccionar as nwsm; eh,itoracs. nomeando para, 
~~~via tun:L delhs cinco Plt•itot·cs, do-; quacs um cxprt~::lsament.e 
pn.r:L J•tT-;idcnt<~. 

;::; :. U pt'!'tor rpJC c,tiwr impetlido scl'á substituído Jlara 
os tilt-; deste anign pctu prc:tot· <h cit•cum~cripc;ão mais pt·o
xim:t. 

:::; :2:' ,\s nomrac;õcs de clcitnm-< p:Hct mcsarios c as dcsi
gtt:tçi)c< üos cdifici0s pal':L fnnccionarern as mesas eloitm·:LCS 
;er:·tn pelos Jll'Otorc-; t.:<Jmmntlir~;ui:to; por ufiicio :w Prefeito c 
., ::1·1., nm <lo~ tlunw:~tlus e pubtic:tdas por edit:tcs e pel:t 
i 111 p ['( '!1"<1. 

::: :;. · :\":t Jldt L 011 u111Í'":Í<> 1lns prcd.ot'P". n l't•f'fcito f:tr:t a~ 
: dlurLcl:t s ttomeaçüo-; e >lPsign:t<;ií•.?S . 

. "- ..\." Ao I 're!'oir.o ittcmniJP a l't'tnt'-'sa :10 l'!'etor, corn nr
~r!i•_•i_:t, tl"' livro~, lll'ttas e unis ohjPl'to" tll'''''·"·"tl'ios ao "OI.'Viço 
t•lc<t·•r:' I. 

;:; .-.... ,\ tllllltCt':~<·~u ,[;,-; "Pcc·:ír;; e dosiorn:lç·?ío tios cdificio~ 
olil<>)'.Jo{cn•:to~t~l'<lltr•t•i<h., :Jr.t•,'';\ üli'ÍÇ'rtll;"',:a\lll !jU:t!l!n;í, dit;L 
olo-i:.:,·:t:tt;ito, 'lllC só pot• 111u:;i1 u ele forr;:t ma i•>~·. pt·ol·ad;l. podPr:i 
·'Ol' ;wJ>litic:ula, tot•n:uHl<l-~t~ p1Lhlic:t a altor;1ç:'io com antecntlen
d:t. :~o menos, de oiw tli:''· 

;::: li." :-;j nf\o h1111VPl' t·r···,•lrid!l ns oh.iectos prr•ci~os p:w:1. o 'acto, 
'' Jl!'e'idt'itt.c~ d:t tHcs·, l'l"ÍL•H':d J>l'OI'il!oneiar:i ~nhr·p o quo l'alt:u· 
•· m:>~Jd:>r:i. pot• um l'l<·iLot·,t]lll' lhn .-:'c•t•vil':í <lc ~n·Tda.rio,l:t;-rar 
OS CUill]V.lt'llti'S teemo,: de alJt•rtHl'él I) UC Pllel.)l'l':tllll'lltO, \'111 li
\Tu-;, t[llt~ St)t'lio lllllllct'a<lo~ c ruhrie:td<l~ pdo tlll'Stno pt'Psillcn
to, <.tcYclldo turlo constar da re;:pcctiv:t act:t. 

1 ! J')Í 11. t-::>, :u·ts. !1 I a fi-! ; lt•i 11. 2-48, art. :-;o n lHI':tgT<tphos, e 
lt·i '1. :;;:,, tl0 :!íi <lu j;uteit·., <lu iti!J:!, al'L. :;.>, ~ 1".) 

_\rt. 5." Os cidadão.~ quo elevem fol'mar ''" me.~ns l'!aitorn.es. 
n:·w pnd(~llllo eomp:trrc''l', pot• rptall!lWI' mutiYo, c!cq~r~o partici
pai· ·• ..;nu impedinwntu, :tt.(• ;i~ 3 hol'as "" t.:IJ'tle d:•. V•·spern. da 
tdf'Ír·ct·l. ao pt·t~f.llt', I[IW pl'o\"Íclnnciar:i "lht'<' '" ~ithstituiçfio, ou 
,tn I· ;·l'(i•i to, 110 t•aso do ;::; :2'' dn artigo anteccc!Pn te. 

il.r·\ 11. :-<~ •• :tl't. li.>, e lei 11. 218, al't. 5''. 8 l".) 

,\:·r. G." 1 1,.: momht'<l" <!:1 mesa e!Pitoral. cntrP os qnae:< não lm 
lllCcl!iip:ttihilitbtl<' dt• n:LlnrPz" :tl!.(nttia. ~··t·ã' .-ub<titui.dos do 
'egu'ntu muiln, n<> dia da deit;ão: 

i·, o pre~idente. lJ<'l'' ciclatl:ln ctt,Í<> U•'l111' se ~cguit· immedia
t:ttll'-'1\lt: n:tlist.:t ([ps nomeado~; 
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2°, qualquer outro mesario, por um eleitor da secção, a con-
vite do presidente da mesa. · 

(Lei n. 85, art. 66, e lei n. 426, de 7 de dezembro de 1896, 
art. ll.) 

Art. 7. 0 Os tr<tl.Jalhos eleitora.es começarão á~ lO horas da 
manhã, depois de reunida a mesa, que deverá ser installada. 
na vespera, a igual hora. 

§ t.o Si a. installação da. mesa não s& tiver e!Tectuado na 
vespera, deverá realizar-se no dia da eleição até ás 9 !toras 
da manhã. 

§ 2.0 O escrivão do pretor, ou, em sua falta, um cidarlão 
nomeado ad hoc pelo presidonte d:t mesa, l:tvrará logo a acta 
de installação, n·u livro quo tiver de servir para a eleição. 

§ 3. 0 Na. falta. absoluta de mesarios até ás. 9 hora~ do dia. 
designado, os eleitores presentes acclamarão um, de entre si, 
para presidir a eleição, c osto convidará mais quatro eleitoreR 
para mesario~. os quacs funccionarãu até terminar o processo 
eleitoral. 

§ 4. o O rccin to onlle devo funccionar a mesa eleitoral será. 
sep::.rado do rosto da sala, de modo quo os eleitores pro~entes 
possam fiscalizar todo o processo eleitoral ; dentro do recinto, 
junto aos mesario~, estarão os fiscaes dos ea.nditlatos, e .~ó po
derão ahi ont1·ar os eleitores, ;i proporção qnc fornm chamado::~ 
para vota1·. 

(Lei n. 85, art.. (i7 e§§; lei n. ~'48, art. 6°; lei n. 35, art. 48, 
§ 5", c decreto n. I.!:llO, do 18 do dezembro de 1894, art. lO.) 

Art. 8. o Compete ao presidente da mesa regular a polici;~, 
•la assombléa eleitoral, chamando ;t ordem os que della se 
desviarem; f<tzer sahir aqnelles quo injuriarem os membros da 
mesa ou qualquer eleitor, mandando lavrar antes o respedivo 
auto c J'Cinettcndo-o á. autoridade competente. No caso de 
oJfensa~ physicas ou do outro crime contra qualttnor mesario 
ou eleito r, o presidt>nte prenderá. o aggrossur e o enviará á 
autoridade cumpetentc, acompanlm•ln do auto de flagrante, para 
ulterior procedimento. 

Paragraplw nnico. E' expressamente prohil.Jilh a presença de 
força pu!Jlicrt dentro do odificio om que se· procedrr ;1, eleição c 
em suas immcdia~·ões, sob qualquer fundamento, ainda mc.;;mo, 
á requisição dn. mesa, para manter a ordem. 

(Lei n. 33, ad. 13, (:;§ 23 o 26, c decri1to n. 1.910. art. ll.) 
Art. !J.o Não scr;t valida a eleição feita perante mesa qlHl 

não for organisalla pela fôrma estnobelccida nestas instrncçõc~, 
nem em local dinn·~o daquelle que ti ver sido designado. 

(Decreto n. 1.910, a1•t. 12.) 
Art. lO. Todo candidato tem direito á apresentação de um 

fiscal, em cada uma das mesas eleitoraes. 
§ l. o Poderá ser fiscal o cidadão brazileiro quo tenha n,,.; 

condições de elegibilidade, embora não estcjn, alistado eleitor. 
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,; 2. • n l':ll11li1la to pu \cr:t bmhem apt•p,:ent:tr como fiscal, 
f'fll •tual•JllCr ~P~'•;ii.o •lu mnnielpio, Hlll rlL•itor do outr;~ SCL'I:ã•J 
<~ll par·ochia, scn1lo. na ~ecçãu qw~ 1i~ealiz:~r. apurado o :>cu 
\"dl.l), 

:::; 3." .\ aprPsenta(,':to ,[os fisc:u:s. cnja. assistoncia. não se 
Jl•ldcr:i. rccu~ar sob mo ti Yo algum, sct·<í. teita, por cscripto, aos 
]IL'I'.~i.dontc>s da~ me.;a,; clcitut•ao~. O oflicio de nomo;tção do 
lt.'<ea! podnrá sm· cntrt•.cmo o l'stc funccilmar em qual,lucr o~~a.do 
,.m 'l'lC se acho l) pl'occsso clcitorn,l. 

:::; 4." Smnpr1) qn~· um grupo de :~o Plei.t.ore.;, pelo menos, da, 
~~ ·•:\?in, i n·lie:tr, Plll tlocnnwn to :~s,;ig·na•lo, ') nu me de q mthl um· 
··!dtot• Jlal'<t Jl.'ic:J\ da elekão, dovol'á. 1o..;te SOl' n,dmittülo u::t 
rt:~"S:t, gos:wdu d11.~ direito::1 eon1'<'t'i•h:< ao,.; fiscacs dos c:m
, I i d:ttos. 

>'i 5. o Os fisc:;tes trrão assento na.~ mc~as eloitora.es, n:i:o 
p:JclerHh, pon··m, r.umar parte na~ sua~ •lrlibcrn.ç<:íes. 

>'i li." A ausenci:t ,l.,.; 1\;;caes, ou sua rorusa de a'sign(1.tura, 
nJ:u trar<í. intm·t·np•:fio dos trabalhos, twm os annnllar<i .. Niio é 
bmhem motivo tlt• nll!lirlado a f'a!t.:t lle assigna.tura, ou rubrica. 
t],, algum tlos mos·tl'i"'· rlc~tlo lllW :t mr.sa rleclarc o motivo por 
que dPixort 1lt\ fitzd-o P nilo fi11Ue pru,·ar!o que elh o houvossl) 
ol.1~t:ulo. 

!'\ 7. o Po,!cr:'io O' Jlscae,; exigir •h nw~a. conclui, la :1. :tpurn
,.,·i" c antt>s tlP l:tvt':H-se a act:L d•Js trabalho.q, um boletim, as
sif!natlo pelo~ mo,al'ios. cont0r11lo os nomes tios candidato~, os 
\ ~>t•H recchid.os, o o numero.~ 1lus oleitol'e~ que comparrcermn á 
dl'il,"'i.o. c dist,o pa~s:~rão o r·espodh·o recibo, q no dever<i, ~e e 
mencion:tdo n<L aet:~, l1cm assim a. recusa, si a houver, p Jl' 11al'te 
•lo,; mesmos fi'caes. 

Este~ boletins, com as firmas rios mes:1rios rcconheeirbs poe 
t:lhelliii.o, podem srt· apresonta,los, na apmação geral tla. elei
, ·;\q. pa!'a. substitnit· a a c ta. 

( Ld n. ~~.), art. 4:), ~;:i I fi c 17 ; t!P~t·et.o n. l.!HO, at•t. 1:1, 
'18 :;" c·!" ; lo i n. 4:21i, arts. ao, 4°, 5", G". V' c 13, c lu i 11. 479, 
dc·Ddc dezembro de !897, art. 2".) 

Art. ll. Anto~ rlc começ~trem os tra.b:tllto~ eloitoraes, osbntlo 
l'Pnnid:t a mesa. o p!'e~irlcnte nomear:í. um !los mc;-;arios seel'e
t1r·io. dosignat·:í outt·o para. J\1.zer a elmma.rla o um terceiro 
]tat·a exa111inar os titulo~ dos elt\itor·c,;. No~ ta. occasiii.o a urna. 
set·:'L aborta c mostr:ula. ao eleitot·~•lo, para quo verifir[uo 
Pstat· va~ia. 

( Decreto n. I. VI O. art. 14, e lei n. 35. art. 43, § 8°. ) 
.\t'l.. 12. Haverá uma só chamali:t ; mas, finda esta enio 

Psr.alltlo ain1l:t aberta a m•na que contiver os voto~. a qual :>c 
''•JllSl't'\·at·á fl!chatla, :i chave, cmqua.nto durar a vot,a<:iio, scriio 
r c,;plJida~ as cDdula.< do<> eleitores 1l:t s.~c,::l.o que não tiverem 
Yot.a,Jo, as 1los nwsat'ÍtJ." t•njos nomes não e.-;tivercm incluídos nil. 
licd.a. tla cltatnada, p1H' :.:c aelnrom alistados nm outra sc~<;1l.o, as 
,J.., fiRcaes quando t'nt·pm Ploitorps e ai ist:ul"> Plll scc~,·:'w ou p:tro
,,J ia. 1lilrnrcntl'. P, l'ltl ,.;:pparauo, a< de'~ elniton\:> de outra;-; scc-
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f,'iJPs em (1ue não se houver installa!lo a mesa resprctiva.. Neste 
ultimo caso os diplomas serão detidos até terminar a apuração. 

(Lei n. 33, art. 43, § 6°, 2a parto, e§ ll; decreto n. 1.910, 
art. 15, c lei n. 426, art. ]0 , § 4°, c art. 5°.) 

Art. 13. O eleitor não se1·á atlmittido a votar sem apresentar 
o seu tir.ulo, nfi,o potlendo, oxhibido este, lhe ser J'ecusado o 
voto, nem tomado em sr.p~trallo, salvo nos casos p!'evi~tos nestas 
in,~truer:õe;j. 

§ J.o i\;t hypothcso •lo não haver lista de eleitot·es, a eleição 
se re;i.lizat•;i l'azcn!lo-se a chamada por qualquer cópia. qnc será 
depois authcnticatltt, ou mesmo, na falta de cópia, se Jli'OCPdPrCt 
;i cleiçiio sem chctmada, sendo admittidos a vota.t· t,,.[os os elei
tores lb secção que se apresentarem munidos de Sl~us títulos. 

§ 2. 0 As mesas clcitoraes toem competoncia para lavrar auto 
de tlagramc contra o cidadão quo votar ou tentar litzel-o com 
titulo que lho não pertença, o para apprehender o ti t.nlo sus
peito; devendo livrar-se solto, independentemente do tl::mça, 
o d0linqnento, logo fJttO estivm· lavrado o auto, que sorti remot
ti•lo, eum as pl'IJVas do crime, :i autorhl<t<le competente. 

(Lei n. 35, art. 43, § 4°,e at't. G5.) 
Art. l-L Ca•h eleitor, á proporção que for cham:t!lo, deposi

t:tr:i n:t m·n:t um<t eedula, contendo qmttro nomes, c as~ignat'<ÍI 
o seu no livru proprio. 

Par;q.;Taplto unieo. Qn:uHlo o okitor não souber ou não puder 
assign:1r o nome, assign;trá outro em seu logar, pot· cllo indi
e<tdo e convid;tdo par:t esse lim pelo presidente da, mesa. 

(Decreto n. l.!Jlü, art. 17, c decreto log. n. Ei43, ~ut. 5°.) 
Art. 15. O voto scl'á m:tnnscripto. ou impresso, em papel 

branco ou anilado, niw devendo ser tran~paronte, uem tor 
marca, ~igti<tl ou 11nmcração. 

§ l .o ,\. ccduh devorá eont;er qu:ttro nomes por extenso, sem 
abl'evhtnras, nem emendas, e será fcchad~t por todos os lados. 

§:.!.o lJas codulas que contiverem mais de quatt·o nomes só 
se apurarão os quatro primeiros, sendo desprezados os outro!!; 
das que contiverem menos de quatro, serão apurado-; os nomc:
que existirem, ützondo-se menl;iio especial deste facto n:t acta. 
da eleição, pa!';t explicar, na contagem final, tt falkt dos votos 
climin;~dos. 

§ :J. o Set'ão apuradas em separado as cedulas que conti
verem signaes exteriores ou interiores ou alteração por falta., 
augmento ou suppressã.o de nome, sobrenome on appellido 
do clda.dão votado, aind:t qne se refira visivelmente a in
dividuo dotLmninado, e as que forem escriptas em papel 
de outra~ côres on tran~p<tl'en te. Não serão apm•adas as 
cedulas que contiverem nome riscado ou sub,;tituido, ou 
qn~w•lo se encontrar mais de uma em um só involucro. 
Todas e,;t;ts cedulas, depois de rubricatlas pelo pr·esidente 
lb mesa, ~crio remettidas, com as respectivas actas, <i seere
tari;l, do Uovcl'no :Municipal, para serem presentes á junk\. 



ACTOS 00 PoDER EXECUTIYO 

DECRETO N. 4.Z48- DE 23 DE :'-!OVEMBRO DE lPOI 

(:,·e:l maio lllllrt l>l'ig::td:c rl·~ int'anl::\l'ia d<' Gu:tr,Jns Nacion~PS ru co

mnt·ca •lc LimeirJ, no Esbtlo de S. P.tulc•, 

O Pre,i•lente 1la Republic't rlos Estados Unidos do Bmzil, para 
exe<:ução do deaeto n. 431, de 11 de dezem!Jr,J de 189G, dr··~reta: 

1\rt.ign unico. Fka errada na Guarda Nacicnal rl:.t rumarca 
d0 Liuwir:J. ll>J E~t1vlo de S. l'auln, mais urna brig·ada <!e in
f tlltH·t.> , om <l ,!,•,io:rmçãn dr é!!, :1 •jwtl so con~ti1uirá de tres 
1.•.1t!lli:.J<•o r111 s.;!'t·!<:<l actit·o, ns. ;?.'S'J, 251 e'-''''-'· o um rlo da 
respn·a, soh n. t-:4. f[ riO so or;;anhJ rã o com os fUardas qnali
tif:!a.rlo~ nr>S distl'ido..; d:l referida comarca; revo:,:adas ns dis. 
p:J;;iç•)•!'> em cJntrario. 

C•pital Fc let•a!, '.'3 de novembro dP HlOl, 13u da R••pnblica. 

::.I. FE!':P. \Z DF. CA:I!P· ,, S.\ LLES. 

1 ' f'J0:-- .Ir·rt!e d·1 l~f)puh!iea dt8 Lc..~a Íil:"'l U11i ~~..~ ~!ü I::·ttzil, para 
PXC•~UÇ'ÜO •lo tlect·utc• 11. 431, r\e J.1 dt• ri"W!llUl\l de ].-:;:)r:, uecrota: 

,\ rtigo uni••o. Fica Cl'earla na Guarda Nacional das comarcas 
dn Curytiha o :-.: . .Tns(• •1os Pinh::t!';:. no Estad11 •lo Parnn:í, uma 
hriga~ia d1' iufctntaria. COlll n d0sign:t~7fi0 ~le ]~)~~ :t rlnal s'~ cqn .. 
.. .,tit~llT· .. 't 1!P ty ...: b:1 ~aHt1lP~ do ~e1·vic0 actlvo, n-...:. 5~. ;)1·, e :17, e 
ll!ll ,]q d t n·~ IT.r, SDb 11. I \1, f!U•" SP- OI'!!:lll!'V·fiG Culll OS 
guardas qualifica·l••s nos dbtrict"s · d:1.s referida~ con:a:'c.-.,.; re
vogarlas as dispusiçCíos em contr[trio. 

\;,,pitnl Fe leml, '.'3 de novembro .J.• 1001, 13' tl.• I:eo;uU[ca. 

'\L FEP..t~.\Z l>E c',\~.IPO.S 8Al.Ln<. 
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DECRETO N. 4.250- DE 23 DE NO\'E)lllRO f> E I 901 

Crea uma bJ·ig:Hla de infantaria de Guardas ~acionaes na comarca 
de Palmas, no Estado do Paraná. 

O Presitlentc da Repuhlica dos Esbdos Unidos do Brazil, para 
execução do rlecreto u. 431, de 14 de dezembro de lS'.JiJ, decret;t: 

Artigo nnico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca tle 
Palmas, no Estado rlo Paranú, uma brigada de inGtntaria com 
a designação de 20'·, que se constituirá. de tre,; batalhões do 
serviço activo, ns. :í8, 59 eGO, e um do da reserva, sob n. 20, 
os quac,; se organisarão com o.~ guardas qualificados nos districtos 
da rcferi·la comai'ca; r.JVogaLiaS as disposições em contrario. 

Capital Federal, 23 de novembro de 1901, 13' da Rcpublica. 

~I. FERR.\Z DE CA~rros S.\LLE3. 

Soúino Brrrro-<o .Tunio1·. 

--
DE('[tETO N. 4.251- DE 23DE NOVEMIJRO DE 1901 

Ct•e:t uma hrie':ul~ rle infantari:t e nm:t dê cavallaria do Guar,l;i,q :'\:t~ 

f'i()l1~_('") !1:t ,•,)m;:u·c:J de S. nJI'j:L, 110 Eskldo cln IUI·I (;r;tnd·· ll•' ~~1!. 

O Presi•lecltc ch Rcpnhlica elos Estados Unlclus tlu TI!"azil, p.wa. 
cxecuçilo uo Jecl'eto u. -131, ue 14 de dezembro do 1896, deereta: 

Artigo unico. Ficam creadas n:t Guarda Nacional ela comarca 
de S. Borja, no Estado do H. i o Gt'Rnde do Sul, uma brigada de 
infantaria e uma ele cavallaria, aquella com a designação de 28·' 
que se con~tituirá de tres batalhões do serviço acti v o, ns. 8:!, 
s:J c S~,..: ~i~,_! .. .-} dtt rGscr\~3., SJb n. 28, e 03t«. L.JtiJ. l1 o_Iv 28\ ·lUO 
se constiluirá de d<Jus regimentos, ns. 55 e 50, os quaes se or
ganisarão com os guardas qualitlcados nos di;;;trictos da referida 
comarcct; revogadas as clisposições em contrario. 

Capital Focleral, :?3 de noyemiJro de 19,,1, l:3' da rtepublica. 

M. FERRAZ DE C_.urros SA LL ES. 

Sabmo Ban·aso J1mior. 
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DEGRETO N. 4.232- ])E 2:1 DE NOVEM!lRO DE 1901 

Crea uma brigad:t de infant~ria do Gut~rda;; :\"::~cionaes na comarca 

Jo Rio Nr·g-ro. no Estado do Paran::í .• 

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Bra.zil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Fica crea.da na Guarda Nacional da comarca do 
Rio Negro, no Estado do Paraoá, uma brigada de infantaria 
com a desig-nação tle 21 a, que se constituirá de tres batalhõ•3S do 
serviço activo, ns. 61, 6'! e 63, e um do da reserva, sob n. 21, 
os quaes se organisariio com os guardas qualificados nos dis
tricto~ da referida comarca ; revogadas as disposições em con
trario. 

Capital Federal, 23 de novembro ele 1001, 13° da Ropui.Jlica. 

M, FERR.\Z DE CA~IPOS SALLES. 

DECRETO N. 4,253- DF. :.'3 DE NOVE~IBRO DE 1901 

r·,.,,a mais um~ briga·! a de infantaria de Guardas Naci<maes n:l co
marca de ltacoatiara, no Estatlo do Amazonas. 

O Presidente da Repuhlica rlos Estados Unidos do Brazil, para 
execução •Io decmto u. 431, ue 14 de uezemiJro de 18\.JG, decreta: 

Artig-o unico. Fica crearla na Guarda N:•.cional da comarca de 
ItacoaÜara, no Estado do Amazonas, mais uma brigada de infan
taria com a designação de 23a, a qual se constituirá de tres 
batalhões do serviço acii v o, ns. ô7, 68 e 69, e um do da reserva, 
sob n. 2:3, que so organisarão com os guardas qualificados nos 
districtos d~t referid;•, comarca ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 23 de novembro <le HJOI, no Lia Republica. 

M. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

Sabino Barroso hmior. 
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DECRETO N. 4.25! -DE 23 DE NOVE~IBRO DE 190! 

Crea uma brigada do infantaria e duas da cavalla.ria de Guardas 
Nacionaes na comarca de .Mundo Novo, no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi1, para 
execução do decreto n. 431, de 14 da dezembro de 18\16, decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca 
de Mundo Novo, no Estado do Rio Grande do Sul, uma brigada. 
ele infantaria e duas de cavallaria, a!Juella com a designação de 
9', que se constituirá de tres batalhões do serviço activo. ns. 85, 
86 e 87, e um do da reserva, sob n. 29, e estas com as de 29• 
e 30', que se constituirão de dous regimentos, cada uma, sob 
ns. 5i, 58, 59 e 60, os quaes se organiS<\rão com os guardas 
qualificados no3 districtos da referida comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 23 de novembro de 1901, 13" da Rcpu])lica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sttbino Barroso Ju11io1·. 

DECRETO N. 4.255-DE 23 DE NOVEMBRO DE 1901 

Cre:.t mais uma brigada de intanfaria e uma de artilharia de Guardas 
~o.cionaes na ccmarca de 1\Ianicoré, no Estado do :\mazonaq. 

O Presirlente da Repub1ica cios Estados Unidos do Brazil, para 
exeeur;i'í.o do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo uni co. Ficam crcadas na Guarda ~acionai da comarca 
de 1\lanicoré, no Estado do Amazonas, mais uma. brigaria de in
fantaria e uma de artilharia, aquella com a design,tção de 24", 
que se constituirá de tres batalhões do serviço activo, ns. 70, 71 
e 72, e um do da reserva, sob n. 24, e esta, com a de 5•, que 
se constituirá de um batalhão de artilharia de posição e um re
gimento de artilharia de campanha, ambos sob o n. 5, os quaes 
se organisarão com os guardas qualificados nos districtos da 
referid<t comarca; rovogadas as disposições em contrario. 

Capital Feden1l, 23 de novembro de 1901, 13• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso JHnior. 
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DEC!tETO N. 4.256 -DE 23 DE NOVEM!llto DE 1\JOI 

f're:-t mais uma LrigaJa J., infantaria c uma de cavn llctria de GuaJ.'daq 

::\acionaes n:1. comarca de Santo Antonio da Patrulha, no Estado 
<lo Rin l:r:md·3 do Sul. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos •lo Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezem!Jro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da com:·.rca 
de Santo Antonio da Patrulha, no Estado do H i o Gr:tnde do Sul, 
mais um~ briaadn, d(• infant~ria e uma de cavallaria, aquella, 
ct>m :·. d•·~ignnçi'í0 do :w•, que se constituirá de tres batalhucs 
do servh.~o :>,'!tivo, ns. Sti, 89 e 90, e um rio d;t reserva, sob n. 30, 
o esta com a de 31", que se constituirá de dou~ regimentos, sob 
ns. Gl e G2, os quaes se organisarão com os guardas qu·•lifi
cados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposi
ções em contrario. 

Capit:tl F·~d·":·a!, '.':: rle novem:.ro <lo 19)1, 13·" 1la 'Rr>puulicc., 

Sabino Ba1Toso Junio1·. 

DECRETO ~. ·1.'.'3i- IJE 2: D1: :\0\'E~lllRO DE l9Cil 

rl''>:l lllll::t bJ•ig-:~ILt (10 C;l\'~lll~n·in. df' Guat•tlas ~aciOJ1~e:; na. ('0l1HI.l'CC\. Je 

:,!.,.· :th·', no l•>LJdo do l~io de Janeiro. 

O Pre~iifmte da Repnulic:t dos Esta·los Unidos <lo I3razil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do 1896, decrota: 

.'\t•tig,o unico. F~·~a creaila na Guarda Nacio1~al rh r.omflrca de 
:\f:1cah•·, no 1·:~tad0 do Rio de J:weiro, uma brigada de caYallaria 
2om a de.sigmtçii•J de 211", a qual se constitnira de dnv~ r<'gi
mcntr:s sub ns. ;;v c 40, que se organisat'ão eom os gnardas 
qualilicarlos uos distr·ictos da rc!~ritla comarca; revogadas as 
disposições em contrario. 

Cat•itJl Feder,d, 23 rle novembro de 1901, J3o rla Repuulicn. 

M. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES, 

Sabino Barroso Junior. 
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DECRI~TO ~- 4.258- DE 25 DE NOVE)1BRO DE 1901 

Fixa definitivamente em 7:i7:987$200 o capital despentlitlo em tra
halhus preliminares da Estrada de Ferro de Alcobaça :i. Praia da 
Rainha, e d'' outras providencias. 

O Presidente da Ropublica. dos E>tados Unidos do Brazil, at
tendendo ao que requ•Jreu a Companhia Viação Ferrea Fluvial 
do Tocantins e Amg-naya, decreta: 

Art. 1.° Fica definitivamente reconhecido e fixado na impor
ta.ncia toLa! de 757: \J87$200 o capital ji empregado nos trabalhos 
preliminares da E~tradét de Ferro de .\lcohaça. á Praia da Rainha. 
de que é cessionaria a ditlt companhia, com direito ao recebi· 
mento dos respectivos juros garantidos de 6 °/ 0 no auno. 

Art. 2. '' A fracção já. decorrida do prazo total da garantia 
sobre o capital maximo autorizado será determinadét segundo 
a formula :uloptatla put' portaria de ll de novembro c•1rrente e 
correspondente ao e:1 pi tal ora reconhecido e a partir LI e l de 
janeiro de 18\!6. 

Art. 3. 0 Os juros relativos ao Cfl[lital ora fixallo ~ó serão 
p:~g-os Ut'pois que ;•. cessíonaria houver cumprido as condiçõe~ 
estal,elecidas na clausula XXX do decreto n. 3,812, rle l7 de 
outubro de I<JúO, que consolida as disposições re~pectivas. 

Capitn,l Federal, ~5 de nnvembro de l<JCll, 13° da Republica, 

M. FERRAZ DE CA)!POS SALLES, 

Alfredo .Haia, 

DECRETO~- -L~:J<J- DE 29 DE :-\OYE~IBRO DE 1001 

,\brp no :lliniole,·; ' rl:t Fa?.'nda o ceedito exlranrrlinnrio <le S:<)t)O.~ 

J<nra J>:t~~:·melt~·• >10 alngn0\ rb caRa em que funccionnu a fleleg-ncia 
Fisc~l no llio nran<l·· rio St1L •le setembro a dezemhro tle 1~9~1, e 
o de 20:1)00,; wpplementtr :'t verba ~1>, art. 28, lei n. 74() d" zcl de tl~
zembrn ultimo - .\s9iR:nntura tle notas. 

O Pt'P-'i•lt>nt'' rl:t HPpuhlica Llos Estado~ Unirlos do Hl'azil. 
u-;audo d:t a11 tot•izaÇ"ho concerlida pelo decreto legbtativu n. !:lu l, 
de :!O tio cotTente, rosol ve abrir ao Ministerio da Fazenda o 
('l'C'rlitu cxtt',10J·rlinnl'io rlc 8:000.$ para pag:~mcnto do aluguel 
t!a cas:t em que l'nnceionou, de setembro adezemhro dl' ll:l9:J, :t 
Dl'legaci<L FL cal nu E::;t:ttlo do Rio <.lrande do Snl ; c a <iP 
20:000$, ::illlJ!'Iemcntar· :i. verba 9"-Caixa da Amortização 
- d<1 lni n. 74G, do 29 de dc>zomhro tlel 900, art.. ;:>.~- A,:;:i
ç-natura de nut~ts. 

Ctpit:ü Feder<tl, 29 de novembro de 1901, 13° da Rcpnblica. 

M. FERRAZ DE CA:\lPOS 8ALLES. 

Joaquim M1trlinTw. 
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DECRETO N. 4.200- DE 3() DE :XOVE~IilRO DE 1901 

Ct·ea m:lis!nma lJrignda de infant:ui~ de Guardas Nacionacs na comarca 

de Tamhoril, no Estado do Cear:í.. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro da 189G, 
decreta: 

Artigo unico. Fica crea.da na Guarda Nacional da comarca de 
Tamboí·il, no Estado do Ceara, mais uma briga•la de infantaria 
com a d··signação de 5G•, a, qual se constituirá de tres batalhões 
do serviço activo ns. 172, 173 c 174, e um do da reserva, sob n. 
58, que se or•ganisa.rão com os guardas qualificados nos districtos 
da referida comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Feueral, 30 de novembro de 1901, 13• da Republica. 

M. FERRAZ DE CA:IIPOS SALI,ES. 

Sauino Bar1·oso Junio1·. 

DECRETO N. 4.261- PE 30 DE NOVE~IBRO DE 1901 

Crea mais uma brigada de in ranlaria e uma de cavallaria de Guardas 
:'\:tcionaeR na comarca de F:.xina, no Estado •le S. Paulo. 

O Presidente da RP-publica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do •lecreto n. 4:ll, do 14 de dezembro de 1806, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca 
de Faxina, no Estado de S. Paulo, mais uma brigada de infan
taria e uma de cavallaria, aquella com a designação de 85", que 
se coostituira do tres batalhões do serviço activo, ns. 253, 254 e 
;?55, e um do da reserva, sob n. 85; o esta com a de 37", que 
se constituirá de dous regimentos sob ns. 73 e 74, os quaes 
se orgauisarão com os guardas qualificados nos districtos da 
referida comarca; revoga•las as disposições em contrario .. 

Capital Federal, 30 de novembro de 1901, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALI,ES. 

Snbino fl,r;·,·oso Junio1·. 



ACTOS DO l'ODER EXF.CIJTIYO U!3 

DECRETO N. 4 .. ?G2- DE 2 l>E DEZEM!1RO DE lJOl 

Approva novo projccto e Ol'Ç!Imento para a construcção do d.esvio pelo 
córte guarda, da Estrada de Ferro D. 'l'hereza Christina. 

O Presidente da Republica dofl Esta1los Unidos do Brazil, 
atten1lentlo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro 
D. Thcrcza Chl'istina, uecreta : 

Artigo unico. Fica approvada a alteraç:\o proposta, pnla re
f~ri,[a companhia entre c~tacas vinte e cem (20-!00) do 1le>Svio 
Barra Mal'cnlla, approvada por decreto n. 3. 755, de 27 de 
agosto de 1900, e cujus planos e orç·amento, na importancia de 
cincoenta e seis contos duzentos sossent:t e tres mil e quarenta 
réis (5!i :203$040), com c~t:J baixam, competentemente rubricados. 

C;\pit[\1 Fecler:\l, 2 de dezembro de HJOl, 13° da Republica. 

M. FERlt.>.Z TlE C.\MPOS S.\LJ.FS. 

Al{1·edo Maia, 

DECRETO N. ·L2G3 -DE 2 DE TlEZE~InRO DE 1901 

!Joncede autorizaçi\o Í\ "The Gongo Socco GolLl Mining Company .. para 
funccionar na Republica, 

O Presidente da. Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil. 
attcndendo ao que l'OllUOreu a Thc Gongo 8occo G·Jlrl .Jlining 
Company, tlcvidamente rcpresenta,.la, decreta: 

Artigo nnico. E' concedi<la autm·izn.(,'liü á. Thn Gongo Srwco 

f:olrl i1Fniil.IJ ('oOIJirt)l!f par<t fnnedonar na Rcpnblica c1•m os 
p,:;tatutos que aprosent.on, soh as clausulas que a csto acompa
nham, a~signadas pelo Ministro da Inclnstria, Viação c Obras 
Publica~ c ficando obrigatla ao eumpdmento elas foL·mali<latlo~ 
nxigidas pela legisbção em vigor. 

Capital Fml~ral, 2 tle dezembro de 1001, 13° 1la Rcpnblka. 

l\[. FERltAZ DE CA:\IPO>l SALLES. 

Al[i·erlo M11ià:. 

Clausulas a que se refere o ~ecreto n. 4.26~, ~esta ~ata 

A Tlw r:oago Socco Gold l>IiniHg Co))}pnny é obrigada a. ter um 
representanto no H1·azil com plenos c illimit11dos poderes para 
t.ratar e tletiniGivamente rosolvnr as questões que se suscitarem, 
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r1n;;t' <'0111 o GoYtn'n,>, qnr'r ~}lll p:Ldi<·nl;tr·IS, p Hlon,[o ~ot• •l••
mantLtdo o l',)e!'b<'L' cit:t<;ii.o inicial pcl:t eomp:tnlti:t. 

li 

Totlo~ O::\ :teto~ qno peaticar no Brazil ficat·ito ~ujoito~ unica
mente :'ts rcspocti\·:L~ lcls e regulamentos c á jnriwicç~ão de sou~ 
tl'ilmna.t)S judici.uoios ou administrativos, sem quo, om tompo 
<tlgum, po:>s:t a ref,ll'irla. eornpanhia. reclamar qualquer exco
Jl'}io, J'ttn,Lltl:t mu seus o.-d,:ttutos. 

!li 

Fir~.t, 1.·p~·rt,l<~rJI,p d{ 1 :lltl, !l'iz:u:;lo do Gq\~t:l'llt> F(•dr~l~:lt r]TLt! .. 

,n .. t• :ti .,,,,.,-,,. '[lW a. c''lllll<tnliia tenha dt' fitwr llll-; l'O'Jiectinl.~ 
('-;t.:dntn<. -.:t)t•-lliP-Ii:t e;J.~sa~Lt ~. :tiJÜ>I'i;nr:Tw para fnnccionae nl) 
J:razil, .'i inCt·ingil' ,.,ta e!an,:uht. 

IV 

_\ i11!'· ··3 .,,,..f,·. '1" d•Jill'l'l[:t~ •·l:tJt.-:llh:. p•1·a a rpwl não,.,
',,·j:t l'<>JIJJIIill:llh J•<'ll<L ''"JlCl'i:tl, ~,q·:i p1111iila <''>ll1 :t multa de 
J:llllllS "· :,_,111' 1.-..:. <'. 1111 ··:t>l! dt! J't:illtlidt.•tJr'i.t., J•<'LI. ''"'~"'·:lu r!:t :tll
toriza<:h o eoneed ida. polo rli'Crf' tu em Yi l'tude do <JU:tl J,;dxam :1.;: 
lil'CSüllLP~ dau-;uJ:Ls. 

Capi!:tl Fellt•t•al, 2 tle rlrzemJ,eo rlf' I!lnl.-.\l(r•'"" Jfuiu. 

E11 al,<tixn a.;:.-:ignado, .Tovplim .leronrmo Ferna1Hlt1s da Cunha, 
Filho, tJ•a,[nctot· pul,lico das lingtm~ allemã, francnza, inglcz:t 
• lwspcu:toh. t<el'iptot·io :'t rn:t Primeiro <lu :'ll:'l\'O n. I!, so
],ratlo, crrtifi<~n peb presente que 1no fui aprosPntado um rlo
<'lliJH'llt". P~Pt'ipt•J na. lingna inglr1z~L, a !1111 ,J,. 11 tJ·a,Jttzit· pai'·'· 11 

!Jn!·fn~r!l'?, ,_ fJ'l.1.1 (• dn t.hr'Ol' ~PguintP: 

•• 111!' .11"~:1} _-.., Jf IIJ /;(/(,[~ _\]),\].·,,, • oJI~I'.\"\)":). 

Pel;1. l_ll'í'--:•\ri I, r~ n(·h a 11:t.í \n :1 :::"'i~J}:Iw· t· .-~ 1· ., •. i :i1~;, ~n.·,.:. r1ue nu....: 
.ts..;uci<J.íil-•S 0111 n:11:1 cnqlol':t•::lo n·~ t•onf',,t·mi !:~·h d·1 rli :pus.:,;iiu 
du 11111 :cdo da. ll'gi,;l:ttura do Estatlu du ::\111 :t.h)L'"'.L <iuuoluil!a<lv 
... ~ct.u ~.·onceJ'JJcn t<'· <is Cllt'P'll',u;uc> du a111111 dt• 111il ~>itoecntos P 
!lO\ l'llta l' ~ds (.1. ]) . I O..:~!il)·· P'tl'a os fi IH " C·Jiil f);~ r·Jderc; inf'l';], 
mcnl'ionadns, n nnstn ~~·ntido n p!·oposi 1.0 pu r c~te no~su ccl'ti
lkadu ,J,•~:l:u·;~lllu::l : 

1. 0 Q11'' o nome l.mna,Jo pa1·a tlcsi~nar a cnl'pot•açã:o c St'l' 
usado no seu IJ·afcgo e nPgodo~ ,~: Thc Oon;Jn So,·,·o Gold J,finin!J 
eompany. 
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':!. 0 O osct·iptorio princip~l ,: em :\fany St.roet, nnnwt·u qni
nllotÜllS vintrJ o cinco (n. 525), do Ktst Ol'ange, ~rlva .. Jersoy. 
Cumo ~O\t ;'gonte rt'~pons 1vot o p~ra a qual sot•â tlirigicla to1l:t 
intimaçã:) á Cl'rporaÇ'iio é <L .Yew Jcrscy Registn~ti n; & Trusl 
l'ompa11y. 

A col'por:tç'lo tamhnm tcr:i o po1Im· e facul,Ia.de de negociar 
l'tn to1lo~ "" t'<1lllO' •l•' sett commorcio o ter 011 alH'Íl' um ou 
mais do um e;cript.oeirl o possuir, vender, 1lnga1>, adquirir, 
llvpllthocar c teansl'erir• ben-; movei:> o de raiz p:ua. l'ri1':1 do 
Est;vlo un 'iov:t .ler>ey, para todos o qualr[uor dus l~sL:tdos !' 
krrit-rl'ius rlu" E<t:uil.< t:nitlrH c p::Ll'ét o di~ll'ÍCW d:t Culumbia o 
para. torlo.4 o ·jU ws:[lll)t' p:dze~ ost.rangcü·o:->, p:tdknlM'Jllr:nte a 
ltepublh:a tlo ll:·azil. 

:Lo Qut• 'I" l\:1.; par:1. quo ~o formou a pl'cscntc C<II'JIO:':t•,·:lo ~:Iu 
L~zct• tntln~ n •[tt:l.''''illüt' do~ acto:-> <leclar:~.rlo~ r·om a lllCSllUL 
a.mplil.rHlr• ,. •·'\ 1,::1t-::-i•J Íe!ll:tl :i rpw a~ pe'~<Jii" na.Ltll':t<'' "fal·ia.m 
•m podtwial!l 1:1z"t' n t\lll t[tl:llt[lH'l' 11:u·t" tl" ltl.ltll[,_ ''"ltiiJ .'!C
t'<'llteo<, :1gnntr--:. riPl'"'it;:wius on sob onl!·,, c:lt':td,Jt' qlt:dt[Ut·r 
1'. r•Jn c·.,rt·,II•>I'IIÇ-1•1 l'. apoio e n:-l<J om limitar;.-111 tl''" }'<l:lol'lJ~ ge
:·aes ,;,nfi·t·i.\ '·' pt·ltl8 lei' <l<l Est:tllu dt• 1\\JYa ,J,•t'""Y· :~ aôS<Jcia
r·:\o (eoepnt•:tf"ilo) t1ml"'!ll torü o~ podere~ :>cguinlt•.-:, a stl•m·: 

A) ,\<lqllit·it·, p h-'IIÍI', gu"ar, compt·:w. aln:-;:tt'. ll!llllttwi:n·. 
o•X[!IOL':tl', \tyJ> >1\1'' ··1 I' I' lt'IIIHf'el'ir t.L'l'l'l~llO> lllÍil'~l\\t' . ..: ele l:J1I:~ ~t 
n-pccin; po>"UÍI' C<lll'\l'l!Íl', al'rcllllar ou montat• f':tl1t'ir :h, l·ngc
niln~. pil•.H''· lilt'll••' rru outros meio~ cmprt•gaolu.' <~m manu
Jadurtls. mint'l'lÇi'í.o <' o·oeto do lenha, comprat·, ,-ondce, annun· 
"iar, a.rt·onrbt·, [lu..:.suil' e cultiv,n· terras; r•on;tt·uü·, crnnpear, 
\'Plltlct•, :dttgat' o p:>,..:uit· c·a~''" rle morada c odi!ir~açr),,: r\.· totl:t 
~ r:-:pc-r•ir· ~ c~;~~l<t"ltiJ', ltl):--:suil', ar_,_·en(lar (' Cv,:', (-. ·.:tlinlto:--: 
dt• ftH'l'd. :1 ·r:IJHl:'. t'll'ei,l'i('o~ on Il1d\·i~lu~ p1•l' 11!\!·,l·a::::. f,)l'-
4,·a~; e·~n:--:L"llil\ ~·~>llllll':'e, YOnllel', l"t\ .. 'T:n· i\ t,J·;tZ! 1

\..' 11:vrio.:) 
tlo toiJ.,, a r:lt,-<s • <JII:J.\ill<tdt•, tut!os na l{r:plti,Jin •!11 1\l':tZil, 
<liLÜ'OS l>:IÍZ''·' r·-;'.\'.t,lic:···il'•l), r· tr>tlr).-< do.-< Jo:-:L:•,du< l_-:li•l.,;, .-;a!Yo 
llltk:Llll\:lli,u ll·J l>'.:tdu rk \'uYêL JL.!l'::iL'f. 

11 ) F:dE'ÍI' ~:·. o'<liilpt·at• 1)11 :.rlqnirit• tle outl'n, <jlllt!.j<l,'l' f'rit'llla, 
lti)...:suil'. ;.:: ~·. l·.\ ;· 1. \t '~;tr, t~utpvtlh:tl', Yt..'ll•L:T, L1, .. :1 t'.'.-.-;Jo p 

t.t"<Ln.;f,·t·it· ""r! i ·li" ,[,· urttt·., •rnal<[tlül' mancil·<~. :t.p,·li ·:l.l', nc
gc>c;iar, cl:tl' pu:· -:illllJ\t'-5 tt'OL'J. ou ventlet• com h:•11S, ttlt'l'Cado
l'ias c gt'lllH'rH o lt:t YL.!l'<'~ do <[n:tlquct· cla,;.w c rruali·ladu. 

c ) .\d<[lliri ,. :t ft·,•glwzh. direitos e lmYcr;•-; •li' t ,,[a, .t c<pi'
eic c ull!·i;-:·ar-''' 11 11' 1,,, las ou l]_ua.lqnt·L' pal'i." ,[,,~ rliduas 
:tdiva-: e p:t-'-;in-: oi· r[n~li]_HOl' Pl'SS>J1. fit·nr,_ "'·' ::ht;·:'í.o 011 
·~ol'JlO!\t··:io o p:tg•.l··t: tlll tlilllll.liro.t'lnt:l•l-; IIH tj.,,[,,: r[·,h cor
pnl'aÇ'I•I 1111 p·11· .. nr,l·,, 11111du qna.II[Uf'r. 

D ) I·:ni l'<tl' <·111. f,,.,.,., •>o\ebrar e oxccntar Cillltr:I(;Lo' dt• toda 
:1. onlcm C·Jill 'lll'd'Jil•'l' p )S~oa, fit·ma. a<:>uri:~ção 011 cot~[Jut·ação. 

E) S:lC•.':J l', fV.l'l', a.·,·elr.ar, cntlos·ml'. uesr.'Uilt:u·. pas~ar (' 
romitt,it· nuL1:> ]"'"mi~~~~~·ias, lotl';t~ 1!0 cambio, s:tcjll<'.<, ('.I. !'ti~~ •lP 
ordt'lll, tit.1d ''· dd"'JJ1tn·n~ n outl'os instt•ttilll'll'; '" 11 '.C! ll'ÍaYPi.; 
ou t.ran.-:l'n1·i rl'i~. 
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Funcçi>('s tle nutrição: 
Noção da vida. Con11ições intrínsecas e extrínsecas. Receita 

e despeza. Alimento e radiação. Funcção do vegetal na natureza. 
Composição chimica dns plantas. Alimento, 
A bsorpção. Circu In ção. Tr" n spiração. 
Ftmc~·ão chlorophylliana. Transubstan~iação. 
Nutrição. Digestão. Assimilação. Crescimento. 
Re:;piração. Sensibilidade. 
Orgãos de reprollucção: 
Flnr: Organbação geral •la flor. Bracteas. Inilorescencias. 
Do pl!r·iantho. Do andt•flcro. ll<J gyneceo. Do ovulo. Typos 

de organi<a,·;lo tloral: diagr·nruma,;. 
Pericarpo. Semente. Org-ãos de reproducção dos cryptogamos. 
Funcção de reproducção : 
Reprorlucção asexual. Mergulhia. Garfo. Enxertia. Conju

gação. Fecundação. Germinação. 
An~tomia. comparada: 
Organogenia. Typos m01·p!tologicos e seus derivados. In

f!uencia dos agentes jrll.\ ,,;,."" "" colo c do clima solrro os orgãos 
0 funcções das plantas. 

Taxonomia: 
'\Ir-thodo n:-~tural. Classillc~ç·1í) de A. L. de .Ju!'sieu com os 

aperfei<;oarnnntos recente~. 

P!tytographia: 
Noções sobre os Cogum0loq, Algas, Lichens, Musgos, Crypto

~amos v:-~sculares. Liliaceas, Palmaceas, Graminaceas, Orchi
•lllcea5, Euphorbiaceas, l'rtícaceas, Myrtn.ceas, Leguminosas, 
Malvaccas, Bi9'noneaceas, Apccynaceas, Solanaceas, H.nbiaceas, 
s.nJanlltnreas. 

7.00LCl~IA 

Objecto d:t zoologia; SI LI i;nportanci::l, ::u1alogi<1S e diífJrenças 
outro o anim:tl '-'a J•l:mt~. I ,;,_.;,:"i·J rl:l. zoolo;.:ia. 

Histolu:.; ia. E~ twlo llil. c. ·I! a i :t animal. Teciole!l. ~rec:wbmo 
organieo do animal. Noção sobre orgãos, systema e <~pparell!o. 
Cl~t~sifkação dos orgfios c J'nncr;ões. Di visão do reino animal. 

ÜI'gãos e fnncç-ues da vida 0rganica: 
Apparelho digestivo na srric animal. Alimrnto3. Digestão. 
Ab,orpção. Lympha. Systema lymphatico. 
Ennguc. Apparelho e fnncção da circulação. Assimilação. 
Disa~similação. Apparelhos respirntorios. 
Respir:1ção. 
Apparelho c fnnrç:i'0 nr•hJaria. 
Apparellto c funcç-iin de transpiração. 
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Orgãos e runcção de reiação: 
Locomoção. Musculos e sua funcção. Systema osEeo. Loco-

moção na seria animal. 
Systema. nervoso. Sentidos e seus orgãos. 
Sensação: percepção ; instincto ; intelligencia. 
Rêproducção na serie animal. 
T<~xonomia. Classificação de Milne E<lwards. 
Zoogr:tphm: Caracteres geraes das classes e das ordens em 

que se subdivido a dos mami1eros, de accordo com o IJlano de 
classificação indicado. 

Origem elas especies organicas. Theoria da evolução. 

GEOLOCHA. 

Noções rle geologia, comprehendendo: o estudo da origem, 
propriedarles e composição u(l. Terra; a cooperação dos tres reinos 
naturnes na fornwçilo da crosta terrestre; os phenomenos prin
cipaes da dynamica terrestre. 

Rochas: sua composição e origens. Terrenos. 
Vulcões: formação, erupções e distribuição. Geysers. 
Aguas thermaes. Terremotos. Movimentos S<3culares da 

crosta terre~tre. Formação das monl:tnhas. 
Acção ,[a agua, da atmosphera, e dos seres vivos, como fa· 

ctores gPologicos. 
Idades e períodos da historia da Terra; principaes factos que 

os caracterizam. 

)!IXERALOGIA 

Objedo da mineralogia; sua importancia. Noç5o do crystal 
como iwliviJuo mineral; suas relações com o meio. Dh·isão da 
mineralogia. 

l\1orpho!C1gia: Estructnra e genese do crystal. Nucleo e 
fórmas de adaptação. Elementos do crystal. PrincipioR de Romú 
de l'Isle e de Bourhnt. Goniometro tle applicação. Nomenclatura 
das fól'JJl:tS r·r_y~tallinas. Sy~tenm; serio. 1\letboLlo dos trunca
montas. L.,i de svmetria. Lei tle rarionalidade. 

Systc>mas éystallinos; fórmas primitivas e derivadas; 
combinações. Fórmas o estruduras irregulares. 

Reacções d~1 estructura. Propriedades physicas. 
Peso ()SI'ecifico. C li vagem. Dureza. Elasticidatle acustica. 

ConductilJilidade. Dilatabllidade. FusibiliJade. Côr. Brilho. 
Phosphor<'Scencia e fluorescencia. Refracção simples. Polari
Z!lção. Dup~a refracção a um e a dous eixos. Reacções magne
!tca e eleetrtc.t. 

Reacçõ.~s das substancias. Propriedades cbimicas. 
Composição dos mineraes; suas relações com a fórma. Pro

cesso de a.ualyse pyrognosticfl e por via hnmida. 
Taxonornia: Classificaçilo de Delafosso. 
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:\l:uerogi<lpftia: Ntlçl!,•,;, nc.•lli!Jaillta<las de (~l.udo 1-'ratico, 
sobro"~ r'prcir·~ ma h i 111 p )l' i a tl '• .,. ew carla c!~ISSe, cun 1 r r fl·reucia, 
sempre quo for possi vcl, às j:1zidas rlo Drazil e comprehenrlenrlo: os 
carvõe~, o ouro, prata, mercuz·io, chumbo, cobre, ferro, manganez, 
nickcl, zinco, arsenico, antimonio e seus principaes minerios; 
qnartzo, calcito, gipsito, prdras preciosas, turmalina, feldspatho, 
malacuchetas, argillas, piridoto, talco, pyroxenos e amphiboleos. 

ELEMENTOS DE PHYSICA E CHIMICA 

PJIYSIC.\ 

PrimC'ir:~s deilniçlíe:< Propz irdarles gerae~ da m" tet'ia, pro
priedades esseuciaes- Exten,iio, impenetrabilidade -Compres
sibilida le, elasticidade - Di visibilidade, porosidade e permeabi
lidade - Mobilidade, inercia. 

Modmento uniforme e uniformemente val'iado- Compo
sição e decomposição d:Js forças concurrentes e parallelas -
No•;iio sobre o trabalho das furr;as. Força centrífuga. 

l\Jachinas- Alavanca. Plano inclinado. 
Gravidade- \'ertical, Centro de gravida•le. Esta•los de 

equilíbrio elos corpos- Leis da queda dos corpos - Balança
Pendulo e suas leis. 

Hydrostatica- Principio de Pascal, prensa hydraulica. 
Prcssõr·s Vr'rticaes e lateraes. Equilíbrio de um ou mais liquir!os 
em um só vaso ou em vasos communicantes- Principio de Ar
chimedes e suas applicações. 

Noção geral sobre o peso especifico e SU'l. determinaçãrJ. 
Alcoometro centesimal de Gny Lussac. 

Gazes, seu peso e expansibili1!ade. Pressão atmospltPrica, ba
rometros- Principio de Archimedes, applicado aos gaze~. aeros
tatos. 

Lei rle ;\!:u'iolte - ?o.l:tnnlllotl'o~ - l\fac!Jina pnoumatica c de 
com prcssiio, homlJas. 

Acustica -O som, sua producção por vibrações ; sua trans
missão por ondulações; sua velocidade, retlexão, echos. 

Qualidades dos son~ em geral: intensidade; contagem das 
vibrações. Phonographo. 

Optka- Pl'npagação rectilinea da luz, sombra e penumbra 
-Noção geral sobre a intensidade o a velocidade da luz. 

Reflexão e suas leis - Estudo experimental dos espelhos 
planos e esphericos. 

Noçiío geral da refracção. Estudo experimental do prisma 
e das lentes esphericas. l\Iicro,copio e telescopio. 

Composição da luz. Noção geral da photographia. 
Calor- Dilat.1ção dos sol idos, liquidas e gazes- Thermo

metros e conversão das respectivas escalas. 
Mudanças de estado-Fusões e solidificações. Dissolução

Evnporação e ebulliçiío- Tensi!o dos vapores, idéa geral sobre a 
machina a mpor. 
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Estado hygrometl'ico e noção geril! de hygrometria- Calor 
especifico e noção geral de calorimetria. 

Con<luctibiliJade e irradiação calorífica. 
Magnetismo- Imans ; acção terrestre ; pólos, attracções e 

repulsões. :'llothodo flos toques- lnclinA.ção e declinação. 
Electricida<le- Dest3nvolvimento por attrito. Electricidade 

positiva e negath·a; attracções e repulsões- Con,luctihilidade 
-Distribuição da olectricidade sobre o8 corpos, poder das pontas. 
- Inlluencin electrica; c!CJctrophor·o, macltinas e 'dectroscopio-
Parara i o- Condensação electl'ica. 

Pilha de Volta, suas moditicuçlíos. Pilhas de Daniell, Bunsen 
Grent, Leclanché e Marie-Dary- Diversos moúos de associação 
•los elementos da~ pilhas. 

E!feitos culorificos e Iuminnsos das correntes; elcctricidade 
por arco e por inc;\Ddoscencia. Ell'<~itos cltimicus da el<:)ctrolyse d<1 
agua e dos sae~ ; noçã.o tle gal vunoplastia. 

E!f,Ji to~ mct::;neticos da~ c H't''mtes, gal vanometJ·o. Electro
imfl.n, tel~:-;r"pho. - lnducção e\ectrica, telephonio, machina 
de Ruhmkorll" o gera•lores dynamo-electricos. 

CI!DIICA 

Materia e corpo- Corpo;; simples e compostos- Mi:;tur[1. c 
CombinaÇ'ão- Leis que reg-em as combinações- Numenclat ura; 
metaes e mctalloides; acidos, b;1ses e saes -Notações chimicas, 
formulas, reacções em g.1ral- l1léa geral sobre a hypot hese ato· 
mica, os pesos atomicos e moleculares e a atomicidade. 

Hydrogenio- Oxygenio, ozona - Agua, aguas potaveis. 
Chloro, bromo e iodo; acido chlorhy,lrico. 
Euxofre, - acido sulphyrlrico, acido sulfuroso e acido sul

fmico. 
Azoto, ar atmo;pherico - Ammonea ; pt·otoxy,Jo, bi-0xydo 

e par-oxy<lo de azoto - Acido nzotico, agua regia. 
Phosphoro e suas variedades allotropicas. Com b:nações do 

phosphoro com o hyd.rogenio e com o oxygenio. 
ArseniC<l e nntimonio- Aci<lo arsenioso e n.rseuico. 
Carbono e sna~ varieda,les. - Oxydo de Caebono e g-az 

Carbonico - Sulfurcto de C.trbono. 
Silicio e Si!icfl.. 
Potassio a so,lio, e sans bydratos carbonatos, chlorureto 

de sodio, azotato de potassio. 
Calcio, cal e cwhonato de calcio. :1>Iagnesio, oxydo, e carbo

nato de magnrsio. Mang•mez, bioxydo de mangancz, manganato 
e permanganato de potas~io. 

Ferro, alumínio, zinco, nickel, e sons principaes compo~tos. 
Cobre e morcurio, e seus principaes compostoo .. 
Chumbo, estanho, bismntho, e seus principaes composhs. 
Prata, OUt'O, platina, e seus principaes compostos. 
Natureza dos compostos chamados organicos. 
Noção geral sobre os hydro-carburetos. 
Noção geral sobre os alcooes. Alcool ordinario. G lycerina, 
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No<;ilo geral sourc o::> etheres. Etlwr commum; chlo~·uformio• 
Noção geral sobre os acidos orgauícos. 
Aciuo acotico, oxalico ,tart:wico e cítrico. 
:Noçilo geral sobre as b,1sos organicas. 
Glycose e saocharose. 

ELEME:-lTOS DE HISTORIA NATURAL 

Objecto d:t Historia Natural. Os tres reinos da nat ''reza o 
JS sciencins respectivas. D11:1li,m•) •1 0:; seres n:tturaes; caractere-; 
:lill"erencia.•s. A Ü'l'r;t C<~lllO "Pt'dade cosmica- a !!•3ologia. 
::e Lições eutro esse.s e~twki " a·; c:••iencias physica-·. 

ZOOL<•1~IA 

Noçrlo geral de organismo, •lc meio e de funcção. 
Nr,ção sobre elemento an~tomko, orgão, systema e appa

:•.:lho; funcções organicas e "'' r<'lação. 
ldr\:1 snccinta sobre alinwnto,di~·estilo, absorpção,eirculação, 

J.ssimi iaçiin, respiração, uri n:v;:l "• transpiração e reproducçii(). 
:No.;iio geral so!1re ~eusil·ilidadn, ~entiuos, instiJ:ctn, i ntdli-

gencia, motilidade e locomor.~iiq. 
Apreciação geral das f•"n·ma' animaes. Typos tnxonomicos. 
Estudo da composição ;r•·•·:~ I rlo lwrnem. 
C;traclcres geraes rias ~J,,,,,.~ "'' vertebrados. 
Caract·n·es geraes tlos t.rl'"~ dr> invertebra•los. 

1\0TA:\"lC.\. 

Relações entre vegrtal e "n i mal. Xoção tle ldologia. 
Composição geral da plnnta; r•ellulose; chlorop\Jyll!t. 
0ior::"io ~~~l.Jro •J alimento ,],,, vegetaes. Mecanisnw P'•'l':\1 

.!:t nntr";i"to: aiJsorpçlo, r·lf····d:t~·;"i·'· tl'anspiraçilo, d.,b,ra<;ão, 
úmcc:"io chloropltylliana, al'si '11 i I :u;:"io ; respiração. Rerr•ê.lnc•;,"lo ; 
seusibilidarle; movimento~. 

Typos de organisação das plantas. 
Yegetaes vasculare~: '~ ·: ,,, !!Ct'al soln·e raiz, ha~to, ful11a 

•J SUil.3 func.;Cíe.". 
Pllanerogamos: ~oçiio ,r,, ,;;,J', do fl'ucto e 1Lt somente. 
Caracteres geraes dos cryptogamos vasculares e rlas plantas 

celluh1res: musgos, ü.lgas c ··"gllruelos. 

Importancil1. da substancia e da fórma para a espedticaçãv 
•L1s mirwr·nos. :\oçiío do cry><' .ti. Relaçues entre :>;; formas 
aystalliuns de um mesmo IDt!IPr·al. Di>criminação dos é'y!'f~mas 
crystnlliuos. Noção da e~t"''' '"l'a c1 vstallina c Jns fúrmas a 
cstructul'as irregulares. • 

Estudo succinto das propr ·' !:t,!l'3 organolep+jr,'\S, :~or;iio r•:'J.c 
ti•~::t dos mineraes mais cotlllil, 1 "s. 
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GEOLOGIA 

:Noção sobre a fórma. e grandn:~:a <la Terra. 
Ideas geraes sobre a origem e formação da Ter·ra e sua con

stituição actual. Factores geologico~. 
Noção de vulcanismo. No•<ão :>obre rochas, terrenos e pe

ríodos geologicos. 

OP,GANISAÇÃO D8 PONTOS 

Art. 25. Para as provas cscri pt as e para as oraes uos exames 
de linguns será sorteado caua da um livro dentro os indicados 
no art. 23. Sorteadas em seguida a centena e a vintena, serão 
recclhi•los 20 pontos correspond•·ntcs ás paginas. 

Art. 26. Para as provas escl'i ptas e oraes de sciencias serão, 
antes de começarem os exames, f"<,,·mulados, sobre os pmgrammas 
do art. 21, 50 pontos, dos quw'~ ~~·ri para cada turma sor·teatla 
uma dezena, e J.esta na prova ut al sorteado successivil.mentl'. o 
ponto para cada. examinamlo. 

CHA~IADA PAR\ OS EXAMES 

Al't. 27 .. \. chamada deve ohe,lecer á. orclem numeratb. 
,Jos inscriptos nas relações par. i<les discriminadas pelos cursos, 
sellllo chamados os candidato~ tk ··ada curso em dias alternados. 

Art. ::>S. Serão chamados diariamente, para os exames de 
línguas, 8 examinandos e 4 sul'plementares; para os de scien
cias, 6 examínan<los e 3 suppl<·rnentares. 

Art. 29. Haverá 2·' e ultima ehamada par;t os que faltarem 
i prova escriptt ou or:.tl, si o t·equerorem com ju, trficr\çi\o 
cabal da falta. 

I'ROCESSO DOS EXAME!! 

Art. 30. Os exames começ:, r ão ás horas designauas nos 
editaes. Dez minutos depois d:. hora marcada, si não e~ ti ver 
pl'esente r;ualrtuee dos membros · fl'ectivos da commissão, func
cionará um dos substitutos e na falta destes será o trabalho 
adiado. 

P1·ova cscdpta 

Art. 31. Constituída a turma, o primeiro candidato tirará 
um ponto da urna para a prova f\scripta, que serà feita a por·tas 
fechadas, em papel rubricado pel• s nwmbros dacommissão, sendo 
em absoluto vedada a presenç;· de pessoas estranhas ao acto 
d·~ntro ou nas immediações da ;-ala. em que ella se realizar. 
. Será. de 1 hora o tempo d• stinado á. prova escripta de 

lmguas e de l '/, hora para as das outras materias. 
Art. 32. A prova escripta de portuguez constará do um 

tmJ.,alho de redacção, fornecidos , '" elementos por um, dos mem· 
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hro~ 1h cnmmissãu, e de analy~o lexiologica u logica de um trecho 
do ponto ~orteado de um dos livms inuica,los no at't. :!3. 

Art. 3:l. A rn·ova escripta de francez, ing\ez, ai\ nmii:o o 
latim constará. da tra,Jncçiio do trecho sorteado, sem auxi\ i o de 
Jkei,,n:\rio. Será de 20 linhas no mínimo o trecho escolhido para 
~•s lin,::uas vivas e de 15 o escolhido pam o latim . 

. \rt. :H. A prova escripta d(l :withmetica, algebra, geo
m<>tria e trig-onomotria c0mproheude1'á a resoJu,:ão do seis 
prcJ!.,lcmas on questões sobre o ponto sorteado, 

Art. ::l5. A~ provas e~criptas das demais rlisciplinas cons
t:l:!'i'í.o tle uma dis,;ertaçiio sobre o ponto sortel't,lo e de respostAs 
conci.<'1:' a qnatrc' v.·rg,ml<1~ feit::s com clareza sobro o mesmo 
asõumptn. 

Art. 3G. Os e:mmin:vlores se obrig,wão a assistir, como o 
pl'eSi<1ente, ;:.o sorteio para a prova escript:1, e a inspeccionar 
cr'll'!Cti v a e ininterrompidamente o respectivo desempenho. 

Art. 37. As provas escriptn,s serão julgada~, antes rJa prova 
oral, lançando cada examinarlnr por escripto a. sna, nota á 
m·;r::"m da prova: optíma, bila, SCJIIrivcl, má, on ddlcicnte. 

Art. :;s. Não será arlmittido á prova oral o examinando 
cuja pruva escripta for jul;;ath mit por maioria do nota.s, 

Prora oml 

.". rt. :JO. Terminar]:\ a prova escripta de cad<1 turma e om 
se_c:uida a esta, terá lngar a prova oral. 

Art. 40. As provas rle portnguez r, latim constarão ,Je 
lt3ilura expressiva de um tl'echo rle J51inhas no mínimo sorteado 
tle prosador ou poeta, resumo do seu contendo a livro fccha,Jo, 
explicação de termos e analyse. 

lut. 41. As provas oraes de francez, inglez o allemão com· 
]'!'elrrtllleriio leitura, tmrlU!êÇiio sem rliccíonario, e analyse, de 
um tr,·cilo rle l!í linilts no mínimo, S<>t'tea•lo de um do~ livros 
indicados no art. ~:l, e de versão, na perlra, dn um trecho de IIJ 
linlws no mínimo, sorteado do livro« Autores cnntemporaneos». 

,\rt. 4?. As provas oraes das demais disciplinas constarão 
do argniçfio sobre a ma teria do pnnto sortea,lo . 

. \rt. -1:{ •. \ pron, oJ'al durará 10 minutos prtra c1,rla exa· 
mina•lor, porlendo o presi,Jente tambem argnit• em s·Jguida, 
quan<lojnl.c:ar neccssario. 

Art. 44. Para o examinanrl.o qne tiver nota dA deficiente na 
pr,JY~\ escripta o tempo de arguiç:io será mais longo, aflm de 
sel' o cimditlato rtrguiLlo em varios pontos da disciplina, além do 
pont•) sortearlo. 

:\rt. 45. DJ mesmo modo se procedel'á com o candidato que, 
ten•lo ohti<lo pelo menos maioria de notas boas na prova e>
cripta, n:"'io tivAr satisfeito as arguições no ponto sorteario, a 
uizo de 'lnalqner rlos membros da commissão. 0 

Art. 46. Carla can,lidato tora para re,1ectir sobre o pont
0 o tempo que dnrar a prova elo sen antecessor, cabendo uo primoir 

ean,lhlato 20 minutos. 
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Art. 47. Nes;:a prova os membros da commissã.o terão es
crupuloso cuidado de animar e ampar.Ir o examinando, de modo 
que lhe evitem as perturbações proprias do acto, afim de po
ncrem julgar com firmeza do que sabe o eBtudante. 

Art. 4~. Durante a prova orat, que sara publica, 03 exami
nandos sentar-se-hão defronte dos examinadores c a conveniente 
distancia dos a~sistontes. 

Prot'!J. pratica 

Art .. 1\). Par.t os candidatos aos cursos de sciencias medicas 
e cirurgit:as e da Escola Polythenica haveril, em seguida á prova 
oral e sobre o me,mo ponto, prova pratica dos exames de Phy
sica e Clümica e de Historia Natural. 

Art. 50. As ;n·ovas oraes e praticas dessas disciplinas se ef
fectuarão n(H ;.::thinetes o lahoratorios dos institutos de ensino 
oillr.iaos do !11;.; 'r ou na falta tlest<}~, nos do,; in~ti tu tos e'luipa
ruclos. 

P<ll'agrapho unico. No caso de não exi>tirom no log.w insti
tutos socunctario.-; equiparados, os exames dess;ts disciplinas serão 
prestados perantoJ os estabelecimentos do ensino superiot· em 
que pretenderem matricular-se os candidatos. 

Art. 51. A l'rova pratica durará 15 minuto::. 

Julgamento 

Art. 52. A' prova oral de cada turma seguir-se-ha o jul. 
g-amento em sala reservada. N<t acta que se lavrar e que será 
assignada por (.·•tios os membros da mesa se decl:\r;u·it st o estu
dante exa111inad'l fui reprovado, approvado simple-;ment,•, ap
prova,Io plen:unente ou approvado com distincç~w. 

Art. s:l. ~t·r:t approva.do simplesmoute a']nnllo quo, tendo 
a nota du deticie:lto n:t prova escripta, alcançar duas notas, pelo 
menos. bo:~.s em prova oral, ou aquelle que, tenrlo maioria rio 
notas fa vor:tvcis n:• escripta, obtiver tambJm m \i:lria tle notas 
fa\·oray,,j~ n:1 oréd. 

Art. 51. Srrá approvado plenamente aquollr~ rui e obtiver 
notas boas em amuas as provas sem uma not<t má. 

Art. 55. Será approvado com distiucção aquelle que obtiver 
maioria tle notas optimas. sendo boas as restantes. 

Art. 51i. S·m't reprovado aquelle que não lograr col!ocação 
em 'lualquor tlas hypothoses anterwres. 

Art. 57. A :~ct:t do julgamento será em acto continuo en
tregne, com a~ provas escriptas e as tabella~ do pontos do dia. 
ao uiroctot• do Ex terna to uo Gymnasio e aos cummtss.trios ftscaes. 

CERTIDÕES DE EXAllfES 

Art. 59. c\.s certidõ3s de exame conforme o modelo annexo 
~erão pas-ndas, mediante o sello fe-:ler<tl •\e 3iJO róis, pelo di-

l'odor Executl\·,, 1001 78 
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r•'ctor •lo Externato do Gymnasin Nacional e pelos commi;;;;arios 
fiscae~. "'mrio rt :<ssignatura reconhechlit por tabt~llião. 

Arl. ;,!•. Excepção feita ilos exames de mathematicfl, que 
não v:drm p;lra a matricula nas Escolas de Minas e Polytechoica, 
serão val1dns r:~ra a matricula em fJUa!quer dos cursos inrliffe
rentel!lente as certidões dos demais exames, cujos programmas, 
conforme a iwliração do art. 22, tiverem igual extensão. 

Art. fiO. AR certidões mencionarão o curso a que se desti
:1:<ram os estudantes. 

Arr. ,·,1 .. \ falta de comparecimento do qn:tlrJ110l' rios 
memh1'os rll' mes.t durante tres dias :-:eguidos, ou a falta d•J cum
primcmtu dns presentes disposições regulamentares, por parte 
de '.tm dos examiua•lores ou dos presidentes das comnliss.:íes, im
portara a sua destituição. 

Art. li'!. O examinando, que se retirar da prova escripta ou 
da pt•,ya or:ll :~ntes de termin:vla, qnalrpter que seja o motivo 
'JUe a!IP!!II•', 1wrderà o rlireito no exame . 

. \rt. (1:>. E' vedado nos examinandos trazerem comsigoquaes
quer !ivn1·', c~d,'rnos ou aJJonbmentos I) terem communic:J
ção cntr·e si ou com as pessons presentes. dl!!rantc os trabalhos 
nas provas; c, ~i precisarem sal! ir tia salas dos exames, rh;verão 
obter I ie•'W''' •lo presidente da cnmmissão, o qual, no caso de 
te''•3ID nJic.; de volt~r. os fará :1eompanlw.r o vigia1· J•Ot' pe3soa 
tle sn:t conliança. 

A d. C L us candidatos, que forom encontrados com livros, 
apont:vuentns ou quae~quer notas p:uticularcs, serão excluídos 
do ex'lme e consi,terados como reprovados. Na mesma dispo
sição incorrerão os que não se portarem com o doviuo re
·"l''"ito P :1 tt·'nçi'in. 

Art. ri-> .• \ P•";so:t Pm nomP •l•• q11rm o com enio cnn]Jf"'ci
mento algunu ontra tiver leito exame Jicrder;"L c~to ,. t·Jrlos 
os mais q1w houver prestado e ficará privarla, pelo tempo de 
.<.!.ou~ anw•s, <le matricular-se ou fazer exame em q na lfJ uer 
estabnl.,cimtonto de iustrncção fedet·al ou equiparado. Na mesma 
pena i;wo1 rr·rit o indivirlno que pre~tar exame por outro . 

. \r:, .· .. ;, .;j :llgum candinato, depois do exarniu:-~do e ap
proYaol<l, J>I'Ol~(Jrlcr irregularmente rlentro da sala dos exames, 
no edilieio e111 que se efrectnar este, ou em suas immedia
.ções, <JU ,;i f'a.ltar ao respeito aos funccionarios encanegados 
da <.lit'c,••;:io e trabalhos dos exatnr,~, ou por qualquer f• >l'm(l se 
portat' mrmo.-: !lignamcnte, verificado e apreciado o fado pelo 
commi~sftr·io do Governo, ser:'\. por ordem deste demorada, pelo 
tempo '!'IP j11Jgn.r conveniente, até o prr:~zo de seis rnezes, a 
entreg.• ,);, ,~ortidão da npprova<;-i"io, e, caso esta .iá tellha shlo 
entregu<. o tnrJ.~mo commissario ofliciará aos dircclorc!S dos di
versos cnrs,s .~upel'iorcs, declarnndo a nullidade <lo !la. c. t0 <1 ex
,Pirnçii,o do !•rrzo fixado como pr>tm ''o candidato. Desta decisão 
l1averá recurso para o Ministro do Interior. 
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Art. 07. Ao presitlente da commissão examinadora compete 
providenciar, afim de que se mantenha o respeito devido ao acto; 
poderi mant!ar sahir da sala os que perturbarem o socego ne
cessario ao hom andamento e á gravidade dos trabalhos, e, ou
vido o commissario e com approvação deste, suspender o acto 
e transferit• o.;; exames para outro dia, caso não ol1tenhacom suas 
a<Jvertencias e preeauções o devido silencio. 

Capital Federal, 23 de novembro de 1901.- Sabino Barroso 
Junior. 

i!IODEL'J DE CBRTIDIO DE EI.UI~S DE l'REPAR:\TOR iOS 

::o::.m DO ESTABELECIMENTO 

SÉDE 

Eu, prcsi·l'"!Jte •l<t commissão examiiwdora ele .. , •.•.•....• 

certifico que. . . . . . . . . n<tt ural de ......... com ......... annos 

rle id<tcle, cand i•l<l.to ::10 curso de ......... prestou no dia de ....... .. 

• . , ... 1~xamo ·la referida mater·ia e foi approvado .•.•.......... , 

Em .. , ..... ·I·) ......... de ....... ,. 

( Assignatm•,1) ......... , presidente 1la commiss1io ex0minadou1 

de •.•••.••• 

Assignat:.no;l ... , ..... , fiscal do governo. 
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cidades importantes e noticia historic11. do Br<lzil. C,\rb do 
Brazil. 

36. Idem irlem da Republica Arg-entina. 
37. Idem idem rio J>araguay e Urugnay. 
3K. ltlem idem do Chile. 
31). l<lem idem da Bolívia e Perú. 
40. 1rlem \riem do Equador e Co1ombia.. 
41. Idem id:nn rla Venezuela e Gnyanas. 
P 1rlem ilem das Antilhas e Amel'ica Central. 
43. Irlem ir\em do MexicrJ. 
4·1. ltlem idem dos E;;tarlos Unir.los du Norte. 
4f>. lrl~rn irirm do Canadá. 
4li. Idr~m irlcm de Portugal. 
47. Irlem item da He~panha. 
4B. I riem idem d:t França. 
4'il. !riem itl,lm da. Allema.nha. 
r.o. I,[,Jm idem ria Inglaterra. 
5\. \tltllll irlem ria ltalia. 
S'!. Irlem idum da Anstria-Hungria • 
. )3. ldt 'lll i rkm 1\a ltussia. 
S4. !riem idem da Suissa. 
5:1. lrlnm idem rla Suecia. o Noruega. 
56. !riem irlem da Dinamarca. 
:íl. lriPrll i<lem da Belgica e Hollanrla. 
;;.s. Ide"' idem da Turquia e CTrecia. 
59. Nr <;•'· s f-!"•Jl'<\CS da ltomanirr, S·)rvia, Montmegro e 

Hulgaria. 
GO. Idem irlem da Persia. 
61. Idem it!em do Hintlo;;tão. 
62. l•lem irlem do Indo·China. 
5>L l•lem Hem da China. 
l'•4. Idem tdem do J:tp:to. 
ü:J. !riem idem do E~ypto e Abyssinia. 
66. He:ll idem <le Marrocos, Omnge e Transwaal. 
67. lrldm i le::t <11 Conf1deração Au~traliana. 
6"~. Dascri pções '.!e viagens no paiz e no estrangei:·o. 

!'!l'llt'ci~RAPI[l.\ DO lllL\ZIL 

1. C\t'J!'o~raphi:l, situaçãa. sn,)erficio, limites, aspecto 
physicu, clilll'l, ~ tlubrithde. orographia, p:ltamog-rapltirr. noticia 
historie.\() gilVet'IIO rlo E.;t rdo tl) Artuzonas. 

2. I Iom idem <!1 E,;ta.rlo do P<trá. 
3. liAm i<lern 1\o ~~~tado tio Mw.•nltâo. 
4. l·lem i·!ellt rl•J E.;ttdo do Pialllt y. 
5 l·lcrll i I•JIIl do Eitado do Ceará.. 
6. I~lem irl•:m rio Eshdo r.lo IUo líranlb tlo Nurle. 
7. J.lem Hem do Eshrlo da Parahyba rio l'íorte. 
8. I lem irlem do l~3tld0 rle Pernambu:o. 
9. Idem idem du E;;t 1du ·.I e Alag.\a~. 
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10. Idem idem do Estado de Sergipe. 
lI. Idem idem do Estado da Bahia. 
12. Idem idem do Estado do Espírito Santo .. 
13. Idem idem do Estado do Rio de Janeiro. 
14. Idem hlem do Districto Fe•lcral. 
15. I•lem idem r!o Estado de S. Paulo. 
16. Idem itlem do Estado do Paraná. 
17. I dom idem do E~tado de Santa. C.t tharina. 
18. Idem irlem do E~tado do Rio Granrle do Sul. 
19. J,lem idem do Estar! o de Minas Geraes. 
20. I•lem idem do Estado de Goyaz. 
21. Idem idem do Estado de l\latto Grosgo. 

l2li 

22. Costa, portos de primeira or.lem, commercio com o 
exterior, importação e exportação do Brazil. 

23. Cost,1., portos de segnnd;~ ordem, cabotagem, commercio 
in leres I adoal. 

24. Vertentes, navegação fluvial, commercio interior. 
pu r tos flu viaes. 

25. E~ti'Uctnra geologica, minr'ralogia, tlora e f<mna. 
26. Clima tulogia e salubridade, acclimação no.3 di versos 

Estados. 
27. Agricultura, indnstria e commercio. 
28. Viação: companhias de navegação nacionaes e estran

geiras. 
29. Viação: estradas de ferro, principaes estradas de ro-

Llagem. 
30. Correios e teiegraphos. 
31. Ethnographia. e colonização do Brazil. 
32. Est11uo comparativo da população do Brazil com a Llos 

diversos p:lizGs, e d~t população dos Estados entre si. 

I. HISTORIA UNIVERSAL 

I. Prelimina1'es sobre a civiliza<;>ão dos povos orientaes: 
Assyrios e B:J.hylonios, Egypcios, Aryas da India,. Persas, Phe~ 
nicios e Jwleus ( cosmogonia. mosaica). 

2. a,-ecia_ A região e o povo. O culto. Instituições e leis 
de Sparta e de Athenas. A arte militar dos Gregos. Suas guerras 
com os Persas e entre si. Canoas e consequencias dessas guerras. 

~. Período aUI'eo da cultura grega. As art~s e em especial 
a arcltitectur<t e a esculptura_ • 

4. Idem. As lettras e as sciencias. Em especial a poesia, a 
historia, a philosophia e a mathem:ltica. 

5. Alexandre e o seu imperio. O helenismo no Oriente. 
Alexandria. 

ô. Roma. A região e os povos italicos. Lendas da Roma 
primit i Ya. 

7. A republica. Evolução democratioa (luta rias classes}. A 
religião, o culto, a familia.. 

P0der Executivo 1.'01 
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S. A arte militar dos Romanos das guerras puui2as em 
dcante. A conquista e sua orga.nistu;ão. As províncias: os ven
cidos e os escravos. 

9. As dictaduras popularPs. Sylla.. Cesar. A revolução e as 
g1wrras civis. Queda da Repuhlica.. 

10. os doze Cesares. Instituições imperiaes. 
11. O christianismo. Origens e propagação. 08 monges do 

Ill secnlo. 
12. Idem. O baixo imperio. Triumpho da Igreja. Organi

~ac:ío la Ig-reja; os concílios. Hereticos e pagãos. 
1:1. Lettra~. A1tcs. Sciencia entre os Romanos. Em especial 

a ror·Aia f' a historia. O direito e a sua evolnção até .Justiniano. 
14. J,/adc media. :\Ii;..:Ta<;(•OS o invasões uarbaras. Os Ger-

manos, costumes primitiYoS e conversão ao christianismo. 
15. O imperio byzautino no tempo de Justiniauo. 
10. O isli\mismo e sua propagação. 
l7. Governo dos reis lmrt>aros. Carlos Magno: a unidado 

imperir1l e christan do occidente. 
18. o regimcn feud 'I. .\ socieclade (classes) e governos 

fcurlars. 
I (l .. \ Igreja na id.11l<? llJP lia. Org-ani~aç:ío c J'dormr~s. Con

flicto com o temporal e triumpllo da Igreja. 
zo. Oriente. Os Arabes, Sll<l civilização, lettras, artes, in

rlustr·ia c sciencia. Conqnista, inflnxo no Occiuento. 
21. o scc1t!o XII!. Vi<l:t ,cdal e politica: formação lia 

lmrgllf'Zia; a S'lrvidão; o rro.~.!Tt•sso da realeza. 
2:2. !'!em. Vida intellectnal e artística: a escolastica, as uni

versidades, a architectura gothica. 
23. In;;tituições ingleza;;. A magna cartil. O jnry. O par

bmcnto. 
24. O commercio c as cid:ules medievaes: Flandres, a Hansea, 

[\~ ci l:1'k' italianr1s ( flenov:1, \'enc.za, Milão, Floren<;oll ). 
:2:; •. \ nrtf' milital' da id;~de média. As gnerras. A transfor

lll!H;ii'J da c:wallaria, a crea1·~o 1las noYrlS infantarias ( suissos, 
1an~quunets, janizaros ). A invasão dos Turcos. 

26. Idade modenw. As invenções: a polvora, a bussola, o 
pap•,l, a imprensa. Consequencias nmterh1es e moraes. 

21. Ile..;cohrimentos maril11nu~. Origem, marcha e resultados. 
2>i. [,[em. Em especial u ·leseohrimeuto da "\merica. Coloni

zação. O trafico dos negros. 
29. A renascença e seus caracteres. Na litteratura e nas artes. 
30. A reforma religiosa. Luthero. As diversas seitas anti-

c~ttho!icas. 
31. A contra-reforma. Reorganisação cntholicn. Os jesuitas. 
32. O absolutismo em Fran•:a. Luiz Xlll o Luiz XIV. 
3l. O •lireito intcrnaciou:ll nos tempos modernos. A tliplo

ma,·ia. O equilíbrio europeu c os exercitas permanenb's. Artt~ 
militar dessa epoca. 

34. Seculos XVII e XVIII. As sciencias, lettrns e artes. 
35. Formação da constituição ingleza nos seculos XVII e XV li!. 

O regimcn parlamentar. 



ACTOS DO PUDER EXECUTIVO 1219 

36. O movimento de refor·ma. no seculo Xí."III. Eoonomistas, 
philosophos e reformadores. A encyclopBdia. 

37. A revolução da in•lepewlencia. americana. 
38. A revolução frauceza. Apreciação geral das origens, 

marcha dos successos e cons.·quencias. 
39. O governo constituciou"'l na Europa. 
40. O seculo XIX. Progressos da democ!'acla: a a.bc-liç[o da 

escra.viuão, as republicas, o socialismo e o anarchismo. 
41. Idem. A littera.tum. O romantismo e ~v e.scolas litter:wias 

novas. 
42. I<lem. As sciencias. As applicações e invenções: vapor, 

electricitlade, etc. A philcsop'•ia.. 
43. A arte. Em especial " musica e a pintura. 
44. Expansão da civilizaÇ'ão europea na .'cfl'ica, nc. !csia, 

na Oceania e na America. 

!I. HISTORIA DO BRAZIL 

I. O descobrimento do Bra:dl. Navega<t}l'OS hespo.ulwes e 
port u~uezcs. 

2. A população aborig""''· fraços ethnclogicos gerae~. 
3. A colonização. Capit >~lias hereditarL<S' e sua ruína. 
4. o Governo Geral. FIIIJ•IaÇ'fio da cidade. As tres raças 

da colonia. Os jesuítas. 
5. Represa! ias contra o n ,.,, úl. Os Francezes. Origens do Rio 

de Janeiro. 
6. Idem. Os Hollandezrs. : nvasão da R'-1:1:1 e: de P<'rn::tmhuco. 

Mauricio de Nassau. 
7. Queda do domínio bollandez. 
8. A histot·ia geral dn ll<'a7.il. As entradas e as bandeiras. 
9. A escravidão dos índios patrocinado& pelos jesuíta~. Con-

ílictos no Norte e no Sul pnr Psse motivo. 
10. A escravi<Jão dos n•·~Cro~. Tt'itfico e ~ ::uricultum, 
11. Rebollião de Bekm:m -
l '~ Reacção na ti vista. Mo <cates, Emuoêti<H. 
13. A Historia local. O no1·te. 
14. Idem. O centro. 
15. Idem. O sul. 
16. Du Clerc e Du 0<\Y Tr,Hin. 
17. As fronte iras. Guel'l' . ' 'lo sul. 
18. A conspiração mineir:~. 
HL D. João VI. Rofugin n, .\marica. 
20. _\ inclepenileneia. A·· ·nstituinte. Fr;meiro rein:'ldo, 
21 • A Regencia. 
22. O segundo reinado. 
23. A guerm do Paragu, y. 
2~1. A aboliçiTo da escrav''"'), Proclam,çfio da Repuhlica, 
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PHYSICA E CHIIviiCA 

PllYSlCA 

1. í\1sir;rio encyclopf:dica, ,In, physica: o munrlo subjectivo e 
o~jectivo- Noçries fundamentaes da fúrm.1., da substancio., do 
espaço e •lo tempo- .·\ mn,teria e o movimento. 

:2. Ra:-;e logicc rh physica: hypoth•:Se molecular; carade1'es 
gerae-.; •la nnterhc ; co:·ollario da hyp.1thr>'e IIJOlecul:lr. Prin
cip:ce<i :1pparolhos de precbiio p:1r<1 <t lllfJ<Ii•h tla extensão: Yer
lli !r, e:ttl~r•tonwtr.:> ,, "'Piir~!'OlllPtro. 

:~. ~I<Jvi tllCJJto, "imJ•les: sua represenl:<ç:t" gt':1phi<]<l, rlir·ecção 
c inton:-;id:l le -DyuarttOJnctros- :\lovimentos compost•1s: com
Jlo:oic;:io e dec0mposiç~.o rlo:;; m••viment.,s- Dillerentes expre,.;sõcs 
ria Yr•Joeidade. 

L Leis physicas do movimento - Trab3.lho - 1\Iachitw, sim
plcc: e composta ; rendimento das maehinos. 

:-,, flivi,iio da ph~·.cka. s•Jn frllldalnento logico: Rarol<•gia, 
'Th•·:'IIIOI· •gia, Opti•· t, . \cn' t ic.t, Electrnln!.: ia. 

l_i. ll.:J·olo!;ir': ~'!<' di\'Í>ih• em ASt•ltic;t e rlynarnica- Centro 
de g-ravi.farlc- Condic;r>es tle eqnilibt'ic• dC's soliJos suspensos " 
:tpoiados. 

'i. llir<'cção da gr'avidadtl - Intensi Jade da gravidade : peso 
al•solnt,o o ]V:<O relativo- Det0rmina~·ão rle pe~orelativo- Ba
lm·:·'': pro<r[r;m~s a re~olvet• ecll!1 o auxilio das Lialança::<. 

~- ErJ!lili!:rio dos lit[IIÍdos em grandes e menot·cs massas
E~Juililr•·i•J <lo nm liquido em um sú va-;o- Excepção <la CtpilLc
J'' ];.,]()- Pres,;ões exerci• las sohre o t'nnrln c pat'urles dos vasos 
- Pua:loxo de Steriu- PressÕr'S externas: Principio do Pascal 
c, S11<lS :~ppliC;I<;Õc;;. 

D. I•:CJUilihrio rlc um só liquido em vasos communicantes
ApJriiençiir''- J-:rp(l'hiu ele m;tis de nta kJUirln em um ou mais 
•:;tSO:' c•nnmunicanle-;. 

10. Eqnilibl'io do,; g•tzes em um e mais Y;tsos commnnie,mtes 
-- Exp,tnsibilidade, <liffusão- Pri'~Sãll dos gazes- Pre~,:i.o da 
atmo,;plwra- Avaliac;iio e mediria tla pressflo atmospheric:t -
TL\J'C)!flPtrns ; :.ceus <li fTeronte,: typo~- ,\ ppl icações do barornetro. 

11. Equili!.ri·' ,J,s corpos wliJos tluetuantes nos líquidos 
e nr>,; g;L'JH- Prineipio de ,\rehinwde~ " suas principarls ap
plicaçii •s- Pesos especitic0~ ; proceso>o3 rle tleterminnç·iio
J'.J•,;nmetro;; - },.crosl<tto-; ; •liffercn t•'s ty pns. 

l:!. Hnrologi:t rlynami,;a- Lei·; da fJUc<la dos corpos, pro
cessPs de verificação experimental e mr>•lirLc rla intensillmle da 
gra vidatl<'. 
- 1'1. ~rovimentn pr·ntlular- Pendnlo simples e compo~to
Detertn innçiin tio cnruprimento do P•'nd nlo -A pplicações elo pen
rlnlr' - :\l·•dirla da intensida•le da gta;::Lcde pelo pendulo
C:aus,,s que a fa1.em l'at·iar. 

1-l. Principias de ltydrolynamica- SyJihi'io- Fonte de He
ron- rnnte intermittente- V<tso d·3 :rariotte- :\Iovimenlo'3 
capill rrc~- O~ntoôe- Dhlyso- Al>~~!'['i,;lo- Em\Jibi•;ão. 
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15. Bombas: ~uas uiHerenlcs especies- ~Iovimento dos 
gazes- Lei de Boyle ou de Mariotte. Mauomett'os- l\lachinns 
pneu malicas e de compres~ão - Experiencias uo ar comprimido. 

16. Thermologia - Equilibrio movei da temperatura -
Condições a que deve satisfazer um bom thermometro- Dif
feren tes typos de thermometro. 

17. ricções thermologicas: Propagação de calor- Intensidade 
da irradiação calorífica- Poder reflector, influencias que o mo
di!kam - Leis da re11exão uo calor- Estudo geral uos poJerc.~ 
absorvente, emissivo e dia.thermano. 

18. Condições uiversas de penetrabilidnde dos corpos às 
acçõcs thermologiras - Calor especitlco : processos calorime
tricos - Conductillilidade e convexão -correntes marinhas 'n 
convexão nos gazes: estudo meteorologico do vento. 

19. Altu<lções thermologicas : mudanças do volume e mu~ 
danças de estado - Dilatação dos solidos - Medida. do coem
ciente ue dilatação - Appli<·ações ás hasteas dos pend.ulos com
pensa!lort>s - Dilatnção nos liquidas e gazes. 

20. Difierentes estados physicos do:> corpo;; - Mud.anças tló 
estado soliclo para o liquitlo e vice-versa - Conllições e leis da 
fusão e lia dissolução- Condições e leis da solidificação e d.a crys
tallização - Maximo de den:;itlade da ngua. 

21. :\Iudanças do estado liquido para o gazoso - Tensão dos 
vapores- vaporização - calefacção - Condições e leis ua eva~ 
porização- applicaçües -Condições e leis da ebullição. 

22. Mud.anças do estado gazoso para o liquido e soliuo
Condensação dos vapores; liquefacção dos gazes- Hygrometria. 
- Apparclhos hygrometricos e hygroscopieos- Estudo meteoro· 
logico da nuvem, da chuva, neve, sereno, orvalho e geada. 

23. Optica -Propagação da. luz e seus corollarios- Imagens 
através das pequenas aberturas - Theoria geomctrica das som
bras - Experiencias pholoscopicas - Yelocidaüe da luz. 

2-t. Incidentes da propagação luminosa -Reflexão e suas 
leis - Construcção das imagens nos espelhos planos - Cons
trucção d.as imagen-; nos espelhos csphel'icos, concavos, convexos 
- Estabelecimento do caso geral e dos particulares- AlJer
rações - Anamorphoses. 

25. Pcnetrabilidadc di versa dos corpos á ac~;ão luminosa -
Refl'acção e suas leis - Refracção nas laminas de faces paral
Ielas- Refracção nas laminas de faces convergentes : Prisma
Angulo de desvio minimo - Indice de rcfra.cção- Angulo li
mite. 

26. Refracção desigual das di trerentes luzes coloridas - Dis
persão da luz llranca - Espectro solar - Cores dos corpos -
Cores complementares - Idea.s fundameutaes sobre a espectros
copia- Penetrabilidade diversa sobre a acçii.o luminosa dos dUre
rentes vapores e dos gazes incandescentes- Espectros invertidos. 

27. Refracção nos meios transparentes limitados por faces 
curvas - Differentes especies de lentes - Construcção das 
imagens nas lentes convergentes e divergentes- Caso geral u 
discussão dos casos particulares. 
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:::c::. Processos rle amplificru:iío, reversão das imagens das 
lentes e dos espelhos- :Microscopio~ simples e compostos- Luneta 
úSt!'onomica- Luneta terrestre ou oenlo rle alcance- LuuE:ta de 
l,rdlilt~o uni ou binocular - Telescopios. 

29. Processos de projecção das imagens- Microscopios photo
olectrico e solar -Lanterna ll1<1giea.- Camara clara e camara 
mcura. 

3rl, Processos de fixação das imagens- Photographia. 
31. Penetrahilidade luminosa especial dos crystaes, !las es· 

t:-uctnras crystallinas e regulares - Pltenomeno ua refracção 
dupla e de polarização - Casos particulares - Linhas astericas 
·- Halos, anthelios e prrrhelios. 

3·?. Acusticn,- Produeçiio rio phenomeno acustico; sua:;; con
dições esseneiars - Ye!oeid:~tle do solll nos solidos, liquid 
gazes. 

33. Proprrgação do som nos meios limitados e illimitados 
- Incidentes da propagaçilorlo som - Reflexão sonora- Eehos e 
'··Sonancias - Refracção sonorn. 

3·L Q:H\lidades 1lo som- lntr•nsidado; cansas que a fazem 
>ariar. 

35. ,\Itnr:t 1lo ;:rlm- ApparPiho,; utilizados para verificai-a 
- Cüill!•l'imc•Jto 1h onrla- TheNia physica 1la musiea. 

36. Timbre rlo som- Harmonir'o!'l- Resoadores; analyso e 
~Yuthese do som. 
· 37. Instrumentos musicaes- L~'is das vibrações transversaes 

P l·Jn.::;·it" "rw,:s das cordas ; su:; v cri lieação experimental- Vi· 
l·r:c~õcs d:t eolumn:t aerea nos tuLos sonoros- Vibrações das 
rlacas e membranas. 

38. Electrologia- Influencias mecnnicas, physicas e chimicas 
na producção do phenomeno electrieo -Influencia da estrw·tura 
:i01Jre a conductibilidade electrica- Reacções simultaneas e con· 
trarias de estructuras di IT ·rentes il mesma força electris,mte. 
-- Cond ne!rm"!S e isolador· •s. 

3'.'. Eshtica ol•'ctricrl- T11n,;:ío 'uperfichl da rletricidade 
- Expericucias tle Coulomh- Nn1)•1 do potencial e SU<IS con
sefJ.nencias- Perda da el~'ctrieidark.- l\ledid[l. da electrieidarJc 
- Electroscopos c electrometros. 

411, ManifPstação da elrctri~irb•lc por influencia mcr~'niea r 
p-:h prc.ximirlarlo dos corpo~ elr>ctri~:" lo o:- Inrlncç>ão electri~a
Electrnj•hnro- Marhin;1s dr: Eams lr'll, de Holtz e 0utro~ typo!' 
r!0 machin:t:"- Etfr•itos da Pl·?ctricid;ldr cstatiea. 

41. C'ondcn~ação electr!ra - Typos di versos <le condensa
dores- Irléas gcraes sobre a cl<'ctricith le utmosphcrica- Para
raios- Ohsenaçõcs de Palmicri. 

42. :'.Ianifrstnção da electrici<l:Jdc por influencia thermica 
- Puoelectricidado de alzumas suhst.ancia~ crvstallizaclas
T;,?J:mnclcdriri<la,le rios pares metallieos- Pill1as thermoele
r-+ricas. 

43. l\fanifrsb.çiio da electrieidarlr pm· influencia chimica
Tlleorias de nalvani c de Yolta- Pilha de Yolta- Pillws do 
J•aniell, Buusc•n, GroYc, CnllatHl, nrdJet, Lcclanché e outros-
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Reacções electrolyticas- Correntes secundarias: dispolarização 
das pilhas- Accumuladores. 

44. Dynamica electrica- Medida da intensidade das cor
rentes- Resistencia dos circuitos- Formula de Ohm- Pro
blemas de distribuiçiio. 

45. Leis do Ampéro- Acção reciproca de dous fios condu
ctores electrisados- Influencia de sua direcção -- Conll uctores 
em helicc- Orientação das correntes- Solenoides. 

46. Theol'ia dos imans- Acção dos fios conductores sobre 
os imans- Experiencia de <Er~:>ted- Galvanometro- Electro
imans- Imnns naturaes e artificiaes- Processos de imantação. 

47. Acção da Terra sobre os imans - Conjecturas de 
Ampére, experiencias de Arago- Bussolas de declinação e de 
inclinação - Acç,:to dos imans sobre as correntes- Leis de 
Lenz. 

48, Carretel de Ruhmkorff- Machinas magneto e dy
namo electr·icas - Effeitos da electricidade dynamica - Lam
padas electricas. 

4~·. Noçõos geraes sobre tclographia e telcphonia- Appa
relhos acce3sorios. 

CIIIMICA 

I. Posiçiio encyclopedica da chimica- Da combinação; cara
cteres que a distinguem da mistura e da dissoluo;ão- Circum
stancins que influem sobre o pbenomeno cbimico. Concepção 
fundamental do dualismo como base logica da chimica. 

2. Corpos simples e corpos compostos - Notação e nomen
clatura da chimica. Afflnidade. 

3. Lei!! da combinação chimica- Hypothese atomica. Con
cepção do supposto peso atomico e molecular -Estabelecimento 
de fórmulas. 

4. Con:>erpiPnci«lS da hypothese atomica- Theorias sobre os 
radicacs o sobre a atomici•lade- Theorias sobre a constituição 
immedi.ata e elementar dos corpos: internretações diversas da 
noção dos typus moleculares. -

5. E-;tnd!l g-eral dos acido~: sua preparação geral e pro
rricdarle~- E-J,wlo geral dr~s bases: SU:l preparação e propried:ute~. 

6. Estudo geral dos saes: sua prepara<:ão geral e pro
priedades- Influencia do calor, da agua, da luz, da electricidade e 
de outros compostos chimicos sobre os saes - Princípios de 
tbermo-chimica- Typos de reacçiio chimica. 

7. Crystalli zação dos saes; systemas cry~tall in0s- Noçõ~s 
succintas sobre os systemas crystallinos e sobre as adaptações 
crystallogrnphieas- Leis de Mitschcrlich. 

8. En~!lios rlc classificação dos corpos elementares e com
postos - Estu•lo synthctico da terr::1 e dos elementos dos antigos: 
terra, agna, ar e fogo- Estudo descriptivo dos elementos na 
ordem decrescente das densidades e do calor de fusão e crescente 
de sua importancia biologica - Estudo dos compostos :-egundo o 
l!;rau crescente de sua complexidade molecular desde os binarios 
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0u du:1li:dos nte c;, bitlunlhldos, CJUC resnltnm da corr:binnçã0 
de (lon~ oatl·os hinarios, disting·uindo om primeiro Jogar os mais 
('Sta..-eis nu de combinação dircda c dclles deriraudo os f}ne 
resultam da tle~omposição dos primeiros. 

9. Estudo cllimico analytico e descriptivo d_a pbtina e 
do ouro. 

lO. EstULlo chimico nnalytico e descriptivo do mercurio e do 
chumbo. 

11. Estudo chimico analytico o descriptivo da prata, do 
bismutho e do cobre. 

12. Estudo chimico analylico e descriptivo do ferro, :nan
ganoz, nil'kel e cobalto. 

13. Estudo chimico nnalytko c dcscriptivo do zinco, an
timon i o o tC'Jimio. 

14. Estudo chimico annlytico e dcscriptivo do arsenico, iodo, 
~elonio c baryo. 

15. Estudo chímico analytico e descriptivo do cariJono. 
lG. Estudo chimic0 analytico e descriptivo do silicio, boro e 

hromo. 
17. Esturlo chimico do alumínio, estroncio, enxofre e phos

phoro. 
18. E:;tu<ln clJimico rio mngnesio, enleio, sodio, potass~o e 

lithio. 
19. E~tudo chimico do chloro e do 1luor. 
:20. Estudo chimico do oxygenio. 
21. Estudo chimico do azoto. 
:2:!. E~turlo chimico do hydrogenio. 
23. Estudo geral do meio fluido- a atmosphera e a hydro

sphera - estULlo chimico da agua e do ar. 
24. Estudo dos compostos binarios ou simplesmente duali

sados - Caracteres geraes das ligas metallicas e dos oxyrlos. 
25. Estudo geral dos sulfêtos- Do acido sulfydrico ~~ suas 

propriedades. 
2G. Est!l(]o gernl rloR c h Jorê.tos, bromêtos e iorlêtos - Pre

parações c propriedades gemes dos acido;> chlorhydrico, brom
hyt!rico e iodbydrico. 

27. Estudo geral dos compostos duplamente binar·ios ou 
bidualisados- Caracteres geraes dos sulfatos e chromatos; pre
paração e propriedades dos anhydritlos, acidos e saes que delle 
se derivam. 

28. Estudo geral dos phospllatos e arseniatos- Propriedades 
e preparação dos acid.os, anbydrillos e outros saes que dE1lle se 
•lerivam. 

29. Estar! o geral dos chlor.ttos e azotatos - Preparação e 
propriedades geraes dos acidos, anbydridos e saes que delles se 
clerivam. 

30. Estudo geral dos carbonntos e silicatos- Preparação dos 
anhydridos e outros saes que dclle se derivam. 

31. E8tUilo geral dos saes hydratado~, dos hydratos ou bases 
e dos saes ammoniaraes. 

32. Definição da chimica organíca- Composição dos corpos 
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organ icü~ - Sel it:~ Ol't:(<ll!LCllS- Ch~~ificação- Anoclyse c~ ~yn
T_lwse organic<l . 

33. Estudo geral dos hytlro-carlJonetos rla serie graxa satn
rados e não saturados. 

3-1. Estudo geral dos hydrocarbonetos da Eerie aromatica. 
35. Estudo geral do alcool- Do glyol- Da glycerina e 

outt·os corpos do typo'alcool. 
3G. Estudo geral do ether- Etberes simples e compostos

Etberes propriamente ditos. 
37. Estudo geral dos compostos organo metallieos- Estudo 

geral dos compostos cyanicos. 
38. Estudo gerlll dos aldehydos c acetonas- Glycoses- Sa

charoses e Amyloses. 
3\J. Estudo geral dos acidos e saes organicos que delles de

rivam. 
40. Estudo geral do phenol e seus deriv:ulos. 
41. Estudo geral dcs alcalis organicos- Amioas e alcaloidcs 

- Amidrts <lo rlitfcreutes cathf'gorias. 
4 ~. Estudu geral das matet·ias albuminoides ou l'roteicas. 
4:~. D<\ mnteria organira em geral; sua complexhlade e 

mobilidade elementar- Reacções perturbadot•as- Noções sue
cintas sobre os protluctos organicos de integl'ação o desinte
gração funccional dos tecidos livres. 

HISTORIA NATURAL 

BOTA!\ICA 

Objecto, importancio. e divisão da botanioa. 
Histologia: OJ·ganisação, lormas e funcções da. cellula; vaso, 

fibra, secreções ce\lulares. Genese e reproducção das cellulas. 
Tecidos. 

Organisação geral da planta. Classificação dos orgãos e 
funcções. Noção da tlor, fructo, semente e embryão. Divisão do 
reino vegetal. 

Orgãos de nutrição: 
Raiz: Fúrmas e organisação das raizes e systemas radicaes. 
Raizes normaes e adventícias. Estructura. Estudo compa-

rativo nos tres grandes ramos. 
Caule: Fórmns, dimensões, resistencia e vitalidade. Nó, 

meritbalo. Espique, colmo. Plantas voluvcis, trcparleiras e seus 
orgãos de prehensão. Porte das plantas. Gommos, Ramificação 
dos vegetaes. Rhyzoma, tuberculo, bulbo. Estructura. Epiderme 
e seus deriv:~dos; cortex; liber ; lenho; medulla. Estudo com
parativo nos tres grandes ramos. Anomalias. 

Folha: Organisação, fórmas, nervação e estructura nos 
grandes ramos. Estipulas. Phyllotaxia, 
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DECRETO N. 4'2-43- llE 20 DE NOVEMR!W DE ]9()1 

.\br0 ~·o :'llini<trrin da Fazenda o credito <le :111:007)771 para oc
c<>L"'er ;\. <lesp3Za com :>s ']!lotas que competem aos empr~gados 

da~ Alfandegas, em virtud•' tiO rlisposto no at"t. -ll tia ld n. 428, 
de 11) 1le rlezcmhro de 18\JLI. 

o Presidente da Repuhlica Lio3 Estados Unidos do Brazil, 
usando da :wtorlzação conferida. ao Poder Executivo no art. 29, 
n. 21), drt l"i n. 716, <le ;?9 de dozembro ultimo. e tendo ouvido 
o T•'ibunal de Cont:~s, na conformidade do disposto no art. 2", 
::i 2", n. 2°, lef1,ra Ç do decreto n. 30!, Lle 8 de outubr·o de 1896: 

ltesolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 
:311 :9Ji$7il, para occorrer á despeza com as quotas que com
j1etem aos empregados das ,\Jfanrlegas, em virtude do disposto 
no art. 41, da lei n. 428, de 10 de dezembro de 1896. 

capital Feder.1l, 20 ue novembro de 1001, 13° da Republica. 

M. FI:RR.\Z DE CA~IPOS SALLES. 

Jonquim Ml'i"tinho. 

DECRETO N. j. 244 -DE 2~ DE XOVE~IBRO DE I 901 

.\k~ ao Ministcrio da Guerra o credito extranrtlinario de 4:806)630 para 
cumprimento t.la sentença •lo Supremo Tribunal Federal que mandou 
p:?ar ~ • m~inr Democrit,_l Ft~rreira ria SilYa vencimentos que deixou 
do r~cPlJei·. 

O Prositlent•~ da Ropul<lica dos Estados Uni•los rio Brazil re
solve. usando da autorização qno lhe confere o decreto logis
latiYo n. 802, o c!'edito extraordinario da quantia do 4:806$630, 
para curnprir-~e a ;<cntcnça do Supremo Tribunal Foleral que 
mandou pagr~.r ao major Democl'ito Ferreiia da Siha os von
<~imonto..; que d0ixon de recnber na qualidade de lente om dis
ponibilidade da oxtincta Escola Militar do E:'t::ulo do Riu Grande 
do Sul. 

Capital Federal, 22 de novembro de 1901. 13'' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SAI..LES. 

J. N. de Merleiros Mallet. 
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DECRETO N. 4. ~-!5 -DE 23 DE NOVEMBRO DE !001 

ALre ao :IIinisLerio da Justi~a e Negocios Interiore:l, vor conta do 
exercido ue 19<li, o credito supplementar ue 143:700:!), senrlo 32:700$ 

ú verba- Secretaria do Senado- e 111:000~ á verba- Secretaria 
d:\ Camara dos Dcput::ulos. 

O Presiuente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
usando da autorização concedida pelo n. 1 do art. 20 da lei 
n. 7 -!li, 1lo 29 de dezembro de 1900, e ouvido o Tt•Jbunal de Con
tas, no:S termos do art. 70, § 5", do regulamento approvado 
pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de ISUG, resolve abrir 
ao Ministerio da Justir;a e Negocias Interiores, por conta do 
exercício de 1901, o credito supplementa1· de conto e quarenta 
e tres contos e setncentos mil réis on:7011$), sendo 32:700$ à 
verbêt -Secretaria do Senado- e 111: 000;-; á verba -Secretaria 
da Camara dos Deputados -afim de occorrer ao pagam<'nto das 
de:;pezas com os serviços de stenographia, redacção o publicação 
dos debates do Congresso Nacional, durante a ttr:eira proro
gação da actual sessão legislativa até o dia 30 d;t novembro 
corrente e com os da Commissão Especial incumbida tlo estudo 
d0 Codigo Ch-il e respectiva impressão. 

Capital Federal, 2.3 de novembro de 19tH, 13·' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino llan·oso Junior, 

DECRETO N. 4.24fi- DE 23 DE l'\OVE~li1RO DE 1901 

Ab1·e ao ,\Iinisterio da Justka, e Negocios Interiores, por eonta do 
exercício de 1901, o credito supplementarde GiS:<:JO, :;;~endo 141 :750~ 

á verb:t:- Subsidio dos Senadores- e -:1<7:000~ ~' de- Subsidio dos 
Deputados. 

O Presidente da Republica dos Estados Vn idos do Brazil ~ 
usando da autorização concedida pelo n. I do art. 29 da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, e ouvido o Tribunal de 
Contas, nos termos do art. 70, §5°, do regulamento approvado 
pelo decreto n. :2.400, de 2:1 de dezembro de 18U6, resolve abrir 
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, por conta do 
exercício de 1901, o credito supplementar de seiscentos e dezoito 
contos setecentos e cincoenta mil réis (618:750$), sendo 141:750$ 
á verba -Subsiuio dos Senadores-e 477:000:'; á verba-Subsidio 
dos Deputados-,aflm de occorrer ao pagamento das despezas 
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·~om o ~ubsi iio aos senadores e deputados, durante a tercfl ira 
prorogação da actual sessiio do Congresso Nacional até o dia 30 
ue novembro conente. 

Capital Federal, ::3 de novembro de 1901, 13' da Republica. 

!\1. FERRAZ DE CA~IPOB SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 

l>i':C !UnO:'\". 1.24i - TIE 23 DE :\OYE)JBIW m; 100! 

Approva as instracçõ~s para os exames gPraes de prPparatorios 

O l'rcsid1mtP 1b Ilepuhlica tlus Estados Cnidos do Brazil: 

rre~oln; a!Jpr"vai' para os cxamrs gcracs de prrparatorios as 
instt'lll'~·õ~·~ IJIIO :1 c~t.1• aC'ompauham. 

t'api•al Federal, 2:~ de llOYO!lllJl'O do 1901, n• da Rqmhlii'a. 

~I. FERR.\Z I•E CAMI'IIS S.ILLES. 

Sabino BwToso .Tu11ior. 

lnstruc~ões ~ara os exames parcellados de ~re~aratorios a ~ue se 
refere o decreto n, 4,~41, desta data 

Al't. !." Haverá examEs rarcellados de proparatorios na 
Capital Federal, e em to.los os Estados, o. juizo dos respectivos 
GoYe l'llOS, por cuja conta correrão as deSJJezas. 

:ut. :?'. E.,ses cxam•·s ;.er:tn presüuloi<: 

o) Capital Fédcral: no eclificio do Externato 1to Gymnasio 
Nacional. 

b ) Est;vlos: 

I. em tedas as Capitaes; 
li. nas outr:1s cirlade~, onde llou,·er instituto de en~ino 

supPriCll' fcd•JI ai. ,.u s~~cundario ou sup•~rior dos Estados, efJui
pai:Ido fi r< ngenere da Uniiio. 

Art. ::l." Em nenhum t·st::tlJelecimento particular equiparado 
podei á proceder-se a exames l'<~rcellados, sem cxpres,-a autori
zação do Governo. 
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COJIIMI~ARIOS FlSCAES 

Art. 4. 0 Os exames serão dirigidos e fiscalizados, na Capil~l 
Federal, pelo director do Externato do Gymnasio Nacional; nos 
Estados, por commissarios fiscaes, recabindo a nomeação, de pre· 
ferencia, em delegados do Governo junto a institutos officiaes 
equiparados. 

Compete aos commissarios, além das attribuições mencio
nadas nos arts. 8, 15, 57 e 66: 

I. Decidir, em vista das disposições destas instrucções,. todas 
as duvidas ou questões de ordem que se o1fereçam por sccasião 
dos exames, supprindo provisoriamente qualquer omissão rela· 
tiva ao processo e escripturação, fórma dojulgamento, etc~ 

Il. Suspender ou adiar o exame ea;-officio ou à requisição 
do presidente da mesa, quando as circumstancias o exigirem. 

Ill. Tomar parte na arguição e julgamento, si o julgar 
conveniente. 

IV. Suspendee os e !feitos do julgamento das provas, no caso 
de approvaçãa indevida, com recurso nccessario pura o Governo, 
ao qual ser·ão remettidos in continenti os documentos justifica~ 
tivo3 do acto. 

V. RemPtter, findos os exames, um relatorio de todas as 
occurrencias, acompanhado de um quadro estatístico do mo
vimento de inscl'ipções e exames, e de uma nominata ~U~Sign&da 
dos approvados e reprovados. 

VI. Ter em guarda as provas escriptas no archivo do esta
belecimento, onde se etrectuarcmos exames; e fazer· publicar na 
folha omcial do logar a nominata exigiria pelo num~ro antece~ 
dr•nte, e de que remetterá um exemplar ú Secretaria do Interior. 

V lI. Informar c encaminhar ao Ministerio rlo Interior as 
petições ou reclamações de esturlantes, sem o que nií.o serão 
estas processadas na respectiva Secretaria. 

ErOCA DE EXA:\IES 

Art. 5. 0 Sú bavera uma época de exames. 
A,·t. ti." Os exames começarão a 15 de janeiro, tanto na 

Capital Federal como nos Estarlos. 

lNSCRIPÇÃO 

Art. 7." A 1 de janeiro na Capital Federal e nos demais 
Estados deverá ser aberta e annunciada a inscrip~ão. 

Art. 8. 0 Ao director do Externato do Gymnasio Nacional, 
na Capital Federal, e aos commbsarios fiscaes do Governo, nos 
Estados, serão dirigidos e apresentados os requerimentos de 
inscripção. 
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Art. 9.• Os requerimentos serão feitos pelos proprios can
didatos, que os acompanharão de attestado de identidade de 
pessoa, passado pelos paes ou tutores, ou por pessoa conhe
cida que confirme as allegações pessoaes dos requerentes. 

Poderá tambem passar este attestarlo o director do estabele· 
cimento onde os requerentes houverem estudado. 

Art. 10. Oi! candidatos deverão declarar nos requerimentos 
o curso superior ou especial em que pretenderem matricular-se. 

Art. 11. Pela inseri pção em cada ma teria será paga a 
taxa de 5$500 em estampilhns. 

Art. 12. Encerrada a inscripção, sob nenhum pretexto 
srrá que111 quer que soj:t a'lmittido a e lia. 

Art. J:.l. A relação gernl dos candidatos será publicada na 
folha ollicial, discriminadamente, pelos cursos a que elles sedes
tin>trem, conforme as declarações constantes dos requerimentos; 
senrlo cada relação parcial subdividida por ma terias, e as destos 
subdivisões numeradas pela ordem de inscripção. 

Art. 14. E prohibida, soh pena de nullidade dos exames, 
a inscripç-ão, na mesma epoca, em mais de um Estado ou cidade. 

CO~IMISSÕES EXAMINADORAS 

Art. 15. As commissões examinadoras serão organisadas, 
na Capital Federal, pelo director do Externato do Oymnasio 
Nacional, com os lentes dos dous estabelecimentos. 

§ 1. o No caso de insufficiencia, incompatibilidade ou recusa 
desses lentes, serão convidados professores de notoria idoneidade. 

§ 2. o Nos Estados, as com missões serão organisadas pelos 
commissarios flscaes do Governo com os lentes dos institutos 
offlciaes de en~ino ou professores de notoria competencia. 

Art. 16. As commissões examinadoras se comporão de tres 
membros, dos qnaes um será o presidente, e de dons substitutos 
previamente designados, para que no impedimento dos membros 
e1fectivos não sejam interrompidos os trabalhos. 

Art. 17. Não poderá fazer parte das commissões quem di· 
rigir collegio particular ou leccionar particularmente a materia 
sobre que versar o exame. 

Art. 18. Para cacla disciplina será organisada uma só com
missão, si o numero de c;;ndidatos inscriptos na mesma disci
plina não exceder de 200. 

Art. I O. No dia anterior ao do começo dos exames será pu
blicada na folha offlcial do Jogar a relação nominal das commis
sões examinadoras, com os respectivos substitutos. 

Art. 20. Cada um dos membros da commbsão perceberá 
por dia de serviço e1fectivo a quantia de 10$000. 

At·t. 21. Haverá as seguintes mesas examinadoras: I• Por
tuguez ; 2" Francez ; 3• lnglez ; 4" Allemão ; 5" Latim ; 6• Ari
thmetica e algebra ; 7• Geometria e Trigonometria; 8• Ooographia 
e Chorographia do Brazil ; 9• Historia Universal, especial· 
mente do Brasil ; 10" Physica e Chimica; e 11• Historia Natural. 
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PROGRAMMA DOS EXAMIIS 

Art. 22. As ma terias exigidas para a matricula nos divereos 
cursos superim•es e especiaes são as seguintes : 

I. Curso de scienciag medicas e cirurgicas : 
Portuguez, Franccz, Inglez ou Allemão, Latim, Geographia 

geral e Chorographia do Brazil, Hfstoria. Universal, 
especialm<mte do Brazil, Arithmetica, Algebra até 
equações de l" gr<w elementar inclusive, Geometria e 
Trig~,nometria rectilinea; Pbysica e Chimica; e Historia 
Natural. 

li. CurBo de sciencias jurídicas e sociaes : 
Portugucz, Francez, Inglez ou Allemão, Latim, Arithmetica, 

Geometria, Geograph'a e Chorographia do Brazil, His· 
toria Universal, especialmente do Brasil; Elementos 
de Physica e Chimica e Elementos de Historia Natural. 

III. Curso da Escoh Polytechnica : 
Portuguez, Francez, Inglez ou Allemão,Geographia e Cho· 

rographia do Braztl, Histori:t lJni versa!, especialmente 
do Brasil, Arithruetica, Pbysica e Chimica, e Historia 
Natural. · 

IV. Curso da E~cola de Minas: 
Portuguez, Francez, Inglez ou A Jlemão, Geographia, Choro

graphia do Brazil, Histoi"Ía Universal, especialmente a 
do Brazil, Physica e Chimica., e Historia Natural. 

V. Curso de pha.rmacia: 
Portugu JZ, Francez, Arithmetica, Algebra. até equações 

do I" grau, Geometria plana, Elementos de Physica e 
Chimica, e Elementos de Historia Natural. 

VI. Curso de oi.lontologia: . 
Portuguez, Francez ou:iinglez ou Allemão, Arithmetica 

ató proporções inclusive, Geometria plana., Elementos 
de Physica e Chimica. 

'II. Curso de obstetrícia: 
Portuguoz, Francez ou Inglez ou Allemão, Arithmetica ate 

proporções inclusive. 
VIII. Curso de Bellas-Artes: 
Portug~ez, Aritbmetica, Elementos de Geographia e His

torm, Algebra, Geometria e Trigonometria, Elementos 
de Physica e Chimica.. 

IX. Curao de agrimensor: 
Portug?ez, Francez, Geographia, especialmente do Brazil, 

Arlthmetica., Pbysica e Chimica, e Historio. Natural. 
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Art. 23. Par.t-03 exame3 de línguas serão adaptados os 
seguintes livros: 

Portugue:; - Camões, «Lusíadas)); Al8xan•lre Herculano, 
« L<>n-las e Narrativas»; Oarrett, «Camõ3S »;José de Alencar, 
,, Iracema»; Machado de Assis, «Varias Historias». 

France::- La Fontaine, « Fa.bles • ; Chateaubriand, « Genie 
du Christianisme ~; « Théatre classiq ae • ; Flaubert, « Salamm
bô »; Kühn, Selecta Franceza. 

Ingle::- Herrig, British authors; Longfellow, Obras pocticas; 
Lingard, Hi<tory o f England. 

Alll'mrío - H. Gabriel nnd Snpprian, Deutchcs Le!cbuch ; 
Giietli,~, «Tasso»; Schiller, 1Villtclm Tcll. 

Na prova or;d de France;;, Inyle:: e Allemão. além dos indi
cados, o livro Autores contcmporaneos de João Ribeiro. 

Latim- Caesar, «De bello gallico » ; Cicero, « Orationes »; 
Tito Livio, « Res memorabiles »; Horacio, «Odes »; Virgilio, 
·' Eneida». 

Art. 2-l. Os programmas dos exames de sciencias serão os 
s<Jguintes: 

ARITHMETICA 

1. Quantidade. Unidade. Numero. 
2. N11I11eração : systema decimal. 
Cl. Addição de numeros inteiros e decimaes. 
4. Snhtracção <le numeros inteiros e rlecimaes. 
f). Multiplicação de nullleros iuteit'tlS e decimaes. 
G. D\vici"io de numeros inteiro,; e decimae~. 
7. Pot,·ncia dd:'l nnmeros inteiros e dccimaes em ge:al o 

ilarticularmente do 2" e 3" gr<tU. 
R. Raiz rlos numeros inteit·os e decimaes em geral e parti

cula!'mente rio zoe 3° grau. 
9. K;tndo das operaçõ3S supra guartlando a mesma ordem 

-;obre as fracçõos or.linarias c numeros mixto~. 
1n. '>n•nr"n~ prim•'~ p th ·oria da di\'isildid·•.lp, 
li. '\l.1.Xitllo commnm di dsol' e menor multi pio commum. 
12. ltetlncção da~ fracções ordinarias ao mesmo denomi-

nador e simpliticação. 
1:3. Fracçõe.s decimaes periodicas. 
14. Noçües sobre fracções continuas. 
13. Metrologla; systemas de pesos e medidas. Numeros 

f'Omplexos e metricos 'lecimaes. 
111. Er1uitli trcrenças. 
17. Pt·opor~·õ ·s geometl'icas. 
IH. l{cgm de tres. Applie<IÇli:o do rnethodo de redueção á. 

unidade á solução das questões. 
I 9. Regra. de juros. 
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20. Regra das p1rte3 proporcionae3 e sua immeliah appli-
cação. 

21. Progressões por dill'erença. 
22. Progre~sões pot• quocientq, 
23. Logarithmos. Uso das taboas. 

ALGEBRA 

I. Objecto da algehra. Definições preliminares. 
2. Expressões algebricas. 
3. Addição e subtracção aigebrica. 
4. Multiplicação algebrica. 
5. Divisão algebrica. 
6. Potencia algebrica em geral, particularmente o qua

drado. 
7. Raiz algebt·ica em geral, particularmente a raiz qua

llrada. 
8. Operações sobro fracções algebricas. l\laximo commum 

uivisor. 
9. Da funcção e da equação. 

10. Resolução da equação do I• grau a uma incognita. 
Problem:1s. 

11. Discussão da equação do I• grau a uma incognita. 
12. Resolução do systema de equação do I o grau a duas e 

mais incognitas. Problemas. 
I 3. Discussão tios systemas de equações do l • grau a dua;; 

i ncognita s. 
14. Dasigualtbdes. 
I5. Resolução, composição e discussão da equação do 2• grau 

a uma inco:!nita. Problemas. 
IG. Expressões imaginarias. 
li. Eqn:1çõcs rodudiveis ao 2• grau. 
18. Sy;;temas de tinas equações do 2" grau a duas in-

cognitas. 
Ul. Analyse illlleterminad.t do Jo grau. 
2(). Noções sobre series. Convergencia das sorie~. O numero e. 
21. Desenvolvimento em seria, methodos dos coeillcientes 

indeterminatlos. 
22. Equação exponencial. 
23. Theoria algobrica, dos Jogarithmos. 
~4. Juros composto:; e annuida<:l.es. 

GEOMETRIA 

GEOMETRIA PLANA 

I. Definições preliminares. Corpo, superficie, linha e ponto 
geometrico. 

2. Posição das r·ectas entre si e em relação á c;rcumferencla. 
3. Dos polygonos planos e do circulo. 
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4. Da medi• la. commum rias rectas e dos arcos. 
5. D,t medida dos angulos. 
6. Das rectas proporc10naes ent ·a si e consideradas tambem 

no circulo. 
7. Medidas dos lados dos polygonos, de suas áreas, da cir

cumferenci<J. e d,t áre<1 do circulo. 

GE0~1ETRIA. NO ESPAÇO 

8. Po.>ição •la rech em reln-ção ao plano e dos planos entre si. 
9. Principa•)S proprieda•lcs tios angulos polyedros e igual
dade dos tl'iodros. 

10. Ger,,ç;ío, divis;io, propdeda1les, igualdade e semellnnça 
d••s polyeLlros e meLlitla dos seus volumes. 

11. Geração, principae~ propried:ules e determinação 1lo~ 
volumes dos tre;; corpos redondos: cylindro, cone e esphera. 

12. D:J.s s~cções conicas. 
1:-1. E~tudo d•t ellypse, traçn,do e principaes propriedades. 
14. Estudo dtt hypcrbole, trctçado e principaes propriedades. 

A.s)·rnptotas. 
10. EstuJo da para!Jola: traçado e principaes proprie'.la•.les. 

TRIGONOMETRIA 

I. l)lJjccto da trigonometria, definições preliminares. 
2. R'llções entro as linhas trigonometricas. 
:l. Variações das linhas ttigonometricas. 
4. Reducção ao primoit'O quadrante. 
5. Formulas do sono da somma e da differença, coseno tia 

somma e da llilferonça de tlous arcos. 
0. Senos e cose nos do dobro e da metade de um areo; tan

gente do dobro. 
7. Formulas para tornar c1lculavcis por logarithmos certa~ 

cxpre,;sõ:J;; algebricts. 
fl. Construcção e uso tlas ta boas trig·onometricas. 
9. Princípios p:wa a resolução dos trhngulos rectangul·•s. 

1 '). R•'"nlnçiio dos triangnlns rectangu\os. 
I I. !'l'incipius para a t't'-"''luçito d0s trianguios l:olJlirruangulo,. 
L?. Re,;olu<;ão tio:; tl'iangulo,; obliquangulos. 
1:3. AI·en dos tria.ngulo,;. 

GEÓGRAPHIA 

I. ITeographia e su:\s tlivisões. 
2. i;lobo te!'rest,·e: fút·ma, poslç"io, rlimensõ.:s e movi

mentos. 
:1. ,\tmosphem, meteoros. 
-1. Circnlos tia e::phera terrestre, equador, paralleios, 

meri•lianos, tt·opicos e circulas polares. 
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5. Rosa dos ventos. Pontos ca.rdeaes e collateraes. 
6. Orientação pelo nascer do sol. Bussola. Orientação 

pela bussola. 
7. Desigualdade dos dias e noites. Zonas. Climas. 
8. Latituoles e longitudes. Medidas itinerarias c de su

perficic. 
9. Partes lif]uida e soli(la dn, terra. Denominações de 

suas di verSciS formas. 
10. Escala. 
li. Carta geographica, seus elementos. Mappa mun1i. 
12. ,\s cinco partes do muntlo. Os continentes. 
13. Os cinco oceanos e seus principaes mares. 
14. Mares, correntes oceanicas. 
15. Amnrica, po3ição astronomica, limites, dimensões, 

clima e producções. 
16. p,\izes da America, sens mares, golphos, estreitos, 

ilhas, penin~ulas, isthmos e cabos. 
17. Orographia e potamographia. da America. 
18. Brazil, posição astronomica., limites, dimensõE's, lito

ral, climas e prodncções. 
19. Aspecto physico, orographia. e potamographia Llo 

Braz li. 
20. Europa, posiçiío astronomica, limites e Llimensões, climas 

e producções. 
21. Paizes da Europa, seus mares, golphos, estreitos, 

ilhas, penínsulas, isthmos c cabos. 
22. Orographia c pota.mographia da EU!·opa. 
23. Asia, posição astronomica, limites e dimensões, climas 

e producções. 
2!. Paizcs ela .\sin, seus mares, golphos, estreitos, ilhas, 

penínsulas, isthmos e c:1 bos. 
25. Ol'ographia e potamograpltia da Asia. 
2G. Africa, .posição astronomica, limites, dimenslíes, climas 

o pro<lucções. 
27. Paizes da Africa., seus mm·es, golphos, cst1·eitos, ilhas, 

penínsulas, istltrnos e cabos. 
2:-l. Orographi:t e potamozraphia da Africa. 
29. Oceania, posições astronomicas, limites, dimensões, c!! mas 

c proclurções. 
3il. Teeras da Oceania, seus mares, golphos, estreitos, 

ilhas, penínsulas. isthm0s e cabos. 
31. Orographia e pot:Hnographin, da Oceania. 
3:2. ClJographia politica. Fórmas sociaes. Estados, frirmas 

de governo. 
3:~. Noções t!e ethnogeaphia. Raças humanas, línguas e 

religiões. 
3!. Noções de geogeaphia economica e de estatistica politica. 

c commerciaL 
35. Geographia politica, isto é: situação, limites, super

ficie, população, governo, religião, lingua, divisão administra
tiva, prorlucç:to, commercio, imlustria, vias de eommunicação, 



]]('li) ACTOS !lO P0JlF.T< EXF.f:t:TIYO 

thrsr .!:~. clausula XL VI a cmprrza c~tJ•angcira, q no '\nmar a 
~i a. parte propriamcn Lo commercial, ficará mjPita a uma 
eauçã•J d'' 100:01)0$ r pat·a g:trantia da cxccur;ão do ca.c:; 
sanihdo entre a. pontt d:t Chichul'l'::t c :1 do Cajú, fic:tr<t rodn
zi,[:J, a !'anção da cump:tnltia. <t 5U:OOOS;OOO, 

LI 

A cump:mhi::t fica sujoit:t <l multa do 5:000$ por moz qnc 
Pxctcilnr o pra,zo fixado p u·:t :1 c•mclusã•J das .obras e á pona de 
c.t•IH•·idarle, si o OXNJSSO •lo p1·azo fot· superior a trcs annos • 
. \ r·:irlw·;d:r<ln ilnpoJ·I::LJ':i JU Jlr~t·•h dt• n~o e guso da cont:essão 
<'lll iu·l:1.-' a~ >na~ parte:-: u <'Ollll'Oia~·fw a todos c qtu:w~:qucr fa
Yores inlwrontcs, assim como 1lo cau' constrni•lo o clr todas as 
obl'<J.~ comprchcndülas n:1 faixa rcYcl'~ivel de 'iO motrus de lar
!!lll'a, das quaos o Governo tor:t o direito de apropriar-se me
rliantn pagamento do seu cu~to, fix:"'ln no computo do capit<J.l, 
~f'Il!lo o p:~gamento feito mn apoliee~ •l<t divida pul>lie:1 on em 
t.i t.•il•J' cHli t,•,idus polu •~uvorno par:~ exrcw;:ío das obras. 

LII 

Scrfío •kcl:trada~ caduc:cs as f'tJtlc0s.;líos :t qno 'o rofrro <J 

Jll'O-'r•nt<' clecrct•J, si no prazo c1n trcs :mno' a cunt;u· <la dat:.t 
dr•<t•• nan ,,,(,i\·or con~tJ·nido um tl'•••·lto d0 cars de tnw n. l, de 
:•xt•~n-.;[o nunca in!'nt•iur a dnzr·tttu' mntt·us. Aind:~ "rhvona 1IP 
radttci1lade. a8 obras exP•~Ilr,alht' trirncnsalmPnto, <t p:u·tir tln 
1 <lP janoi:'•J do lUO?, d<'\·e1·ii,., sot• do valor ttiio inrm·i·Jl' a trP
Zf'nto~ C· •nto~ do réi'l. Ficam J'c:.:alYa•lo~ I•S rasns do fur•::t 
maior. 

LI !I 

:\a I•Y·J•or.IIP-'t' •In tt';tn,!'t•J·•m,·i:t :c 11111a f'lll]ll'tJZa ec:l,t':tll,c(t·ira. a 
•1110 Kc rnr'tll'l' a cl:wsnl:1 "L\'1. a.< ohra' "''t';.to 'inuill:llln:lmont.e 
<'Xt'<'tltada~ na I" o n t :!' sot·<;õe,;, e pat•a a11turiz:u· :1 t'"l'el'ida 
trattsl'••n••wia o (;uYt•t·no r•·>en·a-s•~ o dit'f'it..> tlo Yl•t·ilicat• nsl:lt• 
a lllt:Slll't l'ltlJII'I'Z<I IJ;j],j[jf.:t<l:t ]':JI"' 1l:1t' niJ't•di\':1, <'XI'<.'tll;i\11 :Í~ 
obra.<. 

Si a+,~·. ::1 ,],,maio tlo J:Jn·! n:i•1 so det· a tJ·ansr,.,.,.,wh <:1. nma 
Plll]H'<'7:a n~'.rangl'ir·a a qne ''-' n·feJ'i'lll a« dan~ula' XL\'[ l' L[[I. 
•l l:on)rno fica.r<t <le,;tll• c•ntiio eum o direi r" de t•ealiz;Lt' a~ obi'a:-! 
··omo ''ntentlet· eonYeniento, <if'n•ndo em tal ca><o atli[llit•il• a~ 
i'l'•>pl'i••cbr!cs, oht·as, pst.utlos o ma tcori:ll existentes ind1tidos no 
<'<lU1JIUI.II <lrl ea]rit;d, cunf'm'llll' lll'ti•t'Il!ina a c!a\l,.:nl:t XLYI!L 
:'l'lll ft\l' <t t'UIIIJI:iiJiti;~ dil'i\it(l ;1, IJII:Ji']lll'l' i!lrll'lllllÍZ:I•,';l,, I>L'l;tS 
~·, 'necsslle'. 

O p:tgamcnto ser:t JbH•> r:m ti t ui os Pmittido" pelo < :o\cl'lln, 
p:1t':l exeençilo das obras ou em a[•••lkl's <l:J tlidrla puJ.lka. 
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LV 

Os serviço~ de arrazamento do morro do Senado c de aterro 
•lo pantano,; e do tias p1·aias Formosn, c dos Lazaros continu<tm 
a ser rrgido~ pelos decretos n,;. 7.181, de 8 de março c 7.30'2, de 
24 de m:do de 187~1, com a~ modificaçi!es constantes do presente 
•h·croto. 

LVI 

A prcsiJil tn conc•'~'ão gosa d n to,Ias as Yantagcns c fic<t su
jeita a todn' o' onus <plC antu<tlmcntc tem a Comp::mltia Uocas 
<lc Sautus. 

Rio do .Lmeiro, U de noYcmbro de 1001.-Alfl·edo ,liai<'. 

DECRETO ~. -L2Z\l- DE g DE 1'\0\'DIUl~O DE 1901 

Crea um~ hrig~d~ de ~rtil!Jari~ de Gu~rd~s x~cionaes n:t comarca 
d~ Camp;mha, no Estado de lllinas Geraes. 

O President<1 da Repuhlica dos Esta< los Unidos do Brnil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo nuico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca da 
Campanha, no Estado de Minas Geracs, uma brigada de arti
lharia com a designação de 5•, a qual se constituirá de um ba
talhão de artilharia d•1 po~ição e um regimento de artilharia de 
campanha, ambos sob n. 5, que se organisarão com os g-uard~ts 
qualifica los nos !listrict•)S da referida comarca; revog vlas as 
disposiçõrs em contrario. 

Capital Federal, 9 de novom1Jr0 •le 1901, 13' cht Repu!Jiica. 

M. FEIWAZ DE LD!POS SALLf.:>. 

S!'bino BaJ'l'•JSO hmio,·. 

DEC!tETO ~, 4. 230 - DE 9 DE NOYE~IURO DE I 90 l 

Crt>a um" 1•.·ic·a·b tle infanbri;<, l!llla ck candlaria e um:t dt• D.rLi
lhari~ de t;u".rdas 1\aciou<c.s na comarca de SetJ LD.g<·~~. no Estado 
de ;\Iinas Ucraes. 

O Pr2~i.Jente dn, Republict dos Estados Uni·los <lo Bl'<tzil, para 
exccuçao do decreto n. 431, de 1-l de dezembro lle 18~10, deLrata.: 

Artigo unico. Ficam creadas na Gnarda Nacional da comar~a 
cle Sete L:~góas, no Esta'lo de Min<~.s Geraes, um:t bdga,la ele in-
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fantaria, unn de cavallaria e uma de artilharia, com as des
ignações de 145•, 66• e 6', as quaes se constituirão: a primeira 
de tres batalhões do serviço activo, ns. 433, 434 e 435, e um 
do da reserva, sob n. 143 ; a segnnda de dous regimentos, de 
ns. 131 e 132, e a terceira de um batalhão de artilhari:\ do po
sição e um regimento de artilharia de campanha, tendo ambos 
o n. G, que se organisarão com os guardas qualificados nos 
districtos da referida comarcl1. ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, tJ de novemhro de 1901, 13" Lia Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES 

Sabino BcuToso Jtmio;·. 

DECRETO N, 4.231- DE 9 DE NOVEmmo DE 1901 

Crca m~L; uma brigatla de inf~nlaria de Guardas Nacionaes na C'.>• 

marca de S. Luil. de Cacere'l, no Esta·lo J~ Matto Gt'tJSS·J. 

O Presidente da Republica dos E,;tados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro tle 1895, decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
S. Luiz 1le Gacercs, no Estado de Matto Grosso, mais uma bri
gada de infantaria com a designação de 17·', :1. qual se consti
tuirá de tl'es batalhões do serviço activo, ns. 49, 50 e 51, e um 
do da reserva, sob n. 17, que se organisarão C'Jm os guardas 
q ualitlcados nos districtos da referida comarca. ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 9 •le novembro de 1901, 13' da Republica. 

l\1. FERR.\Z DE C.niPJS S.\LLE5. 

S t bino Bal'I'Oso Jtlll ior. 

DECRETO N. 4.232-DE 9 ng NOVE)JBRO DE 1901 

Crea mais uma brigada de infantat·ia de Gu:truas ~acionaes n~ co
marca d~ Capital elo Estado do Ceará. 

O Presidente ,[a Republic!l. dos Estados Unidos do B!·azil, para 
execuçiío 1lo decreto n. 43!, de 14 de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca da 
C:J.pital do Estado do Ceará mais uma briga•:la de infantaria. 
com a designação de 57", a qual se constituini. de tres batalhões 
tio serviço activo, ns. lôJ, 170 e 171, e um do da reserva, scb 
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n. 57, que se organi:;arão com os guardas qualificados nos 
districtos da referida comarca ; revogadas as dispo~içe!es em 
contrario, 

Capital Felerul, 9 de novembro de 1901, 13° da Republica. 

M. FEI:RAZ DE CA~lPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 

DE\'ltETO N. 4.233- DE 9 DE NOYEMDRO DE 1901 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardag Naeionaes na co
marcll. dé Floriano, ex-Colonia, no Estado •lo Pi:\Uhy. 

O Presidente da Republic~t dos Estados Unidos do Braz li, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 18\:lô, decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
Floriano, ex-Colonia, no Estado do Piauby, mais uma. bri
gada de infantaria com a designação de 27J, a qual se consti
tuirá de tPes batalhões do serviço activo, ns. 79, 80 e 81, e 
um do da reserva, sob n. 27, que se organisarão com os guardas 
qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 9 de novembro de 1901, 13° da Republica. 

l\L FeRRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 

DECRETO N. 4 .23'!- DE li DE NOVE~IllRO DE I 901 

Appt·oya n reforma dos estatutos da sociedade anonyma • Emprez:~ de 
Sal e ;'\a vegação ". 

o Presidente da Republica do;; Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a socied;tde anonyma « Empreza 
de Sal e Navegação», devidamente representada, decreta: 

Artigo uuico. Fica approvada a reforma dos estatutos da 
sociedade a.nonyma «Em preza de Sal e Navegação ·~>, de accordo 
com as al\erações que a este acompanllam e que foram votadas 
pela assemb1ea geral de accionistas, em 30 de setembro do 
corrente anuo. 

Capital Federal, 11 de novembro de 1901, 13" da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Alfredo Mt~ia. 
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Mterações aos estatutos o a socieoaoe anon~ma << [m~reza o e 
Sal e Navegação)) I a ~ue se refere o oecreto nl ~~(J4, o e 
11 oe novemoro oe Hij1 

Art.''·"- Em vez ele I "/, para cada diroctor, diga-::'.e: de 
0 ·•/, para crvla dir('clor, quP SL't·ão pagos quaurlo forem 
~' di v idowlos iguao.; Oll supet·ioT'CS a \J ''/u· 

C' !·• do meslllfJ ;lt'Li!.:·o- .\t'•T<%'ertte-se: a su;1 illlporhn~ia. 
~Pr;t empregado,'' juizo da din·doria, em fundos pub!ico3 oa 
bolls iruntovds nesta Capita.l. 

.\rt. 7 ." Em vez do tres tllembt·os, diga-se: de preciir.lente, 
Seêretario c gerente-thesuureiro, todos tres eleitos nest:t con
formidade tl'iennalmente. Srg,uHio perioi.lo do mesmo art. 7, 
supprima-,e. Paragrapbo uuko do mesmo artigo, 2° período. 
diga-se: No caso de auscncia temporaria ou não, renuncia ou 
fallecirnmto de um dos direetqre~. os outros dons escolherão 
um arcionista !]ue pruonch1 a ,-Dg-a atú cessar o impmlimento 
ou ate a primeira reunião d:t assLJmblea geral fJW> :1 pre
encher{~ si não for ternporaria. l'arctgraplw uni co d 1 mesmo 
artigo, 3" P"riotlo : em vez ri f! 3: illlOs diga-se I: LlúO$; c em 
1·pz de mil diga-se: qninltcr:ta' ncções; accresceutando-se: O 
.~é·! ení o-l Jte,oureil'o teri1, Jl<>l't)m, a remuneração de 2: uilu;? 
,u .. :Js:lç;, Paragraplto unico uu ltlc-<mo artigo, 4'' e 5' p•.Tic·doo. 
:su pprimam-se. 

c\l't. 8' ultimo periotlO: Em YCZ tl\l 300.), f.diga-se: FiO.)OI•I. 
Nas disposições geraes e tr.~nsitorias onde cunvier: 
.\ duraç.ão do man•lato da dil'ectoria eleita, em vil'tude 

•ln presf>nte r·efurm:~ 1ln e~t:IlntcJS, será contatla de ~~·J •l•' 
.JUJJ !10 Ju COIT8U[>.) UllllO. 

Rio do .lan,iro, l:J de ontnht'•' de Uul.- Lui~ A. F. ,J,~· 
.tiulcida.-Carlos Ewrrqu,; de Jluc··do.- T. Fr11i!cisco de fl. ,-,·o;. 

UEC!tETO N. 4.2cl5-JJr; li DE :."\OVEMURO JJE ](iU! 

.\lt~~rn. o arL. 2'' do tlccreto n. 1.0.)::;:. l:c :22 J.c julho J.o COt'H·td.e :~~lWJ, 

1 .·\r~:t lran;:;forJuJç-:lo tla. for\.l. ll)·1c~u!i~a tle 1·ios em luz e Jur~;o.. •.:11.!
clrica JJivlora nas o!fidnas e scni·;c•s ch Companhia D·~cas ,[e S;\llcJS. 

O PrPsitlente na. R•)pul.Jiica •lo.~ Estados Unitlos d·) Brazil, 
attJn·len•l<J ao que ru•ruere>l a Companllin. Dúcas tl•? Sa:Jtu3, 
ccs,;ionarict das obras de llH 111· •r0.m•:•ntos do porto i! c 83-:.i éê''· 
•\.>ereta: 

.\rtigo unico. Fie[!, ;c·nl'ILul:l '' ~.ut,)rizaçilo concedida 1'•'lu 
;cn. ~· Llo decreto n. ,1.08~. tle ·c? d··jttlllo~do corrente aano, ,uim 
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de que possa a Companhia D.);)as de Santos uUlizar a força 
hydraulir!a. .t . .~s rios que os respectivos estuths d~motlstrJrem 
conveniente,; á tr.ansform1ção em luz e força olectrica motot·a 
nas otucioas o serviços do ca'3S do Santos, a car'go dJ. refeeida 
companhia. 

Capital l~e,leral, li de novembrv de l9Jl, 13' .Ia Repabli:Ja. 

M. FERRAZ I> E CAJ11P03 S.I\LLES. 

Al(1·edo M.u:a. 

DECRETO N. 4.236 -DE 11 DE NOVE~IBRO DE 1\JOI 

.\ltera a 2• p:u·t• do art. i' do decreto n. 2.85'3, de 15 de dezembro de 
1\JOO, j<i mo<lific:do pelo decreto n. 3.984, de 2 U<' abril tle 1\J()L. 

o Prmidente tb Republic~ dos Est;d<JS Unitlo..: do Brazil, at
tendcn<l•J au que reqnet·eu a CompJ.nhia K;tl';\ l.as tle FeJ;"ro Conde 
<l'Eu. colllrac~au te tia constr-ução c oxploração <lo treclw tle Mu
lungú a Ala!.!·ôa Gl'antle, no Estado rla Parahyba, decreta: 

Art. 1." Fiea augmontado o orç:unonto do custo tio mateei LI 
roda.ntr- adquirido p::mt o novo tt·ccho 1lc l\lnlungt'l á Alagôa 
Gra.ndo, no E~ta•lo <la P:va.llyba, com:~ rttla.ntia. üc f 2.320-15-
ll '/ 2 cxen·HJ <la ul'ç:vht e já appt·ovalht pelo de,~t·do n. 3 .856; 
tle 15 de <lezembro de 1000. 

Capital FeLlet•a.l, li de novembro do liJOl, 13" d<~ Ropublica. 

'M. FBP.RAZ DE CA~U·os SALLES. 

Alfredo Maia. 

DECitETO ~- 1.217- DI·: 12 DE :\OVEMBH.O DE lVOl 

.\i>re no ~Iini•terio da Fazenda o credito de 1.000:000~, supplement:H 
á. Vt·rha- Exet'cicios Hndos. 

U Pl'n>i<hn t' <l" R <p tbliea. tio> E>ta,1o3 U11 itlns tio Braz i L 
ns:tn<lo <h autH·iz:~<;-LO conferida ao Pu:.lel' Exc~11tivo no art. 20, 
n. l, da lei 11. 74'1. JaD d}dazemb:o uHimJ, c ten,lo ouddo 
•J Tribunrtl de CJ11ta~. na. aonformidadJ do art. 2", § 2•, n. 2, 
lettra (', •lo .tceeilto n. 392, tie 8 de outulH'O da 1806, re
~olvo :t'tl'it• '"'~ ~linisterio tia Fa.ccn,la o et·e lito tlc 1.000:000~, 
~upplement:u· :·t vorb:1.- Exereicios fin lrJs - c.lo actua.l orç:i.· 
mento, afim J" ·ttto 1der á de,;peza. com a. g;tra'ltia. ull juros {t 
Estl'::vla <lo Fcn·o C.1t'J.ngola., no ;~nno do 1899, e é\ outros p::t
g-Mnento:< j:L ~olicit •rlo.>. 

G tpit:~l F c lel'.tl, 12 J,~ novembro de 19) l, 13° da. Republica.. 

M. FERR.\Z DE C,u!POS SALLES. 

Joaquim M<trtinho. 

7tl 
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DECRETO ~. -LZ3S -DE 15 DG :<OVEBMRO DE 1001 

Cre:t um 1 mc·lalha militar e )lllO reconhecimento de bons :>ervi~os 
pr~~t:1clns pelos offtcbes e pt·:J.~:J.~ elo Exercito c Armacb. 

O Presi•lrnte dét Republica. dos Estrvios Unidos do Brazil, em 
commemor.tçiio d;t data· que a Naçiio Brazileira hoje celebra, 
e querendo significar o alto apreço em que por ella são tidos 
vs bons serviços, prestados pelo Exercito c Armada naciona·3S, 
re~olve man1lar cunhar um;J. medalha militar, que será exclusi
vamente destinada a e:>sas class's c concedida aos officiaes e 
praç;ts que) se t<Jrnarem 1lignos pelo merito o Iealdarle com que 
lwnver·em pr·est:v.!o serviço á Patria, regnlando-se a sua c"n
cesúo pehs instrncções qw' a este acompanham, as5ignadas 
pelos Ministros de 1·:->tado da Gnerra o da Marinha. 

Capital Federal, 15 de novembro de 1901, 13" da Repul>lica. 

:\!. PEilR.\Z DE CAoiPOS SALLES, 

J. S. ,ze Medeiros Jofallct. 

JfJg,: Pinto rla Lu;;. 

lnstrucções ~ue acompanham o oecreto, oataoo oe hoje, creanao 
uma meoalna militar exclusivamente oestinaao aos offlciaes 
e ~raças oo hercito e Armaoa e que regulam a res~ectiYa 
concessão 

Art. i". A merlallta militar é exclusivamente de;;tiuad:t :1 
patcntPar o reconhecimento de b"r1s serviço,; militares, pr<>~tatlos 
por otnciae~ e praças do Exercito o .\rmau:t em serYiço a.ctivo. 

"\t•t. ·2." A medalha t.or:t a fút•ma, dimensões c emblemas ·I•J 
dr--;nnltu ;~nnex•1, tnndo no YOl''O '!l':~vn,lo «Decreto do 15 de no
Yel!liH'" d" 1!101 ·•, I' ~cr;i 11:':\d:t pt•nrlcllf.l) do poit.o C."<JllPl'•I•J ]lOl' 
am;1 Jir,;~ do ~·n·~ur:w do ~:J,J;t clt:una.luta,Lt. tlP U"',U:.'-1 rio Ltl"'!lll':~ 
e"'' tr·es listra~ ic:·ttal's, -:en1lo :un:u·olla a do ceni.r·•.l e Y••t·Jc as 
"xteomas. 

Para~t',1plro nnir•.o. Scd,,ln ont'd, c•Jncruiu:1aos JnilihrL'' 1lu 
Exerci to c Arma1Lt nm srrvi•·o :w 1 i v o l!lTO tiveram ma. i~ dp tr·int:t 
"·!!nos rl" lJon~ serviÇ'os; de pr;tt,:t, aos qnc tiver,)m nt:li':i .!1~ 
nnt•· nnn•Js ''"lll o~ mo·nno~ ,;oJ'Vi•:'H: c rlo hronzo, aos <JTte li
'''l'<'lll uwis de dez atrno.< n;ts mn:·mia.< cundicões . 

. \ri. ::.o Xa eonta~.Yf'lll do f;':nlpo ,!e servi•;;l ~,·, Sf1 ]C"\ :t~'.t c1n 
,·nJJt;t '' p:t~:~ado t'lll ,,rr,·~·t.i\ I) ,,,j,,.,.;~~io. 

l';u•agt'aplw unico. O r.erri["' rl\1 camp:rnlt:t ~~ r·uni.:L•I·J ]"'l'J 
dolH·o. 
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Art. 4. 0 ~ã.u poJom fazer jus á mchllt:t militat• o pcrtl•Jm o 
direito á quo tiYorom recebido, sendo p:·ohibido . .,; de n>al-a, os 
militares quJ, nas condições do paragraplw unicc• do ctrt. 2", 
tenham sido ou forem <t!;tingidos por senton<;>a condemnatoria 
passa•1a em julga•lo, quer do jnízo militai'. quer civil. ainda 
quo tenha haYitlo p1mUo da p.mct, ou repeti• la~ falhs discipli
nares fJilO tenham motivado pL•nas tornad:ts publicas ou falta.s 
que aíl"octcm <L lllt>l':üid:ulo e a digni<l:ule, 1las •lltaes n:tO sn 
tenham podido justific<tr. 

Art. 5.0 Os omciacB do Corpo de Sande d<o Exrrcito e os das 
classes annexas ,!;t .\rma1la teern tlit·eito á medallt:t milita1·, sa.
tis foi tas as pre~·.·ri pçõos destas instrucções. 

Art. 6. o Para a concessão d<t medalha militar :>o observará 
o seguinte proeo."~ 1 : 

§ 1. 0 Os commandantes do o:Jrpos c tod:ts a.; dil'ecç···,cs otr 
repartiçõns onde ~P o~criptnrarcm as altera•:<ics uccorri·la-: com 
o pcs . .,;oalmilii.:u· J'emel.tcr:io ao Cllc!'c J.o Estado-\laior d" Excr·
cito on Arma.da, .l.u><lc •1no o ofli.cial uu pl'<tÇ:L tenha. cumphta•t.• 
o tempo pr()eiso, <L rcspL•cti Ya fé de nllicio ou cnl't.itli'io •l•) a~scn
t.amon tu~. fazendo acoJnp:mhal-:~ das notas q no jrdg-ar elln vo
nicntc pa1·a csdaroct'l' sohrc sua con·lueta t~ivil t\ milit·tr, tln· 
ven1lo na mesma ucca~iiiu formular o sou juizo. 

Si :! • 0 PI'ue•'~"a•lns n.; p:Lp(ÜS na Ropartição d" Esbdo-"\Ia:ur 1lo 
Exet·cito on •la .\t·m:t•la, scrlo remottido.< ao ~upt·emo Tribunal 
~lilitar eom a int'ol'lll<t<;iio do rcspcct.ivo chefe. 

!:i :L o ::-;o ·ca.<o do ~n acllarmn em campanha os eo:·po.,, cn,io~ 
ofliciaes ou pe:t('<~S tenham completado u tempu oxi.!ri1l•J pél.t'a <t 
obtunção il<t me.!alh:L, á nopat·t i•:ã" t[., Esl,:t!lu-\lainJ' ~··1·:i en
viada, polos cumm:tn<los, apt'•n:ts uma rol:t•:ão de altc:·açc',es eom 
todos os cscl:1t'ecinwntos nocP~,:t:-i"'· 

~ 4. 0 O Su[lt'••lll•J Tribunal ;\liliGat·, tlepuis de conYcnicn~o 
cRtltdo, tlirci nm p:t.recnr motivado si o o1lkhlou pt'a•::t P~l.:i. <111 
não nos castH ilL) o!il(•r· a mL·Lialh:t. 

~ :í. 0 Esse p:ul'Cl'l', com todos us pap~is. SCt'\ il'<i do Jn-:P paea. 
o dl.)ceetu d c C• •11\'e>s:Io tia mod dha. 

Art. 7." J>.,.t•:t ulJL~n•::·,o d<t ll!C(l;tllt:• rcp!'esentat.iva tk maiOl' 
tempo 1lc .-;crl'i•:" " p :o••,•s-:o a se.~llit• d'3I'à CX<I(~lamerHI! " con
sign:Hlo no al'ti:.e·u ;~n LC!'iot' e ~cu i pa.ratuaplws. 

Paragrapho unico. A ubtenção da medalha de maior numero 
de annos exclue o uso da de menor, a quul deverá ser restituída 
no acto de recebe!' aquella. 

Art. 8." Os militares que ao tempo de ~na relorma já pos
sui rem a medalha militar po•lerão continuar a usal-a. 

Art. !J." As medalhas e t1tas serão fornecidas p•~lo Governo e 
isentas de qualqller· t1espeza, sendo o seu uso obrigatorio nas 
fol'maturas. 

CapiLal Federal. 15 d•J novembro de 1~101.- J. S. •lc Me l.:iros 
;.l[a/let. - Jo~J l'i;11a "''- Luz. 
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DECRETO N. 4. 239 - DE 15 DE XOYEMBRO DE lHO I 

Ak~ :1') .\finist~rio <la GtH•rra o credito extraordinario de G30$000 
l'~r:t nccorret· ao pagametlto de tlial'ia a Candido da Cunha. Villela, 
prr lw ,·er sorvido na commis~ão encarr:"egada da con~trucção da 
linha telographica de Cuyahá a Corumbá 

O Presidente •la Republica dos Esta•los Unido:-; do Bl'azil ro
sol'"• ,,,a,ndo 1la. autorização quo lhe confere o decreto legisla
ti v" n. ROO, d•~~t:t •hta, abril• a" '.\linistnrio da Guerra o credito 
•·xtraorrlinario da quantia de n::o.~ouo parn. occoner ao paga· 
m<::Jto da diaria. '"' :1:) que competia, de 14 dll maio a !J de de
zembt·o <lo 18\14, a Candido da Cunha Villf'h, por ha>c:· servido 
na commis~ão cnca!'l'f'gada <la c•mstruc<:ão da linha telographica 
'Jc> Cuya.bá c Corumbá. 

~~ai•ital Fodceal, !5 de novembro do 1901, !3° da Republlca. 

M. FI:RI:AZ fiE CAMPOS SAI.LES. 

J. X. de Medeiros Mallct. 

DECRETO N. 4.2~0- DE 17 TIE :\OYDIBRO DE IUOi 

.\J.,·r, ao :llini~lerio da In<lustri:J, \'inção e Obras Publicas o credito 

d<· 100:(11>0~, cnm o fim ele ser entt·egue ao O'r. AlbedJ Santos 
J1;;mnnt, com'' pr<'mio pelot•e,ultê<lo de sua experienc·ia de um i>aliio 

di• i?i\1'' 

O Presidente !la. Republica dos Esr.ados Unidos do Brazil, 
usando da autorização contitl::t no •lecreto legislativo n. 799, de 
I;-, do corl'(mte mez, ,Jecreta : 

Artigo unico Fiea abert<) ao :\Iinisterio lb Industl'ia, Viação 
c Olras Publi~:1s o credito de 100:000$, com o fim de ser en· 
trec-ue ao Sr. Alberto Santos Dumont, como ]'remio pelo rosul
hdo de sna experiencia de um bal:"io rlirigivel feita em Pariz, a 
13 rle outubro do corrente anno; revogadas as disp·,>siçiies em 
contrario e f,tzen<IO·se as necess:1rias operaç,ies de credito. 

•',;pita! Federal, 17 de novembro de 1901, 13' da Repultlic~. 

1\1, FERRAZ DE CA~ll'OS S.\LLES. 

,\l{rc lo JJ,,i.r. 
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DECRETO N. 4.241- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1901 

Abre ao Ministerio da Indnstria, Viação e Obras Publica:! o creJilo de 
2.00J:OOO$, para occorrer ao pagamento devido á Companhia Norte 
Mineira pela r~scisão dos respectivos contra elos p~ra fundação de 
burgos ~gt·ic.,Jas no Estado da Bahia. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
em execução do art. 20 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1~100, 
que revigorou a autorização contida no art. 22, § 13, n. 18, tla 
de n. 65?, de 23 de dezembro de 189!J, e com observancia do§ 5·•, 
art. 70, do decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de lSIJG, decreta : 

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da lndustria, Viação 
e Obras Publicas o credito de 2.000:000$, a1im do occorrer ao 
pagamento devido á Compnnhia Norte Mineira, pela rescisão 
dos contractos de que é cessionaria a referida companhia, para 
fundaçi1o de burgos agrícolas no Estado da Bahia. 

O,tpital Federal, 18 de novembro de I 901, 13·• dr~ Repub1ica. 

M. FERitAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo l1Iaia. 

DECRETO N. 4.2.J.2- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1901 

Abre ao illinistet·io da lnclnstria, Yiação e Obra~ l'ulllica~ '' credi~u 
de 300:000~, para occorrer ao pagamento devido á Companhia Terras 
e Via~5:.> p~!a rc'sds:to dos re•p~ctiv•)S contracto~ r:tr~, fund:H:::Í•l 

de ],urgos agc·icobs no Estado de Minas Geraes. 

O Presidante da R<lpublica dos Estados Unidos do Brazil. em 
execução do art. 20 da lei n. 716, de 2\J de dezembro de !DUO, 
que revigorou a autorização contida no art. 22, § r;, n. [,'),da 
de n. G32, de 2:: de dezembro de 1898, e com observancia do§ 5" 
do art. 7'1 r.lo de~reto n. 2Aii0, de 23 de dezembro de 1m1G, 
decreta : 

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas o credito de 300:000$, afim de oceorrer ao pa
gamento devido á Companhia Terras e Viação pela rescisão do 
contracto par:t fundação de burgos agrícolas no Estado de Minas 
Geraes. 

Capital Federal, 18 de novembro ue 19tH, 13" da Republica. 

M. FERHAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo Maia. 
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·!·_· .T;wcit'o <'ll:,t'<' a. Jl •ttb <lo ,\t·sunal de :\Ial'inha c a ponta <lo 
C\jti. do arr.t.:c;t_,nr~nl,o il•l mo!'l'o <lu Sen:.tdo c :ttCl'l'O •lc p:tntanos 
" ,[o ,J;ts pr:ti:ts i·'ormosa o do~ LazaT'OS, segund•J os ,Jccrctos 
c-'. 849, •lo ll r!·· c.ntnbl'o do !S00 c 7.181, de 8 do m<~rç•J c 7.30?, 
•k '! l de m<lio rlo !870 c suas snb·;cquontes altceaçuos. c á Rio 
''•' Janei1·o f[,u·l;o<'l" flnd Dochs Company, limilcd, cc;sionctria das 
y,·mtagcns '~ onll'l constantes do rleceeto n. lü.:n:z, de 28 de so
ÍPmbro dr ltJ.'lD, fipa conce<lida autorização para organisae uma 
companhia, snh a ,J,!nominaçflo-Docas ilo Rio dP .TaTwil'•J-, p:tra 
,.::r•cttç:io ,];,,; rl l,r·;t-; Ponstantcs do~ mcnciona.~Jos decl'oto-; de con
,.,.,o~:\n. cu111 rH or111:' c vautagcn' nol[f\-; f\Stipnlados e polo pre
>••tttn con.-c<>iidad·,,, Q".e!'llndu as clausulas u alteeaç(ics qne acom
JlMtliam '' r>~ p/:tn"' e oeçanwnl,rJ,; pur clle a.pprova•lo~. e que 
jHntu-; viin compllt••ntcmcnto ruhrkados. 

l'~tpii .. cl Fu•ltí!':1], G de UOYCmbro •lo 1001, r:;o da. Rrpublka.. 

:\[. FEl\RAZ DE CA:I!POS SALLES. 

Clausulas l1 ~ue se refere o oecreto n. U~~~ oesta oata 

\ Com p.•.nlli:t Doe;l.~ do nio <lc .T:meiL•o ter;i. n u~o o gnso 
•LL~ olmt~ •li) <tur: tmt:t o pl'o-;onto dccn~to pelo pl'azo do QO 
antw,;, a cuul,;t,L' rh datn. dn. inaugul'açiio da' ol•ra$, com os 
••riu.< r n.rtLr.~·.t:rt" c-n.:~beleci<lo:< !)ela. lui n. l.741),rlel3de 
C''il-rtl>t'" <I•• ,_,,;"· i•l'io ad. 7° d:i lei n. B.314, •lo !(I <le 
r>~JLuhrn dn l-i ;r: '·' <I•• ac·~oJ·d" com a.< P<tiptilar;lit•-; 1: lllll<lili-
c.r•·•-,cs pru• r!ltr t••' da~ }'l'C~cntes c-l:llt..:u!as 

li 

n P,•,;rl>t:l<'<'Ítr\r .r• • das Ducas Nacionars fica <uj;•ito, para 
i,1_ldo . ..: os t'fl"t1Lill-.~, ~lv t·t~;.dillt 1 tl deste tlt~Cl't~tn e t~O!H_prehen
rlirlr) <leflnitiv .. Lilll'll!e nas uht·;H da ta SL'•'•::-tn, e. de accor•ln 
r;nm a. pl:wla :1ppr"vad:t, r•onstituir;í n annazem n. 'J. 

Ili 

:\'.:nhtllll>, t)f·•·li!]c,Jr·iírl no' plano' approv,tdn~ poder:t ser 
l'r:ita ~é'llt •r.t•Pt'l•\·>tç:'i,, •lo l~nYel·no; set·5.o, put·t'·m. as mo
' I i tii':H:iic•' I"'IJ 1 '""t:l~. "'msider:.d11s approYctd;~s. ~i un pt':Lzo de 
i.t·ns 1\H'Z<''' rir![''.,~ dP ~I!IL t•nt,J'<';:a na St>er·etari:~ r[p E~L:tdo da. 
!rvlustt·::1,, \'t:r.r::·r" ,. Ollt•.t< l'uhlir•a,, n11da tin•t· o l.ioYcrno re
-lrlllidn ;r, l'C8jH'tlu, 
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IV 

Fat•<i pal'te dos pl:wos appron.dos a plan tn. hydt'<Wt'aphica, 
já ;tpt•esentaua, do ancoratlouro compt·ehen<lltlo cntrLl o lit
to:·al a melhorar o uma linha imagina.ria exterior ás ilhas 
das Enx:ul:ts o das Cobr\t<:, desenhada na mcal:t de I: 1000 
e n:t •!tt<tl "" cotas do fundo vem intlicn.da~ de modo a permittir 
conlt•·•-'CL'-:-le o esta•lo real dos fundos o ~na c.msütnição. 

v 
O alinlta.mcnto oxtorim· d:t linha do caos, approvado pelo 

Gover•no, tem por objecto tanto a creaç:'io de uma extensão 
suflidente de caos proprio para atracação dos paquetes 
trarBatlantie,t,; do maior calado, como o :-l •. woamento da en
seada sir.uarlr~. ontr·e a punt.:t tl<t Chichorr.t e a do Cctjt't. 

Para i-;·n ohsorvar-se-lta: 
1". em toda a extensão do alinhamento entre o ArSC)nal de 

l\Iarinlt:t c o Dique da Saudo a oxistoncia dG altura da agu<t ao 
longo<) do c:ws nunea infel'ior a 1111 ,50 nas maré~ haix ts mínimas. 
P:â:t facilitar a manobra dos navios, tanto ao atracar, como ao 
desatt'acar, scd mantida por meio de deagagP.m a profundi
dade r1uc :'!, planta approvarla indica em agwtda vct•tle. O espaçl) 
reset•,·ad'J a este seniço será devidamente balis:tdo para segu
ranç:t da na vegaçiio ; 

2'', qtw o alinltamcnta entre o Dique da Saude e a pJnt:1 do 
Cajt't perturbe o menos possível o actual regimen das maré~ e 
concn t.e, ; no Cajt"t o cae.; termine na ponta do tm·ra Ih· me, de
veu, lo c<tV<tt·-~e ou dt•ag tr-sc o canal q nr a. SPp,1.t'a tla ilha 1!o,; 
FetTl'Ít'0<, tle modo <t tet'-Se ahi em maré haix:.t tros mdros 1lc 
agua, afim do chamar a c :rrcnte de va,;antc par<t o ancora
donJ',) tlc S. Bento. Em toda a extensão do mesmo alinhamento 
a :tltura de agua em mar!~ baixa minima n:b devcr<i ser, ao 
long•) do caGs, inferior a dons metros ; 

3°, ao longo do cacs, em toda a. extensão entre o Arsenal do 
Marinh:t c a ponta do Caji"t correrá um:t faixa do 10 metros 
do hr;rur<t. Est:t faixa é de,;tinatla a arm<J.zem o g.üplíos, guin
da.;tn~, linhas feereas, e á Avenida que será, att"• o can.tl do 
l\Ltnguc, c 1Içada a parallelipipedos, tudo do confttt•midade com 
o que vem indicado na planta e orçamento appro,-ados; 

-1', a ;troa c eae;; destinados á estação maritimn. da Estrada 1le 
Feno Central do Brazil tical'ão situado~ entre o Dique da Saudc 
o a pont:t dct Chicltorra, de accordu com a planta approvada ; 

5°, é di>'ptm~avol que sobro toda a cxtensào do caos atra
qucn< a~ cmbat·caçõe.>, reservando-se ao contl'<tt'Ío rampas pa1•a 
de~cmhat•q ne de madoiJ•as c materia.e3 de constru,~çiiJ, onde for 
propo't'-' pela Cclmpanhi<t c approvado pelo Govel'no: 

6·'. dumnte o prazo da concessào deverá o ancol'adouro con
stant'~ (h plant::t hpll'ogl'aphica a qLw se rcferJ a clausula. IV 
l'Cl' m·mtido c•Jm fnudo~ nunca monoro~ do qn() os alli indi-
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ca<lo.', <'l'<•:tudo-sn p:ll':l. f'-<1 '' tim lllll compctent8 ·'''l"> i~'o •ll' 
tll'í1.,!!:t,'2!'i'll; 

i·•, o <':ll'.s ~c['(~ dividido em ·~inr•• ,;ec<:õcs: 1', da ponta. <lu 
.\t·.":n:d d•• .\Iarinll:~ :i puuh •h S:t~~de; 2'. da ponta <l:t S:vllill 
(t pDnt:~ da. Cl1ielwrm ; 3·'. •Ll JJOUI:t da Chic!Jort':l ao canal du 
.\Iangu'' : -1', <lo canal do :\Ianguc ;i ponta. do Cajú ; do aecordu 
com "' t.ypus do caos adoptados c appl'ovados, so h ns. I, 2, ~1 l' 
4 ; sr,,·;i, tu<lavia., licito, onde as coudiÇ'õos loca.e; o permitti
J'CJU. ClllJll'<'.crar n:t 2" ~cc•;?io o typ•) 11. 3. Constitnil'<t a :-i" s:•
c~·:"to o u·,·,·IJu do .\t' . .;ün:d de \f.•rinlt:~ :i pont:t do Cal<tbo11•·''· 1:1<'
dian:,,, :~ ,,Jq·igaç:Lo do con>lrltÍI' a comp:tnhi:t a u!Jl'a d,, al•J'Í.:•J 
ncccs "<·i' ;; ur;iliz:~çiio du car-<; 

·""· " :• · I ,,lg:tlll"'ILO <],, <!llll:tl du \hncrnc, :t p;J,rr.it· da pon~·· 
,:o.-< :\J.Il·;;~),,_•it·os, ~u1·:t kii.o JhJI' nwi·• do dr:tgagem, l'Ulll. ., tl':t
<·:tolu '· '" , :u·gu r:~ co11:;t;~ n i.L·-; da pL111 t:t a pproYada, tlon•u< I•J :ma~ 
lll<tl'g<ll'. Plll rampa, Sl'J' J'OYC'I ida' dn :wcot·do com c' t.::pn 
:l.JlPI'O\ :~d. '· I't~spn·:ul:t par:t e:ul:t l:iJlo mn:t f:1ixa livre <l<:' :é ?i 
lll<'Lt·u~ c:.l.t'l) a ru:t Fr:tndêe·J EIIC:'<)IJÍO l' o mar. 

\'[ 

.\ '· ·, 1n1Iia n:t r·.m>II'W<·;ln ·h I" 'l'<'<;iio poderá prt•f··ril t'J 
":';,··:.I, l' ·a<!o n:t pl:tnr.:t ~-··1'11 ··.pJ<l'u\-:t.tl:t o IJllC ··un-~:t '• . 
.-at•i·"·'·' '''''· icrualmcntc t'· appi'ul·a·L~ • 

• \ ,., .li[: •.JJ!Jia. Ü'i'Ct, Ollll'o;'ÍIIl. 11 1lil'nÍIO t!f', n::t :.?' SCC•·:Í:o vil 

;,1 1 .· ,J, IL1, ad .. piar '' ,.,,., .[,. i.yptl n. I, manwi:do au 
J~~n_·d tJ,J ('.'llh~ ali,,n·a. do a.~n;:1 ··111 JIJ:l,n~~ ba.ixas nlin~IU:l~S i~:Lu 
inf(q·i.,t• a. i'",C'O e lo,·atl:t :t ,J,·,,~ag,•.m ne.,ta }H'Ofltn•li.Júio :c· .. ~ 
lG<J llwlt·,_,, :w largo da Jinii.t ,[,) •·.u·s. 

\'li 

.\ ,.,,t,l)':J •1hi;J. rnl t'<'g-;J l':í, a ,,it.lllt1 g-l'a,tuito, no-loc:tl eon,i,antc 
,!:J ]'l:tiJI, 1 "JlJII'ol·:tda, a :ín·:t :tlli iJidie:td:i. pal'a :t E-<tr:uLt ~~·~ 
l,-t~t'J'<J 1 ·, n '.J';tl do Bl'azil. l':~.'u II:~_i·t lli)Ce.<-<ida.•lc ,1,. <lll;;"llWII
tar-se :1 Úl'"'' da e~tação mariti1n:t tl<t dita cstrad:t •lo ftWl'tl, 
'r•dt p!'ia cu1npanltüt cedido o t<'n'ono que for preciso, mctli:\llt•.• 
o alxttimnnto de 30 °,'o soln•e o sen valor. 

VW 

-~ ·~x["'n~as --:uas mnnter•t :t ··ompanltia. um syst•'m:t 'l· 1'
i••içondo .J,, illnmin~..:ão :t•1 l•ll'!o do ~'cL•'S c lJ,~m :l"lll'l L,_ 
"vlef.,., ,. ''"i:1s em pontos ~lll'•'Jll'i:Ldos 1lo ancora<lonro • 

. \ ,,,,.l ',.,~,-,J•o do •::w~ . .i.í ini··i;:d:t nas proximitl:ulc:: da -,luiE:l 

,[a Clliclt<IJT.~, JH'O>IP!fuÍ!·;\ da!1i <'llt l'lrlllo ao "\rscnal<l•J :\In:~'iL'r:t 
,. :tu ,.,.n:•l d, :\fan!.:·Iw, ]l''drn.J,, -<~·r· ntaca•lo simult:1 n••am·_·nw 
{'lll U!ll.t·ll...; pd!lLo~, CII:J(UJ'IJll~ ;') '1!}\"I'Jlit~.!lt.·i:tS tl~.t ~·OJJ...:{.~'IIC\'-~-~. 
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X 

A companhia tcr<t <lirei&o lh e,-taheleccr as linlw~ ferrea" 
nccc,;sat•ias para o tt·an~porte de tC1rra~ do moLTo <lo Senado, 
porlendo att·a,·es,:at· em pass;1gcm inferior <t E~;tratln. do Forro 
C1•t1tral <lu Hrazil, junto ao canal do ~Iangne, ou em outm 
pont1) convenhmtc, apt·ovcil.ar as margens do mrc;mo canal 
pai'a pao<sagem da' linhas, hrm corou ahrir tunnri,; nn morro 
rio Linamcnto. 

XI 

:u:; o h r as tlas q na tt·u primrirn-; secções devcrã:o f: c r~ r con. 
duitl;tc; nu tim de J·! :unw . .-, cunt:tdos <la data rla ~nit ina•t~·m·a•;<\1), 
;z;-, o.l•• agosto de lVUO. 

XII 

('' ill'lllaznn' P estah,•lr•cinwnt..h d<~ companhia 7 ·~:11':'\o du
t·:mto o pt•az~• <h t•onct·s~:-,o, como ~e 1b com u,; da Comp~whia 
Doca' 1lc S<tnto.s, rll) todas as ntnGagens o favores concedidos por 
lei ao' armazons aW1ndogados e entJ·cpustos, e com o dit·eito de 
recolnr t<)1l:t~ e llltru'"l]nrr mPrc:vlorias, podewl" a colllp:.mhia 
t•mlttir ,,.,,.,.,,,((:, :mjeit"lÜr)·c<C a .s t'ogulamont;o~ r1<1\' p·it'<L tal 
~lm t'ut\;111 oxpo,[i•lo~. 

Otdrr,.;ltn. o t;u...-el'Il<l ol)!'iga-so a nãu rcn.1Var a~ actnacs 
,•,trta~ de all:tntlog;!.lnnnto c a u:ío conccdct· outl'~~. depois de 
I'Xccnt:\lla a .:!' scc\:lll rio c:1r>.<, on qnn.l<[ll~'l' dcH 1lou,: tJ•nchos rla 
l' ,:pc,;:·w: fHÜI'" " .\l'$t•n:d rlr• :\l:tritth:t fl a~ !J<H''''' :'o::~,·i••ll:tf'". 
nn f\!llt·e ••stas 11 o Di'l'IC d:t ~.:;'ll!I[P. 

Xlll 

n (;un;t·no nã.1J puLit>t\i inenmhie :t ont1·om quo n:'í<l :t com
panltL~ dtl :;r:rvi<:o d:~~ capal,azi;~,: e at'lllazcn:tgons <la .\il:lllrh•ga, 
<"i:lJOI.Iiil'lo p:u·;t j,-,,u t•rrgnlalttc•nto; an:do.~"" :w-: f[W' ,-igtll'alll 
p:na a. r'"lilp:1nhh IL·<'a' rlt: ~ant.o.:. 

XL\" 

Si o Governo n:'ío p1·oferir dar aos arm:tzrns e dPprn•lrncias 
da Alt:ullkg:t 1l<t C:q•ib.ll-'e,lcral dP.:tino 1lin•t·so •lo do sm·vieo 
<ln p<lt'r''• a c >Pipanhi:t. Ünl'ant.e o JH'am rh cuncQS>ilo, tct\~ di
t'Pito :1 '' liSo "g-os 1 das rospccti v a,; doc:t~ e cae~ e um ~eu.; al'tna
ZPIH n ,[,•Iwndencia'. mediante paganwnto ao t'ovnrno 1la 
'll':ull.ia :uJnlt:il fliH' foi' c"nvoncion:ula, devon1lo <t comp:tnlti<t 
pt·o!llngat'" dito e:ll'' at1í a ponta 111• Calabouço o l'X•'I'lltl,t' as 
ohras m:~t·itirna~ d,• ahrig:J <tltt noeuc;.;arias. levado o 011~to de 
torlas Pssas obt':ls ;i cont.:~ tl" capital. A c:Jmp:tnltia ~ri ontrar(l 
ll•l go.-::J "" ref<•r·idn dir·eito. em l'elaç?in aos al'maZl'llS r dopen
<lPncias da. Alntndo!\a, qnand.1 tiver eon~t1'11i1lo n~ "bras dP 
:thl'i.~·o t•xigi<l:l$ p:tt'cl atiliz:~ç·ãiJ 1lu ,.,,~plldivo cae', o <[IIC ün·:í. 
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logo que a~ obras t•ntJ·c o ,\rspnal t!c• Marinha c a lJonta da Chi
chon:t J'ormn in~nllici<•ntes an sr>rviço do porto, ~cndo, a conf.ar 
de então, fixado para execução dcs~as ohras o pl'azu de oito 
annos. 

XV 

Pelos serviços prestado~ pela companhia cobrará esta as 
taxas est,abolccidas, p<lra os mesmos ~m·viços o poe j,[enticos 
motivos, pa1·a a Companhb Docas de Santos, olJscrya,[o,< o~ 
r·cgnbmentu-: ![IH' p:t~·:t cliPs vigOJ'am. 

xn 
Alt~m dPs,as taxas a companld:t pt•rcelwl'<t, a partit· de l de 

j:mciro de 190:?, durante o maxim11 prazo de .IQ annos, uma tax:t 
nn nc:t maio!' de dous por cento (2 "i o) em rofcroncia ao -,-alo!' 
da import.:u;:\1), rlc accordo com o art. 7'', paragrapho unico, 
n. 4, d:t lri n. ::l.:JH, de Ui <lc 11utnhro tle 1881i. Esta taxa sor:t 
arrccadad:t diJ'!'cLunonto pela União c c:~lculada de m:tnoira 
que, addiciunada á~ taxas a quo ~e J'L~fero a lei n. 1.746, de 13 

• do oul.nbt•o tio l:C:GD, não exceda o nccos:;;ariu para pngamcnto 
da despeza com a fi~calização por pa1·tc do Governo, dn juro 
conospowlentcl ao capital empregado nas ouras, :í razãr, do 
~<'i~ pot· cPnto (I) .,_.

0
'! ao anno rJ tl:t ro~pectiva amortizaç:t<J no 

maximo pt·azo rlc (i8 anno:l, o, finalmente, d:ts despnzas dn con
serva~·ão tias obra:o: c custeio rios serviços a cargo tla cnmpa
nhia. 

E~sos juros rlo sois por conto (G 0 /o) ao anno serão c:llcula
!lcS semo~tralmcnto em rclat,·ão ao capital en·octivamentc 
rmprng;tdo nas ouras executadas, de conformidadn com o pre
~ente decrdo. A cobrança da taxa até (2 °/o) dous pol' conto 
em l'ef't•t·t~nr·i:t ao valor da importa~·ão cessará sempre '1110 as 
taxa,, do qun t1·at;~ a Jri n. 1.7-lG,dc 13 do outubro tle 181i\l, forem 
sutlicient.es para fazer o serviço com as dcspczas n jlll'oS da 
sois por cento (6 o 1 o) acima referidos, ficando neste easo a 
limitação dos lucros liqnidos unicamente adstricta ao disposto 
no § 5" do al't. lo daqnclla li' i. 

XVII 

A Alfandega não dar:t livre pratica a nenhuma embarcação 
~em que est:t prove estar quito com a companhia pt'lo pa
gamento das taxas acima moneionadas, nom liv1·c transito a 
qualquer mol'Catloria qno não tenha satisfeito as taxa~ 
tlev idas. 

xvrrr 
Fica cxp!'l'sso tJilC não h;tn•r;i t!upla coiJrança de ta.xas, 

cPssand.o Jlela Al!:tnt!Pga a eubraw;a das tJUe pertencem á. eom
panhia. 
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XIX 

O Governo dará ;t companhü, por meio das autoridades 
ferleraes, toda a protccção compatível com as lob, afim rle 
quo possn. ella arrecad;~e as taxas estabelecidas o para q no 
sejam respnitados os guardas o empregados encarregados de 
velar pela obscrvancia de seus regulamentos o mantm· 
a policia dos cac,;, docas c o-;tabclocimcnto' rlit comptnhi:t. 

XX 

A companhia, terá. o direito de dcsapeo)'L'Í<ll', In fúrnw. 
do decreto n. l.GG4, de 2i do outubt·o de IH55, as propriedades 
e bemfoitorias que se acharem em terrenos ncccssarios <t 
constt·ncçã,o tlas obras, ohserv!.tnrlo em tudo nL~ i~ a lei ,Q'f't'itl 
para desapropl'iação n. 353, t!c 12 do j nlho tle l t; 15. 

XXI 

A companhia tlurantc o prazo da concessão tcr:'1. u usu o goso 
dos terrenos de mat·in has, accrescidos e acct·cscido; de accres
cidos aimb. n;w concedidos a, particul<tres, dos desapropriado' c 
dos que adquirit• pot' compra, compeehendidos na concessão e 
no plano gci':tl da~ ob1·as, c incluidos os dtt ilhtt das Cobras, j:í. 
concedido~. 

XXII 

A companhia, de accordo com o Governo, poder;t arrendar 011 
\'cnder o rlominio util dos terreno:> do marinhas, accrescidos, 
accrcscidos do accrescidos, o a parte dos desapropri<t1los ou 
adquil'idos poe compra, que n:io forem nocess::~.rios aos scrYiços 
(lo porto, senrlo o prmlucto do arrendamento reunido ao (las 
taxas de qne trata a clausula XV e o peoducto da venda loYado 
á conta de amoetização du capital. 

XXIII 

Durante o prazo da concessão ser<t a companhia ohrigada a 
manter as obras do porto e do ancoradouro em perfeito estado 
de conservação, c::tbendo ao Governo mandar proceder a repa
rações por conta da companhia, caso não seja cumprido esse 
encargo, lançando mão, si necessario for, d<t receita do porto. 
E' igualmente ohl'igada a manter a profumlitlade exigiu<~, se
gundo as phntas approvat.l:~s. quer ao longo do eaes, quer no 
ancoradouro. 

XXIV 

Gosar;t a companhia, durante tudo o prazo da concessão, 
de isenção de dieeitos para todos os machinismos, matoriaes o 
eombustivcl neces,qrios ;L execução, eusteio c conset•vação d::l.!~ 
obra.~ o sen·iços a seu cargo. 
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XXV 

Sen•J" f'PdPr:ws os SPI'Yi<;>·•" qrrt' put• cst.:t concessão flcam in
·•m1•l<lr)S :t ~'"lllp.·tnhi:t, go.;:t clh rl0 isrnção 1!0 flll:Ll'SiliiCl' im-

1' ''t"' fjHC n"o o,; ferlr·J':tr•<, rlu~ f!U:ccs igualmente 1ic" iscnt:t, 

XX \"I 

A .-·nmpanhi~t porlPr:i, Cl11f11l:tnto não csiivor coni'lni.rlo o 
i ··r•r•hn Pn tro :t pon l.:t r! o ,\r-;cn:tl dn '.!arinln c a da C !I iPitot'l'a, 
r•:o:plor:rr rH tl':rpiehes 1lc sua proprictl:v!n e 11s qno venha a 
rl••'aur •pr·ht', rlc aP<'ot·r!o r·om :l'-' r.axas n-;t,abelncirla,; pel:t :'\ova 
I' •D"n]id·•r·:"jn d·t•• l.r'Í'-' 1h" .\JI:rrlll••cr:l-:, 

.\' .. ,.,·,.jr,·r~ J•l'••\ l'!lÍr'llif'' dr•.;t.;J, 1'\]li<JI':I<:i'í•l SC'l':tO !'Olll!Jlll.:llb" 
,-, ·:r, :1 rr•ndn do <'.!pit:tl, Cl·n[iq·mp t•,ral•drcc a dall-:11la X.YI. 

X.XYI! 

\ ···w··p~nlli:J, tPt•:t pl'<~I'Pl'f'Jlr·i:l. pa.r·.J, f'Xrr·w·:í.o 1ln .. lrr:t~ .;rmw
l::~rnl•'" 'Jlll' rlitl':rnln o pr·az,, dP:<I:t ''"ll<:c~<io SI' t·Jl'IH'Il1 rwc·~~
"' •·ia.; 11r1 prrr·lro du I\ i o de .lanoil'rJ. 

TPt':í. ortr.r">im, pr·nfm·rneia. I'Jr1 ignal<l:H1c ,],. coJHlk;'ír~. n. 
.•nmp:illlri:•, p;l,l';], a al'f!liÍ'il·:\r• d<h t":TI'IIOõ (' Pl'olJll'Í•.'rl:tdt•s rir• 
·,, 'C''I~r.l rlr• \[:Jr·inlra afim •l•~ utiliml-u·' ao:; fin~ <IC'il,a ,.,,llCI'.'ii:lo, 

: '1 1 n (~· ':t·l·nn Yt~\lha ~L l'(l~ldYrt• Jllli1Lll-o·. 

X\.\l!I 

<.:cr·;,,, l'ml,:u·c:trlos o <lcs<~mbat·cadl)s gr:ünit.amrntn no~ c~Lt-
1" r"''illl<'tlÍ',"' rl:t comp:mlri~r. 'l'''lf'''lllC'.r 'umma' <Ir tlinltl'ie:l 
i'•'i'l;pno•,.ntrs ao Esta•lu, :rs ma.las tlr> Coacio c as bagag.•ns do:> 
l'"'s:t!'rit·"~' assim como os immigt'::wto~ c suas bag:tgcns., cnr-
1' •1rlr1 !'"'' ''rmt.:r, da r"mp:tnhi:r. o tr·nnsporte dostp.; nltimos 1!0 
J,,.",lt, ! I,' 1 ., ', :1 '..'" .. 1' d:t....: I 1 ._;j,f :1d·t -~ d1' f'1• J'l'd • 

X\.1\. 

!·~Jn ,.,.,,,:,' ,i:• 1JH,Yill1t·nl,u d•l t l'llp;t...: pndt 1 I·:in t:-.:t;l..: nr,ili/:11'-~t: 
·t '··.··~·...: ~· ~~: ,: ;·-··:·~~~:Jc~·iJH 'ill·d~ ,: 'p ., 1,11 Fu:t --.t·!l,•tt!l;a.l'q!ree 
.j, ..... ,IJtd''i'•t!il· ·-'·•'111 li1 tl'I~Jll .~uj,•ir:t :1 taxa. :ll.!!lllll:t. .\ ~·oJllp:-t-
1:! ,;1 d(· .j, :i. l'll .~·;),j!ll J:u·iJ[L q· p:1t' !.111l1),...; u') lllCiii.S () :·)t'l'\ i~:·u dU 
E'1:1do1. dartdd-illo' pl'nl'r•rr•Jii'Í:l ..:ulrtn 'llléll•jlll'l' lllll.l'u, .''L'Il<lú 
~'- · ,, snrvir;o, n•J C li I :wh, i nrlC'lllll iz:r r lu. 

A ~'t'lll]<anhi:t ,Jar;i. prefC'rcncia ;í E'trada. dn FmTo CPntral 
•.I•· J)J':IZil p:tr·:r :~t.raeaç-:'r0. emlm.l'•JlW e <lesC'mual'!JW' 1ln m:1-
t<"·i:d de,;t,in:rolrl :'t mr~ma e~tt·arla, gat·antinu•J-Iltc :ro longo do 
I''"'~ PSp:)(,'rl ~llifÍ<'ÍI'IlLi) p:i.l':l :t.i,J':tC:J.r>t'l t!e l.l'l'.' llil Y ioS ~l'illl$· 
:r r. I :lw. ti c os. 
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XXXI 

Pttr:t n tr:tfego mntuo eom a Estrada de Ferro Ccntt·a[ do 
Brazil cnns;;ruit·á a. c<~mp:~nhia uma linha dupla. rle l'",ÜiJ de 
1Jitol:1., ctt.io tr:v;arln con-;ra da planta approYada, servindo de 
ba~r p:t~':t esse sm'Yiço o acr:ordo cnlehrado entre a Companhia 
Doca~<[,, Santos c a s. Prwlo Raillwy Compnny, appeovarlo 
pPin r-:ovnl'l1o l~lll? l de ag<J~to •le 1803. 

XXXII 

A eomp~ n h h endm·:t n:t Pt·aia Formosa. uma titixa de lO m~
tt·o-; •lc l:trg·Ht';~, pal':tlle!a e •·un r.igua :t Est.t·ad:t dc Fl't'l'o c,'n
t.ral <in Ht·:tzil, p:tra u'"l rlcsta, mHt'O ;~ rn:t Figueira ,f,. \I,dl•J e 
•J limite do;; tetTenus ,];,, uw-;m:~ c~tl':tda na pe<ll'l'ira d<) S:io 
DiOQ;O, a'·"Íill CdlllO HJn:t f;Lixa tle 20 motl'o,; Jc l:tl'gul'a. desde 
:t11nr!Lt f'"tl':11h no :tnr.igo :\l;d:tdonro :tté a .\.vettith •h• Cae.;, 
t]l' ~>'<'OI']<, t'lllll O <[IH' \ 1'111 fig-llt'.l,dO na planta, 

A eompanhia tie:t n~q·L:tth a e,tahd,~c,·r com as r.;,Lt·arlas de 
FM'l'•' :\[tdilut':tttlctlto< tl•• Br:tzil o du [(j,, rlo (Jlll'u, n;t.~ Jllil>Ill:~: 
<"Otflliçõc,: ••st;ipul:tt!:~s Jll'l:t c[awmla XXXI, lraf!·go ,. IJI'I'<.'IIt'.'O 

rnntno nas Yi:r' Ih-roa< du c:ws. 

XXXIV 

IJ C:ovt·t'no f:tl'.t <'t1Lrt·.'!:t da illt:t do ~anta B:tri>al':t :·t ··omp:t
n!ti:t, m··di t.ntn :ll't•r•n•hJnnnt.o, :dim rlo sr'J' utiliza•la p:u·a 
•Jll:Llqnt~t· íim •lu '"1'\·k·•J <lo purt· •. 

\\\ \' 

(I .\1'':'.11:>1 tlt• l•llt't "'l <'a illft\lld:•JH~ia da. l;llt'IT:I 1.('1':-••t ''di· 
!'l'itn de ,.,l?,~!' r f·-. '-l'fl...; '''l'Vir·t) . ..: dn ;1,1 J'.l(';l,(::ln, ('at·:.:a t• d(•.:;·.lt'g:t. 

11:r. part•• •JIIt' ii"'' ,·. rt·•<tlt.t•ir•:t ·-t~lll'u "1n:u·. n:t t•nse:ttla rl•J r':1.i•·r. 
in•lt·[Wil<i-'111<' rl<: ''"l'i':lll•:a por [J:Lt·to •!:t companhia da~ r,;,_q-; a 
f!! la con•·•·dida" p:u·a J'O!Il<Jll<'t'a•;:lo do' snl'vir:us 1.lo caos. 

A cmnJ•·<lllJi;t ,·. ;t,lriQ!'iza•Lt :1, rn·o!unga1· ;ts sna" linlt:ts l'••t•t•,·:a~ 
om tttnn. ·I " ,iJ tJ tnot·t·o rk S. r:cnto até os :l.t'lllaZL'lls ,Ja .Ufan· 
d(_l~a. 

XXXVI! 

A comp:tnlti:t porlcd, em YCZ <ll~ ponte sol•t'O o 1liquo tl:t 
:-;:t.ndP, razel' a ligaç:lo da~ suas linhas fcrrc:ts e da AYrn i1l:t 
po1· meio r[e um tnnncl sob o mol'l'o da Saw[('. 
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XXXYIII 

A companhia podor.i con~truir ou adquirir um on mais 
diques de~tinatlos a reparações de nr.vios e outras emb<l.rca
ções, sendo o custo leYado ;i, conta do capital, depois de devi
damente justificado e approvado pelo Governo. 

XXXIX 

O Govel'no 1·csena-~e o direito de resgatar as nbPas, na 
f,:,rma do art. l", § !)·•, da lei n. 1.74fi, de l3deoutu1Jro de lRII!). 

XL 

.\s taxas fixauas na clausul:t X Y snrão re;vistas pnlo Govrrno 
de cinco em cinco anno~ ; mas a reducção geral da:< taxas só 
podcr;i, ter logar quando os lucros liquido;,; da companhia oxce
tlerom a llozc por cento (12 °j,). 

XLI 

A coll_lp:tnlti:t dcvcr;i, formar um fundo do amortiza(,'ão 
po1· mmo de tpiOtas dcdnzitlas da rend:t bruta e calcula
das ele modo a reproduzir o capital no fim do p1·azo da con
cessão. A forma(,'ão des,;e fundo de amortiUt(,'ão principiará, 
no mais tardar, 1lcz annos depois de concluídas as obras. 

XLII 

O Governo terá um ou mais fiscacs junto á companhia. a qual 
p::trn. este fim entrar(t adoantadamcnte e por semestres no Thc
~ouro Na.cionn.l com a qnanti:t correspondente a trinta contos 
dP l't'•is (:10:0111 l~) :tmmalmen te. 

XLIII 

Para o computo do capital sobt•e o qual se deverá contar a 
renda, sempre que for ncccssario c o requi~itl' o engenheiro 
fiscal, serão presentes a este c ao representante do Thesouro 
Nacional, designn.do pelo Ministerio da Fazenda, os l•abncete~ o 
mais documentos concel'UCJttes á receita e ú despoza. 

XLIV 

As questões que se suscitarem entre o Governo c r\ compa
nhin. ;;orão decidid:ts por arbitramento, na fórmn. do § 13 do 
art. 1° da lei n. I. 746, de 13 de outubro de 18G9. 

XLV 

A companhia nií.o podel'<i, alienn.r a presente concossão sem 
prévia autorização do Governo. Si a transferoncia for feita a 
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cmpreza e~trangeim, terá esta representante legal no Bl'azil 
para tratar directamente, quer com o Governo, quer com os 
particulares. 

XLVI 

No caso do transforenria a uma emproza estrangeira, a com 
p:tnhia fica autoriz:tda a desmembrar da concessão a pa.l'te pro
priamente commercial, constante do caos comprehendido entre 
o Arsenal de :\farinha o a ponta da. Cltichorra, obras annexas 
da ilha do Sant::t B::trb::tra, caos d::t Alfandega e seu pt·olonga
mento até a ponta. do Calabouço, com todos o~ favores e onus 
correspondentes, ficando a cargo da. actual companhia a ex
ecução .das obras restantes da ponta da Chichorra á ponta do 
Cajü. Neste caso, lJOdor1i, tormin::tr a 4~ secção no prolon
gamento da rua llo S. Christovão; sendo ont.ão licito ::w Go
verno, uahi ;i ponta do Cajü, fazer concessão de terrenos do 
marinhas, acct·csci<lo8, e accroscidos do accrescitlos, com obri
gação, porém, de ser construido caos na linha geral (lo projecto 
approvado e attí clla sor levado o aterro correspon<lcntc. 

XLVII 

A comp::mhia obriga-se :1 construir gratuitamente, no ponto 
indicado na planta approvada, um oditicio para Capitania do 
porto. 

XLVIII 

Na fixn.ção uo capital da companhia ~erão incluídas as impor
tancias das desapropriações, o as corre~pontlentcs As proprie
dades, olil':1.S, estmlos e materi<tl ora existentes pelo scu justo 
valor, determinado este por avaliação em caso de falta. de prova. 
Para o computo das obras a. executar servirão as tabellas de 
preços e orçamento approva.dos. 

XLIX 

Findo o prazo da concessão reverterão para a União não só 
as obras de caes e a faixa de terreno de que trata a clausula V, 
como os armazens, linhas ferreas, guindaste;;, m<tteriat fixJ e 
rodante, e bem assim a ilha de Santa. Ba.rbara e diqnes a que Eo 
referem as clausulas XXXIV o XXXIX. 

L 

Pela. inobservancia. das clausulas da presente concessão 
poderão ser impo~ta.s á c~mpanhia mul~as desde 200$ até 5:000$ 
e o dobro na. remcHlenc1a., sendo a 1mportancia das multas 
deduzida da caução do com contos de réis em títulos da divida 
publica, que so acha depositada no Thesouro Nacional para 
garantia da fiel execução do respectivo contracto. Na hypo-
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sob n. !5, que s J ot·gaui...:ariio com os guardas qualific:1 dos nos 
districtos 1Lt referiria coma.rca; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 26 de outubro de 1901, 13• da RopulJJica. 

M. FERRAZ DE (' AMPOS SALLE~. 

Sabino Ban·oso Junior. 

DEC!tETO N. 4.211- DE 2G DE úUTUBRO DE 1901 

l'l'ea mais um~ :.ri;.Hia de i11f:Jt!Lal'ia r!P (;uardas ~acionacs na comarca 
,Jn l~in nrandf', no Esta·lo tla Bahiaa 

O Pre~idente da Republica dos Estados Unidos do Bra7.il, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de l89G, decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nat~ional da cumarca do 
Rio Grande, no Estado da Bahia, mais uma brigada de inrantaria 
com a designação de 65', a Qit:ll se constituirá de tres batalhões do 
serviço aetivo, n~. 193, 19-1 e 195, e um do da J·eserva, sol> n. 65, 
'JW' S<! ot•gani~;H·ão com os gn;Irdas qnaliflcarJos nos di,trictos da 
refcrirLt comarca; revogadas as dispo~i<ões em conh·ari'.l. 

Capital Federal, 2ô de outubro de 1901, 13° da Rcpuhlica. 

~r. FERRAz Dr-: c.utPos S.\LLEs. 

Sabino fla;·roso Jto1ior. 

DEl~ltETO N. 4.21~- DI·: 2G DE OUTUBR<l DE I!J,)J 

f'L'C:1 JU 1is tl·na lJi'i~·~t,b. '.le iaf"an!:1ria (' Ü!lLl dC' cavaih1·i;1 tl·.; (iuar Ll.;,; 
X:~.·in:L.c~ 11:1 ·· <~:J;!J·,·:t du Ta.inory. nuE~Latlo do l~ío<1L'an !1• ·!o SuL 

o Prcd le:J'cl !.J n 'P'l!di('a dO'; Estados t:Lirl!i<; dJ P.t:IZil, i'<1r;: 
execução do decreto n. 431, de !4 de úezeml•ro do l~'9l'•, d·:cr e ta: 

At'tigo unko. Ficam crervlas na Guar.ln. Nacional da <'nmarc'l 
do Taq11a.r,r, no Estado do !tio 1 lt'.tnde do Sul, mais uunt hrii!ada 
d·.J inliwtari.~ corn a dr~igunçâo (!,•. 2-!·', qno sn conRt.ituirú. de 
tres !Jat;tiJJt) ·s do sel'Viço activo, ns. 711, 71 e 72, e um do da 
t'0Serv<l, sol! u. ::'4; n uma brigatht de cava!laria com a desi
;,:nação í.lo:! 1 ', G<te ~e co:1stituirii de d"u> !'egin;entús, sv1, ris. ·li' 
e 18, os C]Uaes se organisarão com cs guardas qnalitic;ulos nos 
di,trictos 1lo rr,unicipio de Vonancio Ayr,·s, da rclerida comarca; 
revogadas as dhpo~ições em contrario. 

Capital Fe,Jeral, 213 de outubro de 1901, 13• da RepubliNI. 

1\I. FEHRAZ DE CAMPOS S,\I,LE;, 

Sabino Bm·roso Jw1ior. 
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DECRETO N. 4.213- DE 26 DE OUTUBRO DE 1901 

Crea rnnis umn brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca 
da Cruz Alta, no Estado do Rio Grande do Sul. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos 1lo Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dozembro de 18U5, decreta: 

Artigo unico. Fica crearla na Guarda Nacional da comarca da 
Cruz Alta, no Estado do Rio Grande do Sul, mais uma brigada de 
cavallaria com a designação de 25•, a qual ~e constituirá de dous 
regimentos, sob ns. 49 e 50, que se organisação com os guardas 
qualitleados nos districtos do município de Santo Angelo, da 
referida comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, ~G de outubro de 1901, 13 ·da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SA.LLES. 

Saúino IJarroso Junior. 

DKCI{ETO N. 4.214- DE 26 DE OUTUBRO DE 1901 

Cr~a maio n!na !.t·ig~da d•• ro.vallaria c urna de arlilh,wil\ de Gnal'<ias 

::-.! acionacR na C•)marea da Capital do Estado ,·lo I'ar:J .• 

O Presitletttc da Repnhlica !lrs Esiados l'nidos do Brazil, para 
execução do decreto n. ·131, de 14 de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo uni co. Ficam creadas na Guarda !\'acionai d:1. comarca 
da Capital rlo E<otado do P;trá m::tis uma brigada tlc cav:tllaria c 
uma de artilharia, aquella com a designação t!e 3", que se con
stituirá dc> d"lb reginwntos, ns. 5o 6, e e'i.a com a tlo 2", que ,:e 
constituirá t!c um l'atnlhão do nrtilbaria de posição e um regi
mento do ar•tilhat•i:l de campanha ambos sob n. 2, os quaes so 
organisarão com cs guardas qualificados nos districtos da refe
rida. comarca; revoga11as as disposições em contl'a.rio. 

Capital F<-c:eral, 2G do uutul•ro de HJOI, 13" da Ropu1llca, 

M. FERHAZ DE CAMPJS SALLES. 

S aúino Barroso Junior. 
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r:lf·:CRETO N. 4.215-DE 26 DE OUTUBRO DE 1901 

Ct·e;~ nm~ hrigaua de infantaria de Guat·ua~ Nacionaes na comarca do 

l'attlo "\fl'onso, no Eslatlo uas Alog•!as. 

O Presidente da Rrpublica dos Est[l.dos Unidos do Hrazil, 
para execur;ão do decreto n. 431, do 14 de dezcmlJro do 1896, 
decreta: 

Adigo nnico. Fica croada n<\ Guarda Nacional 1LL comat·ca 
do l':tttlo All'unso, n•J Estado das .\lagôas, uma brigad:\ de iufan
t:t !'i:t, <'•Jm a de~i!.,'nn<::lo dt• :!5", a rpt:d se eonstitttirá de tre,; ba
t:tllt··,_,, du servi<;u activo, tH. 7::!, 74 o 75, e um do da rcsc!'va 
sub n. 25, quo se organisat·ã.o com os guardas qualificatlo~ nos 
tli~trictos 1la referida comarca ; roYoga•las as tlispo~içilrs em 
con tr:<rio. 

C:tpital Federal, 26 do outnbt·o de 1901, !3° da Rrpublica. 

1[. Ft:ItrrAZ DE CAI\ll'OS S.ULES. 

llECimTO N. 4. ?!G- DE :?8 DE Ol'TT:BRO DE !DOI 

Declara caduca a patPnte do pridlrg:o de invenção n. 2.t25, de 25 de 
Reteml1ro ele 18\lt;, 

n Pt·esid0nte da· Rt>pttl>lica dos E~ta~los 'L'nitlo~ do Brazil 
dec·t·nta : 

"\l't.ign unieo. E' declarada caduca, de accordu com o§ 4° do 
art. 58 do regulamento a.nnoxo ao decreto n. 8. 820, dn ::o do 
tlezemhro de 1882, a patPnte do privilegio de invcn\iio n. 2.125, 
de :25 •le sotr'mhr•J do 18!1G, concedida a "'arren Cole Junior e 
.TaiUL'~ Crawfbrtl \\'oothn.rd, para sua invcn•:iio tlc «apcrfeiçna
llWilbJS 0m doe<+; par<t e:tma ''· vi~to hav!'r incorrido na citatla 
t!isposiç:lo regulamentar, por não terem sido pagas as respoctivas 
annuiLI::tdes nos prazos d;.~ lei. 

Capital Fcuoral, 28 de outuiJl'o de 1\!0l. 13" da Rcpuhlica .. 

1!. Ft-:IWAZ DE CA>IPOS SALLES. 

Alfredo Jlaia. 
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DECRETO ~. -L2li- DE 28 DE Ot:TUDRO DF. 1901 

Declara caduca a patente de privilegio de invenção n. 2.G4Z, de 27 d" 
setembro de 1808. 

O Pre~iucntc tla. Repuhlica. dos Estados t:'nidos do Brazil 
t!c-ereta : 

Artigo unico. E' declarada. caduca, de accordo com o § 4o do 
art. 58 rlo !'C;.!ulamento annrxo ao uecl'eto n. 8.820, de ::lO tle 
<lczl'mhro de !S82, a. p:ttente •lc privilegio de invenção n. 2.642, 
de ~~ tlc setembro de 18D8, concedi•la a. Siln. & Pinna para sua 
invenção de cal'tões do anonncio~ commerciacs, denominados: 
<'Cartões rec!:w1e Silva & Pinna >•, visto h:tVel' incorrido mt 
citada disposição regulamentar, por não tel'cm sido vagas as 
l'(',pect.ivas annni<latlcs nos prazos da lei. 

C:'llita.l Fedf't':tl, 2~ •h~ outuln·o tle 1!101, 13° da. R~puhlica. 

M. FERRAZ DE CsMPOS SALLt~S. 

Alfredo M«ia. 

DECRETO N. 4.218- DE 28 DE OUTUBRO DE 1901 

Tr:~nsfere da consignação- !\la teria!- 4a Divisão da Estr:~da de Ferro 
c~ntrai do Drazil, do or~amento para 1900, a Romma de 7[:728$2:32, 
curo, p:<ra :< parte corresponLicnté em pr.pel. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 794, de 
4 •lc outu!Jro de 1901, decreta: 

Artigo uni co. Fica ex tornada da consignação - Material - da 
4" Divisão lia Estrada de Ferro Central do Brazil, do orçamento 
para 1900, a som ma de i1 :728$232, do credito de 2.200:000$, ouro. 
para a parte cotTespondente em papel; somma aquella equi
valente a 237:902$4GO, que nesta especie foi paga a Lage& Ir
mãos, proveniente do fornecimento de carvão. quando devia ser 
naquella ; revogadas as disposiçõBS em contrario. 

Capital Federal. 28 de outubro de 1901, 13° da Republica. 

l\1. FERRAZ DE CA.~IPOS SALLES. 

Alfredo Maia. 
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IJEI'HETO ~. <L219-DE 31 IJE OUTUBRO DE HJOl 

Crea um Consulado em Cherburgo 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Usando.da autorização que lhe é concedida pelo art. 6" da Con· 

solidação das leis, decretos e decisões referentes ao Corpo Con
sular brazileiro, decreta : 

Artigo unico. Fica creado um Consulado em Cherburgo, com
prellendendo o respectivo departamento. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1001, 13' da Rcpublica. 

M. FEHI{AZ JJE CA:I!POS SALLES. 

Olyntho de JJiagalhríes. 

IlECRETO X. 4.220- DE 4 DE !'\úYEM!1Ril I>E l\101 

Crea. utntt Lrj~ad<t de il1i~u1taria d·~ <;u:H·das Xacion~cs na cnmarca d~~ 
Manacapnrú, no Estado dn Arnaz<Jnas. 

O Pr(sidente da Hepublica dos Estados Unidos do nrazil, para 
execução Jo decreto n. 431, de 14 de dezenibro de IS~ltl, decreta : 

.\rtigo unicn. Fica crcae~a na Guarda Kacional da comarea de 
:\lanacal'ur u, no Estado do Amazoua~. uwa btigaua de inian
taria Cúlll a designac;ão de 22", a qual liC constituirá de tres 
batalhões do >e r v iço acti vo, ns. 64, G5 e 6G, e um do da re
wrva, soh n. 2:', que se organisarfw com os guardas qualiti
<'<tuus Ilth <iistt 1ck~ ela rd"c·rida comarca; r·evogatL.~ as Jispo
sie,/JCS CJII Cc.·IJii'<•rio. 

Capital Frr!mal, 1 de non'mbro de l01t]. !~" d<l Rcp~Il>liea. 

M, FElU\AZ m~ CAMPO~ SALLES. 

S,ei.Jino Ean·oso .Tu;lior. 

Crea ·un1a hl'ig~.Ja de inf<tnlaria e duas de caYáll:,ria de Guardas :\a
ciona0::; na cotn·u·ca de .\legrete, no Estado d() Rio f :ran !tl. do Sul. 

O Pre~illetltc 1l<~ Rcpuhlie<L dos Estados l·nielos do Brazil, p::tr<.t 
••xcew:ão elo clce·r·cto 11 •. J:n, ele 14 de~ dpzemht·o rio li'~ lei, J!cci·ot;l: 

Artigo unit·o. Ficam ereadas na (;ua!'tla l'iacional da co
marca ele .\lcgt·etP, rw E~t.at!o do Hio Grande do Sul, uma. 
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hrigrula de inf;wt::teia o tlU<6; de C<61'alla.l'i:t, a·p·.'ll1. com <L 
designação de 2:5a, que se c'Jnstituit'ií. de tres b t .allliíeJ do 
~erviço activo, nJ. /j, 7! e 75, c u:n do da. rm~r·1·a. so'1 n.23. 
e estas com a~ de 26' c 27·', que se constituirii'l rfp tlous ro· 
gimentos, c;td·t unn, ~o b n~. 51, 52, 5:l e 5 !, o; flllle; se or
ganisaritJ cllm os guard<Ls qualitic:trlo' no> rli~~l'ieto3 da 
rercl'ida Cllll<tt'c<t; l'~VOJMlct; as <lispo.;içõ:1., !JIIl Clrttearin. 

C<tpiGal Ft1rlero;tl, 4 de novembro de lOIH. n• <h l~:·p:thlicét. 

M. FEIUtAZ !>1: CA\Il'tl-: S.\LLES. 

Ct··~a 111:1is un1a Lrig-adn do infantaria de GuarLl::u~ :\acir•naes na co 
mar<'"· rl~ Capital, do Estado do !tio Uranrl•• do Sul. 

O Prcsidentn tia Ropublica dos Est<ulos Vnidos do Brazil. 
para PX<Jtuçã•J tio decreto n. 411, de 14 de dezcmlJro rlo l891i, 
docret:t: 

Artig•' nnic<~. Fi·::t ceeada n:t 1:uarda :\acionai da comarca 
d<t Caríital do Est>.tlo do Rio Granrle do Snl mais uma bl'igada 
rle inl'<wtal'ia eum :~ designação de .~Ga, a qn:tl se crmstitnir:i 
1lt' trcs bahlhõus do scrviç'o a.ctivo, ns. i6, 7i c i'l. e nm tlo 
tL•. reserva, Sllb 11. i'G, tllW ~c org-anis:wão •·om "' gtn!'rlas qna
lilic:vlo,; no; •lis"l'ictos d:t rel'erid:t eorn:tt'•::t ; t't'\'o!:!;.ula~ a~ 
dispoc;i<;iir·s 1'111 e,JIJI,J'<~.rio. 

t;;~pit:tl FPolt•t·:~.l, 1 tlt• llHYembro du l~Htl, 13 •h l~l'pnblh·a. 

l\L FERRAZ t>E C.\m·n~ :".\T.LES. 

Cr.·;~ um;~ briC!':ula ele infantaria de Guar,las ~acionaes tn comarca tle 
Sant" Antonio tla I'atrulha, no Estado do l~io Gr:<~Hlc• cl•J Sul. 

O Prc,;;id•'ntll d:t Rcpnhlica do,; Estados T:nidn; tio Bt•:tzil, 
p:~r·:t PX<K'It<:i't•> tio tlect·eto n. 4::11. til' l·l de dezernl.ro tlc 1891i. 
tleacta : 

Artigo unit•o. Fica cr,;atla na Guartla Nadonal da com:tre;t 
tfp Sél.nt 1 .\ntonit) tb. Patl'nlha, no E<tarliJ do H i·• r;t'J.IF!e do 
S1ll, urna IJ1·k.ttia tle inf'ant:tria com a dr•>ign:~•;<l·t dt• 27•, :t 
t]ll:t,l ~c constir.uit•;i. do tl'e> b:tt.:t!ltões tlo ~~·rvi<: • "''' iYn, ns. i!l, 
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80 c 8!, o lllll tio d:t rn>en·a, ~oh n .. ?7, flllJ so organisal';t<l 
com os guard:ts (r na! i ficados nos distdcLos d<t rcfcritht com:Lrc:t; 
revogaria-; as disposições em con'.rario. 

Capit:tl F c lcr<tl, 4 t!e novemuro de lOJl, 13° da Rcpuhlic<t. 

l\I. FERRAZ DE CA:IlPOS S.\LLES. 

8<'liÍn!J Bm-roso Jun i o,.. 

DE-:;RETO N. 4.?24- DE ·I llE XOV.B:MBRO DE l\101 

Crca rn:tis nn1~ lJrigada u~ inLtnt,:u·ia. d.~ <_;n~rdas ~;tcionac;; :1~ ·~J ... 

marc:t tio !tio Ut·anJc. no Estado d:t D:J.Itia. 

O Presidente da Repuulica. dos Estados Unidos do Br:tzil, para 
cxecw:ão do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 18913, d~crett : 

Arti~o unieo. Fica creada na c;uarda. Nacional da cnmarca 
<lo W" (;!'ande, no Estado tl:t ll dtia, mais uma brigada de iufan
t:n•ia com <t t!csignaçilo de Gl\", a qnal se constituirá de ire~ 
batalhões do se1·viço activo, ns. ID6, !97 e 198, e 11m do da re
serva, so':J. n. 66, que S3 orgauisarão com os guarda~ qu:tli
ficados nos districtos d:t referida comarca ; revogadas :1.3 
disposiçõr•s em contrario. 

1. C:1pital FnJeral, 4 de novembro de I g,) I, 13' da Republic:c. 

l\f. FERR.\Z DE CA:IIPOS S.\LLES. 

Sa/;ino BmToso Jwlio1·. 

DECRETO N. L ;??:í- I•E t J•E !'>ClVEMHRO DE I !V)! 

Ct·0a 1nais l11ll3. lH·igada d.· inf'a.ntari:1 tlc (;u3.r(l::ts Nacionaes nJ.. ~)

marca ele S. (;onçalo de :Sapuc:>hy, no Estauo de Minrts Get·ae<. 

O Presidente da RepuJ,Iica dos Estarlos Unidos do Bmzil, pam 
6

xecnção do decreto 11. 4ll, de 11 de dezembro de 1896, decreta: 
Artigo unico. Fica crcada ua Guarda Nacional da comarca d'3 

S. Gonçalo de Sapucahy, no Estado de Minas Geraes, mais uma 
brig;\lla de infantaria, com a designação tle !44", a qual se con
stituirá ele tres bat9.lhões du sel'Viçoo acti\·o. ns. 4:10, .nJ e 4:~2. e 
um tlo da reserva, sob n. 144, que se organisarão com os guardas 
qualificados nos districtos da refclrirta. com:trca,; revogatlas as dis
posi~·õ()s em contrario. 

Capital Federal, 4 de novembro de IDO!, 13' da Rl'publiel. 

l\1. FE!lll.\Z l•E CAMl'OS SA LLE3. 

8o.u:no Barroso J1rnin;·. 
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Exm. St·. Pt•csiucntc da, Republicn. - Ha cerca, tle dons annos, 
como é de publie<\ notoriell::tdo, fui o Districto Fe ler;tl assaltado 
pela. peste lmbonica, manifestando-se successivamente vario~ 
casos tl::t terriYelmnlestia que, comquanto não fos-;em numero
sos, preoccup:~l'am, tlm·a,nte mezes consecutivos, as a.utorid<tdes 
sanita,rias l'edel'ae~ e locaes, constituindo objccto de especial 
attent:ào o vigila,ncia e impondo-se aos cuhlatlOH dos poderes 
publicos tl<~. :Naçii.o. 

Qnanàu, g:·a,:·a~ aos c~forço~ o desvelos empregado~. parcci:t 
dominado e r•xtinctu o tcrl'ivcl morbm~ c pn.rcciam removida~ 
a; na1.urat•.; <~ppt·chcn:;uc~ t1UC invadir<1rn u cspil'ito publico, 
dcpoi~ de um tlilatatlo ospa~·o de tempo, outros crtsos inteliz
mcntf' app:tt'nCl\l'alll, isolatlos l'ntliora, mas em eonr!içõc~s qun, 
despel't<tlltlo tle novo a solicitude tlo ptHlcr publico. J'udam:>.m <L 
rcitei'aç:'lo tlc p.;!iJr(·os e 8act·iticios no sentido tln imp.\dit' '[ltll 
o teiiwt·ow m:Ll ~'~ ,li!l'ul~tl:t o ganho pt·oporçues c:tpazc,.; d,• 
lhe ,,_;tl'ilinii't'll1 o e:tract.cr !lu um;t a,.;solat;ào l'pidl'mka. 

Or:c, o llL,trido Fe,lcr:d (· a ~,~,te da>; m:tis intport:mtes rcla
çue<' }>olitica.;, :t<ltnini~tt·ativns, economk:t~ c indnskiacs 1!:~ 
Uni:'"· por s~r C;tpitaltlc.;ta. o a re•ÜtlcnciJ. clfcctin~ 1ios rnpt·e
scntantcs do~ podere> constitucionae~ o por snr o prineip:tl 
empot·io do commPrcio marítimo c terrestre tia Rcpnblic:t; p 
comquanto :t J'p.;pnct.iva ;:ulministrn.çlio, 8oh o pont<J tle vi.;i,:t 
das suas 1ln<:Lnça~. su aci!Q em contlições assaz lisonjcit·:v, e 
contlign<IS ,1:1 corrccta c sovcr<1 ol'icntaçlio que ao> ncgocios r!:t 
sua anccallaç·:'w c oconomb soube imprimir o meu illn>l.ro 
antef'eswr tw carg.J de Prefeito, infelizmente ai 'ld<l nlio logeon 
a solitkz c u tlcs:\fogo neccs~arios para f,tzN' liteo aos sacl'ifi
cios que siio dt~ exigir, no intuito de conjurar os m:tlcs tjun 
for:tm par:t t0mPt' por cflHI.O Ü<l 1lcsenvolvinwnt.o possin•I. w:t' 
não pt'tl·mmivel, da peste . 

.Tul~o l"H' i <.<o que me co!'l'c strictamento o dcvrt• tle 
impctru 1lo Y. Ex. o auxilio quo o at'L G• da Con.;ti
tuiÇ'ii.o th l{opnhlir':t pomli t.to t]l!C, em c ~,;o~ ta o~. s1~.ia COlll't'llirlo 
a'J~ E.;t.:vlo~ n. pr)J't.anw. ás nnirhdo~ fellm·ar' th Uni~'' Hrazi
lPira. l'nt,J','- a.s t]lt:ll'S. tle rwcorclo com os Pl'd'cito.; ÍJHtitneionaco_~ 
tio mesmo E~tar.nto l'olitico, sn acil<~ I>Ot' f-lUHl tluritl<t das
sifieado o I J i~tt'íc1 o Fedem!. 

Por meio do cmprugo de motlid:ts opportnnas e rnergkas, 
creio fit·mcrnPnte qno <1 wlmini,;tl'ação p11bliea do Di,;tricto 
Fctltll'al ~e tle,;ubl'ig-al'Ü, com o m:lis tl'iumplt:tnt;c SUt'CPS~o, du.-: 
dcvel'Cs o l\IH~éLI'gus em rpw s,• aclt:t con.-ti tnida pat·:t cotn ~~~ 
sens compaLI'ioL:k< c om gor J p<LI'<~ os lltOlltlH·us da sociedatl<~ 
sobre rtne r·xm·ec jnt·isclicr,:\o, del'cwlcn,lo-IIte o:.; mais c;n·o.; Íll
tot·••,;,,•s JllUt·:"'' "' lll:J.I.Ol'iaes c asst)gnrant!o-lhc :J. plcmt norma
lidatlt• de :<n<ts rela.ç·iJcs indivitlu:tes c collcct.iras. 

Pa1':1 e<se l'(feito, jnlgo, por1\m, imlispr~n,;avcl quo o Go
verno da l'niii.tl, Pm :\puio d:t acr;ã•> atl:nini.;tt·ativa da~ <tll
toritl<t•ll'~ lut·a-"~ do IJiSLI'ido Fctlcl·al, lltu;;: Jll'e..:to o efl'L•cti\·,) 
auxilil) d,~ ntn<~, ~olltlllfL pccuniaria t[lle, contpnt:ul:t em 25U:OUrJ8, 
me l':tl'l'CC ,;ufli··i,•ntn p:u·:t tlubellar os pc,rigrJs a quo llll) ft•nlw 
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vindo ro(\]rinilo, coniiJt'lllu em temp::> vJ;; infut·maroi circum
~tanci<J.tl<~lll:)nte. 

Confio que Y. Ex., aquilatando dovi.damento as ponue
ru~<ts razões tlc interesse puulico que me levam a <lirigir 
u prn>ente app.•llo <'t alh autorid:ule de Y. Ex., so digna
r:i de mandat> que seja prost:.vlo ao Dis~l'icto Federal o auxilio 
<tur a~'im solicito e qne se me afigut·a amplamente jusl;ifica.do 
pelog f:wtos do domínio publico a qne vonho alludinLlo, nos t>i
~orosos toemo> em que o di!fero o cons~tgt·.t o al't.. G'' d:t 
C<m~t;itni<;ão tla Rrpublica. 

Distrido F'P<ll't>:11. 2:! <ir ontnlJI'o 1!1• l!mJ.-Jonqvinl Xavie1· rln 
Sihcira .!unir))'. 

DECRETO X. 4.2~6- JJE 4 m: ;-.;onm:rw J>E l DO l 

.\l,re ao ~Iinistrri'> da Justiça c l\efío<·io> Interiores o cn·rliL, extra

ordinario ele 20•!:l'0l>:), para a11\i!iar a Prefeitura do D.stricto Fe· 

dera! nas desprzas relativas ;, Ppi<lemia tia peste hubonica, 

O Pre..;iuente <l:t Ropuhlica •los E~t.:trlo,; l'niLlos ,]o Bt·azil. 
:tr,tn:J<ku.lu ao '!IH' cxpoz o Prefeir,o rio Disr.ricto Fc•lm·;d 11<1. in
dn<cr, nwrr~:tg<·rn '}UP lhe dif'igin om :!2 •lo ontubt•o ultimo, e <i, vist;L 
,(, 'll!l' <lispl!e o art. 5·• ti:~ Cunstil.uiç:-[o da H.opuhlin, e tendo 
•Juvl<l•-' previanwntc o Trilmn:tl tlu Contas, nus tct·mus du 
•trt. 10, § ;, .• , du l'üg'ula.mcnto approvadu pelo •lecrcto n. 2.40(1, 
•In 2~l do duzembrd de 1:-;\JI), rcsolv<', de :tecord•J com o art. 4°, 
~ (". da lui n. 5-;~r. de Cl <lo se'.emlot•o tln 18~0, a.hrit• :w ~Iinis
tnrio <l:t. .ltt<l.i,:a e Xeg<JCÍo-< Int.nt•iut•o,;, (Hll' conta <l•• actual 
l'.\nt'l:ic:i•>, llltl Cl't'<litll I'XI,t':lll!'dÍr!:I,I'Í<I 1!1> di!Zt'rtto> I' CÍI!t'Uellt.1 

<wnr.<J'i •le t·.•is r:!.~O:OOOSl, a.Lim d<• co.JJI<:<:d<•t· á l'refeir,rll'<~ do 
rw•srrtu llistricto o auxilio dos:n irnpul'tanci:t, p<u'a uc·cot•t·or :i:< 
1l1:sprza> com as me1li•l<t~ neee:>.>:tt•ia> nu intuito 1le cunjnrat• <' 
<lnbollar a cpi1lt•mia <h p.)Jf,o b11lnnica que c-<t;t gt•.t-;s:tllllu 
no,;t:t (':r pit.:d. 

C:~.pibl 1-'<'dL<t·al, .j de ll•Jvnmbt\J <Ir: lcl.>l, U·· •i:L Itcpublica. 
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DECRETO N. 4.227- DE 4 DE ~OYE:I!DIW l>C 190 l 

J.nnulhl. o concurso re;tlizlldo na Faculdade de Direil;o J" S. LtUlo 

par:-t o pt·ovimcnto do Jogar de substituto da 7·• secçiio d:-t mosma 
F;..cttl•J:d~. 

O Prcsi1kntc tl:\ Rcpubli~a tio~ Estatl•)S Vni,los 1l1J R:tzil: 

Considt•r:tn•ln l)l!O n:t lH'o\·:t n;cl'ijlt:J. do •:otwut·-:o ultima
mcntn J'••:Lliz:t•lo na F;v·nl·la•le 1l1~ Dlf'cito <le ~. l'aulo, para v 
}Jrovilltl'llt<> do ln!!'ar 1lc snbstitnto d.1 i" sec,;:io, n:to so turnou 
efl'ccti 1 a :t lisc:Llizaç:'i1J pre·wt'illl.<t pelo at·t. SU tio Co1lif!•l do 
Ensino; 

Consid1·ratt1lo tlllO os f:1ch~ artienJ:t,Jo~ n:t 1lnnu1wi:t aprL·~on
tatl:t 11111' llltl ,],,, concm•t•enks, dcpoi> d•! jul~:uucnto d·! ··on
curso, Jll''" <l!llt)S dn a.p]H'•JI·ad•) p ·h con!!'t'•~!!'<II':To o ofli··i•J de 
}lf.'O[lO''·' ,j.,.; C:ill•li·lafoc' ('];t<-;ifk:t 111·,, r ll'.Uil l'\li'll:;:uJII'll 1•' Pt'ol· 
Yados 11·> inqrir!l'ito a tpw pl'occ·lcu a ,~nmmi,;:<w •lo ,;-ndi
r·anciêt p:rJ'<t u,;-:r~ tlm nr!l!lP<IIl:r ; 

Consiolf•J':llloln •rue o j>:treer~t· d:L rcforitla conmtissão d•• 'Yll
dicanci:r. ··oneluindo 'lne o concm•so deve ~l'l' antJrtllad ... por 
estar in,:rn;Lvf'lnwntr. \·ici;ulll rl•·~,Jo a pt•inwit•;r. ]li'"""· l'ui ····eiJ.,I 
sem dhr•J'!!PrJci:~ peh collf'l'l'~·a•::'•o : 

l~ns•d 1 •'. 1''111 l'n•·m:Lnrl<l·SC •:um o.<sc Yoto nnanimo c nos t••t·mo~ 
,J,, art. '''~' •lo Codigo de En,ino, :1nnullar o cunt:m·:;o qrw ,tJ. 
tim:Lmun· ,. ,-;o rr:alizorr p tl':t o pt·cer11:llimon r.o •lo ln~a r rl· 'lliJ· 
~tir.rrGo rl:r. 7' sec.;:í.o d:t F:\r'trl1bde riu Dit•cito rlr! S. P:urlu. 

Capi1 :tl Fr••lr'!':tl, .f •le Jlü\'t'Jtl]Jl'<! rle 1\l•ll, 1::)• tl;t IU•prrl>l~· .. 

:'.l. F~::Jat.\1. IJt: l'.\olr'r" ::-:.\LI r 

Autoriza a or·g~nisaç:iio da Companhia Docas do IUo de Janch·· pal'a 

cxecul[lt' as ol>tas das concess•)cs feitas para melhoramento do !'Ol''<J 

Jo l~iq l·· .Ta1Pit'1'' ;"trrJzanF•nt·, •h1 rnvrro do S..:">nadrt c ato:T(· ·I~ 

l•::tnla.n·' ,J., ·las tn•:ü:<.s F0t'mus.t e •lo< L:1zar·os, 
' 

O PrP-:i1l1'tttn rla RcpnlJ!iea do' E-;tado;; l'ni,J<l~ do J:razil, 
ai.tc1Í<lrn '" ·i n•·cc.<-;[da•lu ,J,>. L""''''tt:Lt'Plll·'C o~ Juellt<H'amcntos 
•lo por·rn 1l·• IU11 de .ranclr•J P :~o 'l'ie rccJriet'CJ':I.Jil a EJlllJJ'eza In· 
dustl'i;tl,J•· '.[Plh•n·:unr.ni•J; no J;r:r.zi.l o a Nio rlc Jo:lc·:·l) lf·· ·/,,,,. 
and Doe!" Co;ní'"il!f, limitcd, ilect·et:t : 

.\!'i.ie'•.J .:ni.·o .. \.' Elll]ll't'Z:r. lnd11slri:d d1• ',[pj!J,r:rtJif'ill·'' JJ;J 

I:razil, iw:111rl'i h 1h~ u'•r:l~ •ll' mullwramcrlLU' rir,~ p.•no ,J !Lu 
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_\ Cl·i,·:lll' " •l·~ t:g:1.n•!:t; Jll!l'<-·111, <•~~;I ;ul!Jt'Sio, no IJIIC tliz 
n'.'P''ito ;t l'l'Jll'f'."Plli.:u;:Lo, licar<l put· rnHJUéUllcl iiLduidrt n;~ 
.,,,Jhc~iw d:t r;r:tn-Hn~tanlr:~ :i Cutll'l<ll•:iu T"lcgT<.tphic:~. sendo os 
l'L'ol•~•:tor·a,Ju", a.t•i no1·a <mlclll, J'npre<<'ntat!o.s pelo.' dtlcgado~ 
hi'i t.arink•J.-; ua:J Conl'cl'eneias Tdn<;L'aplii··::t-<. 

Quan t,q ;l questão das tax:~~. conclue o •lircctor gm·al do~ 
Concio:J qrrc se propõe fix:1.I' uma taxa tCl'minal cummnm 
paea o" dou,; l'rotcctorarlo~. inclnin !o-;;o nc:.:s:1 tax71. •J tran,;ilo 
pda .\l'l'icn. Britannica do Lo:.:l.c, no c:r..;u tlo tf'l<•gl·ammas 
HXJ•O·U.l"~ <lo "L:.o::uitl:t ou par:t l<t <'llYiarlos; cohrar-:.:e-lt:t nm:t 
t.ax:t ,],, I<J ··ont.imo:l por p:1!:1 1 l'a. p:u·a ''"' tckgi'arnmas intcr
n:tci<~ln•'" '' ,J" '!11 cr·nt.illl•' )"li' J"tl:t\·I·a pa1·:t o" !llc:w..;. 

1:11•· Jll'c.-<rtm<' IJtro, ,.,,Ill•' JII'n . ..;f'UI.omcnr;c. não ,:c irnpod t:n;t 
'· :l'lllilla! no . ..; t·.~lugr:\llll!W~ du \f,lln''"''l r'il par:t J l rr•mPLr.id•J'. 

liECRETO ::J. -1.1!1:1- J>l: l I>l: onTur..o )li: 1001 

~\l1r•_' :1'> :'\IJni::\(·•rín d;J. t:11crra o ('l·,·ditn C'\:traordin~riu ela jltl~ntia de 

s·i~:..:.J;2 para p:1g-arnrnto dn ol·,f,•wld·• do fiel ajH)C::J'!lt.tdn rlo l)X

tinct' .\n~n:.tl de Gu0rt':.t ,]., E''.·u.lo .!·· Prt'n:.tmbtl\'", .Jc.:io Leor•ol
r1in0 ,1., RPgo. 

O Pr·,~,idt•nl.o d:t, ltnp:ihlit'.l. ,].,~ Esu.Jos Cnitlo,; do Hr:tzil, 
'i<<tlldll d:J. ;Jttlnriz<t<JII> •JHf' llw rrlnl'er'r' "rll'Cl'Cto n. i!'!::, rlr·~G:t, 
d:d,a, re.;olvo abrir <t-J \Iini,tt•rio da 1;nerra n crr".litr' extra
t))'(linario de t:37$172 para p:tg:tmmlt•! 1l<J ortlon:t<lo do fiel apo
'ont:J.<lo rio oxtincto Al·,;enal !lo Guet'l'<t tlo Estado de Pt•rnam
iJJrco J11ã•J Lcopol,lino rio ltugo, 71. cuntar de lV de .i.uwiro rk 
I."\J!I :1. 'í <lo i'CH)I'nil'•) d<• 1!11111, Yi-;i:o não lt:t,·er sido ''"ntcm
pl:td•J /1 '·" l'U")Il'l:l,j\-1)-' I)J'<,''IIll<'!ll,<l.<. 

l'<IJÜL:tl Ft•dor:d, l<lt• ntrt.nlm, dn 1!111!. 13' ,h ltepui>lic'.t.. 

.\[. Fnuc.\Z T!l~ C.\~ll'OS S I.I.:.E~ • 

.1 •• Y. 1T, JicrTei;·o, J/o/ld. 

DECRETO N. LlUt- [li~ 'í DI: Ol!Tl"DI:O DE 19<.11 

.\Lro ~" ~linisteri-J d.a .lnstic:.t ,, 'lcé!••ci"' Interiores ,, crc·cll:o •:Rpcci:tl 

tl.' ?O:' ·111).~ em p:.tpel-moecb " t 2 .UOO tlnll:~rs (ouro), par:t .JccJrrct' 

~i d·'-:.1' 1 ·?:1 ('OHl o relorc-n dl) In:dcrial d8. iliutnin.tçfio f'lêL';ricJ, da 
J;rigacl:.t l'olici:tl. 

O Pr••,idontü •h Hepuh!i,·:l .f,, E>i:1do' 'Uni•lus <i J Brazif, 
H"<b!Jtlu d<J. autoriza<;:-(o con··c·di·l.t pl.'l•J u, XI, do ad. :3'' da 
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ld n. 74G, de :29 do dozemlJro do 1900, rcso!Ye ahrit• ao .\Ii
nistorio da, Justiça, c ~ügocio.3 Intorim·c,; o credito o~peda1 dl' 
vinte contos U.t~ réis (:20:000$) om papol-moeu<t e 12.01111 
tlollar:; (ouro), para, occorror á uospeza com o rcf:•rço do ma,te
rial d<t illumitw<;ão electrica da Bl'igaua Policial, de modo n 
J'orncct•t· a cunotlt0 LJM::t <t Bibliotlteca Nacional. 

Capital Ft•tleral, 5 1\e outnbro de lDOl, 13" da Hqmblica,, 

;,I, FERRAZ DE C.Drros 8.\LLES, 

Sabino BmToso J1mior, 

DECRETO~. 4.1P5- nE 5 DE nt:TCDRO m: \:1(11 

.\ugment~ o numer•) <1D pt·a~.1s ,Jo regimento do cavalbria da llrigatl~> 

Polidal. 

O Prt>:üt!Pnto 1tt l~O]•Ublica, dos Esi.atlos Unidos do Brazil, 
nsan,lo da aul.ol'ÍZ<tç:i.o eontitb no art. :Jo, n. X, da lwi n. 71<1. 
,[c 29 do dczentl•t•o do l ~1011, dPt;l'Ota: 

.\rtigo uni co. S:io n.U!!ilWntatlas no rcginwnto I\ c c•r1 v;dhri:t 
•la, !3l'ig;tch l'oliei<tl <lii<U'•~nt,;t pl'a•:<t>, clistrilmid_;t..; i~u;dlll<'tdc· 
pelos rospectiYos c:><]Ua.tlt·•)es. 

Ctj>Ítitl Feueral, 5 de outubro de 1901, t:Jo U<t Repul>lic::t. 

~I. FErmAz DE C.DJI•os !".\LLES. 

Ct·o:t m:lis uma brigada de inf;~nl~1ria de Gnanlas K:•cion~u·s na co
m:crc·a de L~l;t·,;;~, no Estado do .\maz·m~s. 

U Pt'<'sit!c~nte cb RepulJliea, dcH E;taclos Unido> •lo Bt'a.zil, p;tt'<t 
<'xceuç:to tlo decreto n. 4:n, uc 11 de dezembro do IS~Jti, tlt~crcta: 

.\.rtrgo unieo. Fica erea.da. Di\ comarca àe Labt'~a. no E~ta.•lu 
do .\.mazunas, ma,i~ uma hrigaua de infantaria rle Guar·•las Na· 
eionaes com :t cle..;igna~·:to Ü('. :.'1\ a <]nal ~e cunstitllir;t com 
r.res b<ttall!\kcJ úu soni~·o ac1.ivo, :;ob o-; ns. Gl, <i:.' o ti::, e um 
do da reserva ..;ob o n. 21, <]Uc ~erão ur . .!:<tlli..;a,Jos cum 
O:l gli<J.l'das q llétliticariOS 110,..; !liStl'ictoS ela llleSlllél. CUlllê\l'C;t; 
rc\·o;;atl<ts ;1..; di,;pu~i~·ues em conLrario, 

Capit:.tl Fod<'t'<tl, :í ,], o•.rtulJI'O do IDO!, 13' d;1 nC'publka. 

~r. FLnRAz DE CA)Il''-'s S.\LLt>. 
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.\l)l'·'(11,r 1 (:.: jo/anos e ol·~~nv'nl )3 d;~.s ol.~r~s de n1elltc_.r:~nLent'"·5 d) 

porto d<• \Ianioq, 

() [',·,·-:i-!<>nt.•} •ln. Ilt:pnhlicn. •I•>S E.;t:vlos t:ni•lo~ do Tlrazil, 
;l 1.1.<'11.!<:nd•> ao qtte rerl'tet·nu ll. Rymkiowicz & Comp .. •'onccs
-:i•>n~ t•io-: das u!•r;).S du mdhnt•amnnt '" •lu po!'tJ dl' \Ltn:io~. 
dr.~r•·h: 

.\rti_;•J 11!lÍ•'"· Fíe:1m :lppr··n·:\•l••' o-: plano~ c nr•:-11llf'llÜl~ na 
illlplr':lrr•·i:t t.ot.:t! ,!,, J~l.:l'if:(jl:i$311l p:tl':t exc•'It~:l.•J las oheas 
.!.• !li•·'' · :lllli'lll,q •l•J p >I'L•.> d". \l:ul:it>-:. <Jill <'11111 ,._,r,,. haixtm, 
,.,o~, .. ;-.· I,, p do dit·••dm· ;:.>r<tl d:t l>il'<'<<t.••l'ia Ü<'I\tl ,[,: Ubra" 
,. \'i:; -:1 tl L :--;n .. rdaei:t <!r,.,.,,, I·• d t ln•ln-Jtl•i:~. \'i:t•:iio e C!br:1-s 
l'ttldi•;:,,: li<':uvlo, pot•,;m, "' cmtct:s;;i<Hl:ll'Í<H uhl'ig.tdo~ :t in
·1'··:11' lirni':•J d.n:t••t'l'f'!lu' 'lil" oc•'>np:tt't'lll, hpm cumo :1 j;mra:·, 
]•:1."" .tppt·•>\':H;:i.o JH',··,-h do r;onwno. a-l pl:Lnvt-: rio.; res
P<'e'Í'-"' •·ditkius. 

i',:·· Ft· l••i':il. I d•> ortlllbt·•• dP !~l li, l.l> d:t R<'pltl,]k:t. 

'li, FJ:IUt.\~ 1>1: C.\:\1!'"' S.1 r.rrs . 

.. \;1J1t' \1 ~;. v~riante ff!tP lllt"H1il1cn 0 tra.1:ado da Estrada tle F\n'l'r, S:io 

Fr:•n -i.::;.'n X,l.viet· ~~() Cnrnmerc·in, da r·Rt·t<:-:to d~ ~Tant~ttr'ir'l :\O 

'! !' , -[,[t•rtlt~ rh r:_ •prd>lkt •ln~ E<hd·>~ (_'ni1lo:' ,),, Pt·azil, 
:t.t,~l' 'd•'1; I·• ;~n qrte I'flrltu~r·f'u :t Entprez:l, Inrlu..:trial d1 1 ~'Il·!l!u
t•:rlll"lll/•' Jll) flr:tzil. •kcrl't:l.: 

.\1·/j~-., IIIIÍt' I, FÍC:I :ip)JJ'.>Y.i•l:J. ;L \'lli'Íalltt•, 110-; tt't'I'Cill)-< •l:t 
r,lrtirJL:t ·h J;,,a \'i.-•c:1. •JIIC' JlliJdiJk:t o Li':L•::t•l' .Ia E<r1 oi•Lt J,_. 
h•t't •> :< Fr:tiwi-;,·o \.a 1·im· :t" C.)JU!Ilt~l'ci.J, tia t•stat:.I•J •lt 'Ltll
~~~··i r·:t '"'J !i ti ••t·al, l'tlpl'•'"l'tltad:t n:t pl:wtil. qw• eo~Jil ~''' ~ baix:t, 
l'!lli!'Í•'oid:J. pelo llit•ednt• ;.wt·al rla llit'lleLOt'ia l.lm·at.Io Ultr:ts e 
Via<;·:I•J tl:t 'ir•en•bl'i:t 1l•) E~t:Ldo 1l<t In,[rt~tria, Yiaç:i.o o Obra~ 
I 'r ri>! j,•·t '· 

t':t.['ir:t! F<•dl•t•:t.!, I de Olltubeo do ID!Jl, I:P tl:t Ropub!ie:1, 

\L F1:rut.\Z 1<1: 1'.1~!1·•--' S.u.LI:". 
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Dí~CRE:fr) N. 4,199-D:,: lln:' OUTUllRQ DE l9J! 

r;, .. c mai;; dn:ts brig'lttas de infantaria de Guardas Na•?ionaes na co
m~r·ca do Aracaty, no Estado do Ceará. 

fr l':·P-irlent ~ rla Republica dos Esta los Unir los do Brazil, p:nu 
fXlc·uçiiuJo dect·eto n. 431, de 14 de dezembro de 18DG, decreta: 

Arti~o unico. Fic1m cre1rlas na Guarda Nacional da comarca 
lo Aracat y, nr. E:>tado do Ceará, mais duas brig,1das de infa.n· 
hria com as h;ignaçõ3s de 51" e 55', as quaes se con,;•ituirão 
<le tres batalhões do serviço activo e um do d,t reserva, cada 
uma, aqnelles solJ ns. 160, 161, 162, 163, 164 e !li5 e este,> dt'l 
ns .. -,!e;;>, que se organisarão com os ~uardas qnalitlc:1.dos DO$ 
,J htriet'Js rl:l rdt>!'i.Ja comarca ; revog:ulas as dispr1~ições em con
f!,l:!"·io. 

C pit:r! fo:rl,·r·;d, li de outubro de WOI. 13" da nepuLlica. 

M. FERRAZ DE CA~Il'O'< SALLE~. 

Sabiilo Barnso .TI'nÍol'. 

JrEClWTO N. 4.2011 -DI: ll VE OCTUBI~O DE: !()()! 

( ~ ·~·.--l> 'llfl'l frr·i.~~.'\·l:tcle inf~\IÜD.rb. ·le GltUl'd lS :\aci-Jn~l~s ILt eriJll~l·\..~~ 

1·> Cr·at '·no I·:•trdo rlo Coar(\, 

lrc•~Jdclltr~ d;t Republica dos Esta1los UnidrlS do B1·:v.il, para 
, xceuçi'lo do rle.Teto n. 431, de 14 1lc dezembro de 18!JG, decreta: 

:i'·tic::·> .J'l'<''l. F',·:~ cre:1da n~ Guarda Nacional da comn.rca do 
1'r1tn, li'· r>tld·l do Cearú, m::tiS um:t brigada lo infantaria 
r 'm t< .\e:.ic~;,:c{ío rle 53", a qual se constituirá tle tm-; batalhões 
do :oe:";i,-,> af'tivo, ns. 166, 167 e 168, e um tlo da reser\·a., sob 
11. 06, •111e s · OT'ganisarão com os guart!as quaUtlca•lo-; nos dis
t•-: -~:'s •la ,·ci'••t·ida comarca; t•evogadas as di~posiçôes em con
t! ~;.:·.I' • 

C.tpital FerltJral, I! de outubro de 1901. 13° da Repu!Jlica. 

M. Frmrc\z DE CAMP•JS S.\LLES. 

Sabino Bnn·oso .Junior. 
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DECRETO N. 4.201 -DE 1 I DE ot:TUI3rt0 DE 1901 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionacs nas co• 
marcas de Parnaguá, Ottaratuba e Guarakessalta, no Estado du 
Paraná, 

O Prasirlente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decret:.t: 

Artigo unico. Fica creadn, na Guarda N<teional da:> comarcas 
de Parn~!!uá. Guaratuba e GuarakeEsaba, no Estado do Paraná, 
mais umn- brigada de infantaria com n, designação de 18 .. , 11. 
qual se constituíra de tres batalhões do serviço activo, ns. 52, 
53 e 54, e um do da reserva, sob o n. 18, que se organ~sarão 
com os g-u~rdas qualificados nos districtos da referid1, comarca; 
revoga•las as disposições em contrario. 

Capital F'·~deral, 11 de outubro de 1901, 13° da Republica. 

1\1. FERRAZ nE CAMPOS 8.\LLES. 

Sabino BmToso Junior. 

DECRETO N. 4.202- DE ll DF. OLTUBRO DE 1901 

Crca mais urna brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na 
marca da Capital dn F;e;ta•lo de S. Paulo. 

co-

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, pi.Lra. 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 189(i, decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Gual'da Nacional da comarca 
da Capital do Est<vln de S. Paulo mais uma brigarln, do caval
Iaria com a clcsignação •le 3B', a qual se constituir:L de dons 
regimentos, sob n~. 71 e 72, que se organisarão com os gu:1rcbs 
qualific •.dos nos dislrictos cl •, referida comarca; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 11 de outubro de 1901, 13• d11. Repnblica. 

1\l. FER!lAZ DE CAMPOS SALLES. 
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DECRETO N. 4. 203 -DE I! DE ouruBao m: I 90 I 

Crea uma brigada de infantaria, umn de cavnllaria e uma. de ar
tilharia de Guardas ~acionacs na comarca de S. Gonçalo de Sa
pucaby, no Esta< lo de Minas Geraes. 

O Presi•lente da R()publica dos Estados Unidos do Rra.zil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 do dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guartla Nacional da comarca. 
de S. Gonçalo de Sapucahy, no Esta·lo de Minas Gel'<\es, uma 
brigada rle infantaria, uma do cavallaria e uma de artilharia. 
com as designações de 143•, 65" e 3·', as qu·1es se constituirão:
a ta com tres batalhões do serviço activo, ns. 427, 428 e 4'W, e 
um dos da reserva n. 143; a 2a com dous regimentos, ns. 129 
e 130, e a 3• com 11m b:•.talhão de artilh;~ria de posição e um 
regimento de :•.rtilharia de campanha, tendo ambos o n. 3, que 
se organisarão com 09 gu~rd ·.s qnalificados nos districto> •1a 
referida com:1rc:•, ; rovogada,s as disposições em contrario. 

Capital Federal, ll de outubro de 1901, 13• da Repu.blica. 

M. FERRAZ DE CAMPJS SALLES, 

DECRETO N. 4.204- DE 19 DE OUTUBRO DE 1001 

Ct·ea uma brig·ada tio artilharia de Gu:trdns NacionaeR n:t comarca de 
Curv.•llo, no Estado de 1\Iinas Geraes. 

O Presidente da R3publica dos Est:ldoslJnidoJ do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de H do dezembro de l89G, úecreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca do 
Curvello, no Eitado de Minas Gera3s, uma brigada de artilharia 
com a designação de 4•, a qual se constituirá de um bataiL!o 
de artilharia de posição o de um regimento de artilharia de 
campanha, ambos sob n. 4, que se organisarão com os guardas 
qualificados nos districtus da referida comal'ea ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 19 de outubro rle 1901, 13° ~a Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOJ SALLESo 

S;bino Barroso l1,!1·or, 
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DECREro N. -L205 -nF. 10 nE ouunRo nE 1001 

;\l,re :te .\lini•terio da Ju;;ti\:t " :-;'eg-r.cios Interiores, por conta do 
e'orcicio ''" 1\l<H, o credito snppJ.omentar de 98:700$, senilo 32:700$ 
,· .. 1 erl>;t - Sect·etaria do Senado - ~ 6G:OOO.) á verba- SecretGria 
tla Camara elos Deputados. 

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando 
da autorização concedida pelo n. 1 do art. 2!.! da lei n. 'i 16, de 
29 de dr,zembro de 1900, e ouvido o Tribunal tle Contas, nos 
termos do art. 70, § 5", rio regulamento approvado pelo decreto 
n. 2..JO~. df) 2:lrlo df)zcmbro de 1891\ remlvo abrir au Ministerio 
da Jr1stiça e Negocias Interiores, por conta do exercicio de 
HJOl, o credito supplementar rle \!8:7008. sendo 32:70<1$ á verba 
- Secretarie\ do Senado- e 66:000$ á verba- Secretaria 
da Camara dos Deputados - afim de occorrer ao pagamento 
d3.s despezas com os serviços de stenographia, redacção e 
pu\Jiicação dos debates do Congresso ~acionai, durante a segunda 
prorngação tia actual sessão legislativa até o dia l de novembro 
proximo fnturo, e d0s r la commissiio especial incumbiu a do cstutlo 
dll Cudigo Civil. no corrente mez. 

tJapita.l r:ctteral, lO de outui.•ro tio !!tO!, !3° <ia Ucpul.Jli.a. 

M. FFRIL~Z DE CAMPCS S.\ LLCS. 

S·!bi,IO lla!TOSfJ .li'l1i'))". 

DECRETO. N. 4.200-L>E !9 DE OUTUBRO J•E \(•1! 

.\IH··~ ~·:n ~litÚ'iterio <la Justi<'a r :'\P~ocios Intcriul"es. poe cnnt:t c\ .. 
<'~i~f··i.·i~~ 110 1Un1~ o crl'rlitn ~npplC'ment;1r ele 1)18:-;.-lf!:~, senr!r 
111 :7~~~~~ :t V··r! 1;t- ~Hl1sidh dos ~Pnadnrcs- c 177:00(};: :·~ verl>~l 

---,'-.;J 1 -id11• ·l·l'-' lleJ•Ura,J,H. 

1 J Pr86illente da Republica dos Estados t.:nitlos do Braz i!, usando 
da autorizaçiio concedid,t pelo n. l do art. 2D da lei n. 7..JG, 
de :!\J LI<~ dezembro de l91J:I, e ouvido o Tribunal de Contas, nos 
termos rlo art. 70, ~ 5·', do regulamento approvado pelo decreto 
n. ·: l!J:I, de :.?3 <io rlez•!mh·o de IS[)._i, resolve abrit' ao l\linisterio 
da Justiç.t e ;'o;egocios Interiores, por conta do exercicio de I DOI, 
o Cl'edito supplementar de ti18:750:< sendo 141 :Till.~ á verba 
-SuiJsiúiodos Senadores- e 477:rt00$ a vcrh:t _:Subsidio 
dcs DA pu tado' - atim de occorrer ao pagamento das despezas 
com o sultsldio aos senadore< e •ioputados, rlurante a sPgunda 
prorogaçiio rla :1ctual sessão !lo Congresso Nacional at.~ o dia 1 tle 
n<~vembr .. proximo futuro. 

Capital Fed •raL ICJ de outubro de l~Jtl]. 1:1" da R •publica. 

l\I. FI:RI: \Z T•E CA~IP<}S SALLFS. 
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DECRETO N. 4.207- DE 22 DE OUTUBRO DI~ 190[ 

Abre ao Ministerio da Industria, Via~ão e Obras Publica! o credito 
de 700:000'$ para organiae~ão dn servi~o de propaganda do café nos 
Consulatlos. 

O Presidente da Republica dos Estados Unido3 do Brazil 
decreta: 

Artigo nnico. Fica, aberto ao }.!inisterio da Industria, Viação e 
Obra8 Publicas o credito dA 70:000$, para ser despendido com 
a organisação do serviço de propaganda do café nos Consulados. 
deduzida a dita somma da de 300:000$, a cuja applicação se re
ferem a lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, art. 22, n. XIV. 
o a lei n. 7 40, de 29 de dezembro de 1900. 

Capital Fe•leral, 2'2 de outubro de 1901, 13n da Republica. 

M. FERRAZ DE C.Dll'OS SALL.\S. 

Alfredo JIJaia. 

Sr. Presidente da Republica - Na taLe!la n. 2 annexa. ao 
decreto n. 3.659, de 22 de maio de HJOO, expedido para regular 
a fiscalização dos impostos de crmsumo, ficou lixada para os in
spectores e agent,)s incumbidos do,sa fiscalização na Cupítal 
Federal e municípios de Nitheroy e S. Gonçalo, no Rst:1do do 
Rio de Jandro, alúm da gratificação annual r1e 3:1'>~l0$, a 
porccntu.:.:em do I 3/8 n/,, sobre a renda do imp0sto effectiva
rncnte Hl'l'Ccadarla na rlita Capital e municípios. 

Verifica-5o agom quo, dovi•lo a ter-se levado em conta 
para. o ,.,li,~IIIn •le~.<a porcentagem a renda proYenicntc •le e~· 
t:\mpilltamento •le grande stoch existente no morcat!o nnquelle 
anno, ~t lotaçi\o qtw serviu de base a organisação da referida 
tabella elevou-se consideravelmente, circumstancia que des· 
appareceu no corrente anno e tornou as vantagens dos ditos 
inspectores e agentes inferiores ás que percebiam anterior
mente ao decreto tle 22 de maio citado. 

Tenclo <''l referidos agente~ re'}ttlélrirlo a ~>c;te Mini::ltl'rio al
teração na porcentagem, e sendo procedente o pedido, con
forme opina o director da Rrcebedoria, proponho-vos sejrt a 
mesma elevarla a 2 1/8 •;., que é a taxa. que, segundo a renda 
actual, produzirá vencimentos iguaes aos que o Governo teve 
em vista abonar aos mencionados agentes e inspectorcs, quando 
organisou aquella tabella.. 

Capital Federal, 23 de outubro de 1\JOI.-loaquim llltwtinho. 
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DECRETO :::-:. -L20R -DE 23 DE Ol:Tl'BRO DE IUOI 

Eio,a a porcentagem do< inspeclores fiscae~ e agentes ftscaes dos im· 
J•c:;tos de consumo d:l circumscrip<:lio da Capital Federal e muni
' i[•ÍOS de Xitheroy e S. non<:alo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil de
creta: 

Fic:t elevada a 2 I, R" f o a porcentagem de 1 3í8 "/o fixada 
na tflL,ella n. 2 annexa ao decreto n. 3.659, de 22 de maio tle 
ElO!, para os inspectore3 fiscaes e agentes fiscaes dos impostos 
de consumo Lh circumscripção da Capital Federal e municípios 
de Nitheroy e S. Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro. 

Capital Federal, 23 de outubro de I 901, 13'' da Republica. 

l\1. FERRAZ DE CAMPOS SA.L.LES. 

Joaquim !.Itwtinho. 

DECRETO N. 4.20()- DE 26 DE Ol:TUllRO DE 1901 

.\ l,t·e ao Ministerio da Jttstit;a e ~egocios Interiores o credito supple
n,entar de 5:>:6H$ á Yerl•a n. i4 do exercício de 1\?01, para paga
mento das despezas decorreu tes do augmento de praças no regimento 
de c a '·allaria da llrig~d~ Policial. 

O Presidente d;t Republica do.~ Estados L"nido3 do B1·azil, 
usando da autorização concedida pelo n. X do art. 3" da lei 
n. 740, de 29 de dezembro de 1900, resolve abrir ao l\linisterio 
da Justiça e Negocios Interiores u credito supplementar de cin
cocnta e rinco contos seiscentos quarenta e um mil réis 
(:!5:041$), á verba n. 14 do exercicio de 1901, para occorrer ao 
pagamento de vencimentos de 40 soldados que, por decreto 
n. 4 .195, de 5 de outubro corrente, foram augmentados no regi
mento de cavatlaria da Brigada Policial, e das despezas eom ar
reiamento, equipamento, armamento, cavallos, camas e traves
seiros, conforme a demonstração que a este acompanha. 

Capital Federal, 26 de outubro de 1\)01, 13• da Republica. 

l\f. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Salino Barroso Juilior. 
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Demonstra~ão ~a ~es~eza com o augmento ~e 40 rra~as 
no regimento ~e cavallaria ~a Briga~a Policia 

PESSOAL 

Soldo diario de 40 praças, de 5 de 
outubro a :~1 de tlezembro. 
a :?.$000 • . . 

Etapa diaria a 1$300 
Fardamento a l:J5$000 

MATERIAL 

40 espadas a 23$000. • . • 
40 talins e talabartes a 12$000 
40 pares de esporas a 3:!:500 • • 
40 ditos de perneiras a 12$000 
40 arreiamentos com p 1 e tos a 

200$000 . • . . • • . 
40 c1avinas Wincbester com ban-

deiras a 1308000. • • . . 
40 mantas para montaria a 15$000 
40 colchões de capim a 7:)200. 
40 travesseiros a l$800. • • 
40 camas de ferro a 26$500 • . 
40 revolvera com fiadores e portes 

7:040$000 
4:576$000 
5:400$000 

!120$000 
4R0$000 
140$0(0 
480$000 

8:000$000 

5:200$000 
600$000 
288$000 
52$000 

1:060$000 

17:016$000 

38:G25$000 

55:641$000 

1 • Secção ua Directoria da Contabilidade, l1 de outubro 
de l901.- Roddgues Barbosa, director da secção.:- Visto- J. 
Bordini, director geral. 

a :l0$000 • . • • . . 
40 fiadores para espada a 1$500 
51 cavallo!l a :195$000 • 

1:200$000 
(j0$000 

20:145$000 

DECRETO N. 4.210- DE 26 DE OUTUBRO DE 1901 

Crea mais uma brigada do infantaria de Guardas ='\acionaes na comarca 
da Capital do Estado do Rio Grande do Korte. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca da 
Capital do Estado do Rio Grande do Norte mais uma brigada de 
infantaria com a designação de 15", a ~ual se constituirá de tres 
batalhões do serviço actlvo, ns. 43, 44 e 45, e um do da reserva, 



ll5G 

C;ttJ;;, :li:<'ÍOIIÍ~C~ :,•'lll l:t!ll,<l.O: YoÍ;IH I[ILt!lhS :JPI:ÕC'~ p:J~SUC', ,;\'1\l 

f[llC, 11u nntr·d:1nto, um acei•nlisL:\ pu-;s;t tumae p:tt·~o no Yoto 
por· unt l11lllll~l'0 ll'' titnlos l"'ecdunrlo :t f[Uint,:t p:tete d" totali
lb<ll~ rh•; I.ÍI.nlus emit'i1los on os !lort-; l[nintos pdos f[UII.C~ cllc 
tenlt:t tom:tll<> pat•i;r• no voto. 

Al't. :~:3. A :t-;som 1Jléu. gm·al p1xler:t f:1.zor toda. :t ffil)di fi cação 
nos c-ü,;~JttÜl~. dC'ei<l il' o angmcnt11, a <liminnição 011 a amurt.i
za,_,:io 1lo c:tpit:tl socia.l, a l'rts.'iu corn ontt•;t' suciorl;tlles. a pt·u
t'< •:.:ae:i·• ~~ :t rli,;s,lnçã'> antneip:trh <l:t suciodado. 

Al't. 3·1. H :t,;s •mhlü:v.: IJI!P r.C'<'lll dP llf'!iborae sol~t·c o" 
rJb,jni·ru.-: indlt'.ldu-- flil :!.!'I,Íf!u Pl'l~Cudt~I1Lt 1 l)~t) :--:ão lt~gitirn:LillCQt.c 
r· 1! 1SI,Í'·IIÍ·l:t' SÍII.'l:l <'dlll ri f?I)Jlf?lll'SrJ d1• .'ll'c:iUllÍSt;v.;, l'Olll\ÍlldO pt>\() 
llll~nu,-.. a llll·ladt~ do IIIIIIH't'u dt~ (~;tda. i'at.,~gnri;L d0. at~Ç'i)e~. 

~i unn 'l''~l~llliJk:t ni:'w l'<'ll\ll) IJ nttmet·u do titrtlo~ oxi!!i<lo:-: 
p:•.t·:•. ,rt,r. l'~tli.Ia·h~. um;t lllil·a ""'"'iltlrl,~~L ü convoca1la na lclí'lll~t 
'' ·~<>lll ,,,., demor:,~ :tdm:t dekrmin:vla,;, dl:t dcli\Jot·a valid:t
nwnr.l\ <tttalr[ltl'l' qtw sc.i~t o llilllWt'" d,; :u~çíJe..; l'l'pt·u~•;nt.::t<ia,;. 

T,.,J:,. [<l'''l'·''h p:r.t·:c ,:ot' adllli,;t,i<ltJ <love t·eunir· tr,··-; qu:tl'tos 
d:JS l'uL:J-'. 

c\n. :::>. _\, ,.,,,, m 1rlr 0as <'io l••·e<irlid:d p~Jln prc~i1lcnte do 
cunsnlll·l de :ttltnioi.~tl';J,Ç[o e. na ,.;ua :.t•rsnnda, por um a<lminis
t!·~dl)!' ,lcsi.:.;nctll" pelo conwllw. 

1) \11'"-iÍ<Iontn <lesign;t o ~ect·ctar·io r!:t :1.o:srmhlüa. 
_\3 ,''l'l''r;lHJ...; dr: r;..;,:rllt.adot•n-; ,.;iírJ lll'OCIH:ltirla,; por dons do,; 

m~LiS :·,,,·Ln-; ~,·,·i"ni.-;tas jJI'e~rmh:s c I[IW :wceitom. 
1)-; .t·lmini,h·arlure", u.;; Piet'rtt,a1lot'l'ô o o ~ecn:t:1l'io turmam :t 

1nesa. 
At•i,. :JG. S:Ll \"lt llilS C:l.So:> IWCvistns pclr1 ::tl'G. :~3, ai: 1\elihC'ra

<;ves th :ts.;nmblü:1 ~ii.o trJmadas lHJr ma.iori:t dos memht·o,; pre
s·~nk..; r)ll l'l>pi'O,Cntatlo.~. 

_\, dl'\ihi'J',''6'''' t.nlll:rda~ 1le conf"rmi<la<le com O'· 0st:ttnto~ 
1Jht·l~.l,l!l :t t(jd(,.-... ~~~ ;J,CI'ildli-...L;v~. JJH•:-:rrltJ ;~11....;(-lltP:-: on tli...:.sidPnt.ns . 

.1<:11::,-; :.;:w C<Jll"""'·'r.<l:r,.; p, t' pr·rw'''"l)" n•t•l.tal'~ a-;~i;;nadus }H<lo 
}we,.;ill•·nte, o scct·etario e os don~ cs,:t·utadot·c,-;. 

Al't. :37. l'm~. fulh:t 1ln l'l'L\>Cnl;:t é :tS<ignaLb por· c:~~l:t ac,·io
ni.~ta :tn PntJ';il' <'m ,c,:.;ii.<J . 

. \ d. ·~~- .\ jusr.ili<':u;ii." :t t'.tZlll' t:m jrt~ti(':L ou lJ<>l' to1Lt parte 
"nd" 1 i_~:· til: '"""'rri:c da.-' n·~oln1Jí1•,; •h <t<.wml.rléa geral l'<'c'll\tn. 
1l:t-; c~>pi:r-; 011 t:xtJ':Ldo., 1lu pt''"~,.,,_,IJ n:rlnl. ~'Ol'tilie:n[q,.: con1'ol'
me pd<J }ll'l'~id<·rtlu do l'l>lH •llto d1; :trl!llillisi.L'<H::I.o Oll pd<l 
llli']Uil['·l rjll<' Pl'C''lll'lil' as l'rlllCI,'i-II!S. 

C \l'lTULO \'ll 

IL\f .. \C"r,'O, P_\llTI!.IL\ DE LlJClcOS, l!ESEllVA 

_\.\'t. :1:1. n :tllll·' ·:rJcial comP('a l'l1l 1 <In j:weüo e acah:t C'lll 
::1 <lu diJWlltLt•o. 

O l'<>n~nllw ,1:, :1.1lrninl.~f.t•:t<:<-trl 11'\':l.nta llLJ tim de c:.~1l:t semcs
t:·e um lralaneo <l:t sitrr:H'ã'' :t,:Li\'a e pa,siv:t da soeiolla<le. Este 
hal:~:l··ei,o é p;,,to ci. 1li-;p•',si1:i"tu do nu Lins commi::;:.;ario". 
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Elle levanta no fim ole rada exercicio pola primeira n•z em 
:11 de dezembro de 1Dl1l, o balanço c a conta de lucms c perdas, 
nos quaes est;cbelece as avaliaçõc.,; do actiYo. rh maneit·a. que 
clle julga mais conveniente aos interesses sociaes. 

Esses documentos ~ão po~tos {t disposiçilo rlo on ,\os Collllmis
s:uios nm nwz anü·s ria assemblr~a geral c são pre~onto~ a e-;sa 
<l.SSOmlJ\,~:L 

Art.. 4fl. Si no rlccorrcr rlc um exet•ckio. vnnrlas de ron
ecssão, ccssi!r•s de emprezas ou outr:ts opCL'ao,·õe~ do me-mo 1!•'
nero permittam realizar Jll'O•lurtos nxcPpeionae-:, tlHlo ou parte 
do lucro rlahi re,mltante ~cr:\ applicado da íüt·ma quo lot· detet'· 
minada por uma a,;;,:cmlJ\(·a geral, wb proposr:t do r~Oll't'll!O de 
:ulministl'açTi '1. 

Art. 41. !Jr,pois da apuraçiío do~ encargos .-;ociacs tir:tr·se-lw. 
rlo lurro lir]uido n:t ordem seguinte : 

1°, cin•·o po1· cento para :t con"titnição da J't•SC.l'\",1. l!'ga.l; 
2", a sonuna nccess~u~ia. para ~erYÍl' :\~ a(·{,·l~~~~ pt·ivilegiad;;..; 

um prinwit•u diYiolentlo de cinco JlOl' t·cntu :cu :tllOU >;ol,rc a im
portauci;t do que ellas està•l liberadas ; 

:l•>, a Stll1llll<t ncce~sa.rh para. at.tribuir a ~ada :Lt'<;~w or•li· 
na. ria u mo>!mo di \'iolonrlu q ne a cada ac~·:w pri Yilcgiada. 

Sobro o nxcPdonto serão dados aos admini~ti'adore~ e aos com
missarios doz por cento quo ellos ~o partilltarit•l sognndu ac\ 
:'lu:ts conYent_·l,es particnl:Lrc~, mas de mancir<t <[IH' a Jl:lri:e rio 
um commhsal'io 11ilo Pxcctla o tcr0o da de um arlministr:tdm'. 

O excHSStl ô diYidirlo entre todas as acçõcs pl'ivilogiadcts e 
ordinaria~ inrlistinetamonte. 

Art. 42. A retiraria rlus c~tatntos para a J'csm·va lng:1l po· 
der<'t ser suspt\nsa quallílo t iYcw at tingido ao oleci mo d•J capit:tl. 

i\t•t. ·i:L O pagamenr.o dos diYi!londos tem loJ.!!ar rlepois •la 
apnr:u:;ão elas cont:ts do cad:t exercido annn:tl nos log-at•r•; e n:t::: 
t'pocas m:u·cada.;, llxa1hs pulo conselho de atlmini.,tl'a~{lo. 

Todo rlivitlundo r1ue n?w é rccLunado nu:; cinco anno.; •le su:~ 
exigibilidade é adtlHii'ido para a soeiL•tladf'. 

CAPITULO VIII 

DISSOLUÇ'ÃO E LIQUIDAÇÃO 

Art. 41. A socieri:Hle p(Jflpr;í. ser rlissolYilL• por antecipação e 
posta em liquillação a todo tmnpe~ por deci~fto da ac:scmbléa 
geral, deliberando de conformidade com o art. 3L 

No caso de per(la eJft>ctiYa do metade rlo e;cpital social, os 
administ.t·ct~"rcs deY~~m sub~ettcr <i. asscnü,léa geral a questão 
da dtssoluçao da socterlade. St a perda attingo ao~ tres quartos 
do capitctl, a tlissolução poderá ser pronunciada. pelos accionis
tas possuindo um quarto da~ acções representadas na assemblé;t. 

Art. 45. Ka expiração da. socierlade on no caso de dissolução 
anteeipatla, a a8Sf'mbléa gcralregula soberanamente o modo de 
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liquir1ação, c<colltf' o~ li<Inidant<·~. determina os ~cus P"<leres c 
fixa as ~u:ts I'UWlllf'rarlíB~. 

O prodncto do actho' liquido social servirá em primeiro lugar 
para recml>ohat· :ts acçõcs pl'idlegiadas até a i111portancia da 
~na liberação ; ;J é·xcetleuk, .;i !tonn·r, será n•partido entro 
toda,; aq <V'Ç'Õ<'' Jl!'ÍYilngiadag n ortlinarias iudh;tinctamcntc . 

. \t'L .JG. O o; l'''dnrcs d:t as.;omLléa continuam m: smo dcpoi:-~ 
da dissoluçi'io n ·•tê a li<juidação tlcfinitiva. Ella tem principal
mente o direito de dar •1nitação aos liquidantes, de os revogare 
rlr• nomc;u· on~;·. '". 

,\ nomcae:iq ,],, li<[ltidanto;: põl' termo aos pudPrt•s do~ ad
mini"'l'adun··. 

CAPITULO IX 

At·t. 47. Tlld:t" :ts contnstaçõus qno puderem lcv:~.n ta r-se 
dP.l'<~llt<J a dlll'<t•·:·t" ·L• socicrladP, seja entre est;t o os acrionis
L<s, ::-f'j:t ctttl'i~ '.-; <tL·cionistas mc~nws, por cau~a de nngocios so
r;iJ.cS, serão .iuL;· . .~tias de conformidade cum a lei n sul,mdl.itlas :\ 
.im'hdic.,.ão do~ trilmna.es cutt1pewntes da sédc soei d. 

No c:tso de conte~taçi'io todo o ;weionista não domiciliad<J na. 
n<'Ic!Í<':J deYn f·z•·r eleir;iío dr: <l"micilio no Jogar da s(•<lll :<ocial f' 
i.rJtlas as IloLi tl. ;t1·;Jc::.: t 1 a--~i:..~naeõPs :-~rrão YalidainPnte fPii~a:) llP 
dtnni•:ilio JIOt' c•ih.· l'"eu!ltidl), sum attcn<;"ão (l distanci:l rml. 

C.\PlTULO :\. 

.\!'t. 1". l'eh peinwi1'a YCZ tdio srrá nomead•l si não Hm com
n:i,;s;u·in. P.n·a "~sas fu nc<:õcs (: nomeado: 

o St·. L!·"n ':J·i-··111, ('nnt:~d,lr' <'Jll :-;Gltaf't'hcck, t'tta d<> h CPn
lttllt.inrJ n. 11, i lllnJwintJillll) • 

. \rt. 1'.1. IJ·~·,, !··uni-: da •'on.;tiLtli•;ilo da -ocie,Jad,• c s<'tll ont1·~ 
•:onYoc:cçi'io, os :vcionL;t:t.~ .'n reunirão em assum bit~ a get·:tl suL 
a presicknci;t do commi -sal'io, ]'at•a marcar o nnmPro ih: mem
bt•os do ]H'inwit•o eon~elhn de arlministra.ção, Jll'OCI'r!cr ;i sn:l. 
nonwa(·ãn n 1lnlil>c>rar sol<ro t.odos os assnmptos <)tW ellf' julg:n· 
util levar á ordem do dia. 

no qw: ~0 ia>"l'"n act:1.. fPita o passa•la em nrnxollas n" car
tnrio no anno tk nlil non•comus c um, aos lO .t,, julho. na 
pec:'cnça rios Srs. Gusbve .Ju~·p, ro~itlcnto em Saint-Gil!t:s c 
Pedro liorualsk·<'ll, J·<>-i<lunt.P em Hruxellas, tt-stt•munlta,; com
petentes. 
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Feib a leitura. os comparecente~ as~ignaram com as toste
m u nltas e o ta be llião . 

(Assignados) Hanvm ll1·ison.-C. de Som;Je.--C'.1Youler-s.
U.:n llraem.- L. Brison.-G. Jztge.--E. Yan /{r({fcre;l. 

Rcgistrauo em Bruxellas (Est.) <tOS IR de julho do 1901, vo
lume !l8G, tolio ~-1, caixotim -!. Dez listas o oito postilla.s. Re
cebi 7 feancos.-0 rcccucdor interino, (assignatlo) Wespin. 

TIIEOR DO ANNEX.O 

O ab:tixo aqsignauo Gaotan de Somzée, engenheiro, rosiuente 
em Schanrbcd;, declara pelo presente dar touo-: os poderes ao 
Sr. Cômc do Somzée para o tim de concorrm· mn scn nome :i. 
formaç:'to tle nma socictlade anonym:J. solJ a dt>nominação tk 
l'ompan I ti:~ dP Illmninação da Bahia.. 

Fix~\r a s(·dll c a duração da socieuado. o capital social, are
parti<;ão do~ lnet·us e as outra~ tli,;posit;õos do:> estatutos. fazer 
n acceit:w r.,Jllo,: o,; lJcns, delle.-; fixar c receber a remunot'<tção, 
~n bscrc\·m· em nome do abaixo a~~ignado dez aeçõe,; d<t ~ocir
dado, f:~zer no momento d<J. estipnlaç:io do ado constitutinJ 
sobre a imp,n·~.anci<J. tles~as n.eçõe,; o p:tg:tmento l'xigitlo pel:t lei 
ou pelos e:-:tatntos. 

Tomat· pat·t·, na nomeação tlog administl'arlorrs e dos com
miss~u·iu,;, al'ccif,al' essas funcçõo,;. 

P<tl'ticip:n· <le turlas as <tssemlJI~<ts <ltJ~ accionistas fnndarlol'C' 
o r!elibm•at· subt·o todPS o~ ohjrctos na orucm do di:l. 

Para o~ Iins acima, pas.;ar e a,;signar tu,Jos o-: actos f' pro
r·rssos verh:ws. eleger dolllicilio, snhstaholcrel' o em geral fazer 
o que ft<t' nt•e;'~~~~·-·i•J ou util par:t :t exr·cnçãu do pt·e,cntP ma'l
rlato. 

Feito <:m Scl!:tnl'beck aos ô de julho do 1901. 
Bom pat'<tpt•ot.:III'ação.-(Assignado) Gaetan de Som;de. 
Regbf,t·:vl<J lltll r•Jlo sem po<tilla mn BI'nxnllas (I·:~ r..) aus IR LlP 

jnlho <In J~I:I\,Y<>InttH' Ui7, t'olio IH t·ocr.o. <':-tixot.im !1. Rt•cehidtl.' 
:! ft'' -!ú. U t'I!Ct>herlnt· intcl'ino, (:l.'Sign<do) \V,·.'jot:u. 

Para expnrJi,_.;(o, ~~onformc. -{.\~signarln) F:tl. 1·,,1 JI,(lferen. 

Companlti:t de Illnminação da Bahia, soc-il'1latln :tnnnyma cs· 
t~~ belccitla em llrnxella;:. · 

Proco,;,;o vei'lml da assemh!(·a geral nxtr<tordinaria que toYe 
l ogar irnmcdiatanwnw depois da cunstituiç;-to da socictlad(' prr
a n te Ed u:m!tJ Von Haltcren. tabelliâo em Bruxo lias. hoje lO ri c 
junho do l\11!1, no cartoeio <ltJ dito tabollião, rua tlu P<trcht•min 
n. !:1, mn Bruxella,;. 
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"\ .-:n,:<lo ,. :\liPI't.et svh :1 rwc.-.idcncia tlv Sr. r:rhoiJ, L•'vll• 
C1/lill1lis~ariu. 

I·>Uiv J-l't''t'.lil.t•s 1111 n ·]JJ"I'.'I~III.a,Jus touo' o~ ~1eciuP i.-<La' ,!;t 
~ot•ind:trln, a .c::alior : St·. llr:t'tll<Hl Hri~ull, r·on~ul tiO-< E.,tat!u.-; 
Unido~ do Hr:1zil, rc1'i1lcnt1' rm Saint-Gillr", Hruxrdlas. rn:t 
.l•>lll'•Lin 11. GG, agindo nno qnalicla1le de gerente Pm lintxclla~ 
d<t ~ocind:ule do nome colloctivo estabelecida no !Uu de .T:mciro 
suh a. raz;io ~ocial de Chagas Dorüt Brbuu & Comp. ]lüt' o em 
nome ile~,n, socie.ladc. 

E lll:tis port.anto qn1~ J4Jl' prrci'o <1;2:indo f'Bl ll•llllC ]""'''-':ti •'· 
''"lll<J r••.-:p:.JJt!ontlu peJo,; ~eu' co-as~uci:vluR. 

11 C.:1·. ·''':"plilll 1le Oliv1:ir:t F<'J'TJ:llilh•s, engnnheii'O no !Uol de 
.l:tJJf'ÍI"": o..:, .• Fi':llli'Í"•'o 1\lan"!'l da.' Chaga.> li11ria. t'IIgi'Ilhf'iJ'O no 
Hi" d1• .l:itlr·iJ·"; ::;,· .. lo.(• ,\lltonio de ,\I!nnirl:t l't'J'Il:ti!llJtll'•', 
l'llgl'lilwit'u no !tio tle .hllleit·o; 

·~. 0 A eompanhi:.t hungnr:L do g:.tz e de elcdl'icidadf', S•JC:l'
da•ll' anunym:.t e~tabclt•cida em Bruxullas rcprcsentad:t p<'lo 
::;,.. Clial'lcs \Vonters, engenheiro, residonte em ElenYyt .; 
~r. Cúmo 1!0 Somzée, engenheiro, l'L'sidentc Pm Schacrh~d~, r tu 
dr•s !'a. I:~ i> n. 2·!, dons 1le ~ou.~ administradores furmaudo :.t 
li! 'I iori:t do con.;f'IJJO do admini~cr:v;ão; 

:l." "\ ~110ir•d;ull' l'lll nomP f'vllrcti,·n IJninct c lkamn, 8gentc.'! 
de enmhiu ulll l\Ion-;. rua 1lo llaYI'I1 n. lU, l'f'Jli'CSI'nt:ld:t pcl•J 
~~·. Hl'né Bt·aem, agente do camhio rPsidento em HI·uxPllas. !'tia 
r :aeh:trll n. 2:;, lllll dos associados tendo a assignatura soci:ll; 

L" ;..; . r r :achn 1lc Somzt'<', engenhdro, ro~idt•ntc em Schaer
J,cck, t·na d1·s l'alai~ n. 22, represpntado pelo dito St·. Cume ,{,) 
Somz(~e. em virtude do procut·ação em }Ktrticulat· com 1lat:L ,;c, 
6 de julho coi'l'OnW, que tit·ou annex<t ao contr:wto ClliVtitutlYo 
•h Companhia lle !lluminação 1la Ballia, feito pelu 1;abelliã•) 
Yan II:tltul'fm auaixo a~signado com data uo hoje ; 

''·" SI'. Cí)mp, de Sumzél', engenheiro, residente em Sclt:J.l'l'
J,,.,.J,. J'Wt dos PalaH n. ?2, aclmet mnneionado em nome pP~'onl; 

n." ~~·. !'li:ti'It•.~ '·\'ontl'r.~. l\l!gf'llhl:iro, re.-~i1lente l'lll 1-:ll.'rYy\ 
j:i uwncionadu om nome pessoal ; 

7. 0 Sr. Lüon Brisou, contador, rcs;uonto om Sclmcrbeck, rua 
tltl la Con~titution n. 11. 

Deliberando do conformidade com os arts. lG e 49 dos f'SÜt
tnto~, <t a.~.'l'llli•l•'a tix<t pl'laprimcim vez o numet·o tlos admini,;
tradul'I'S om •Jll:ttru o l'Ul' unanimidade chama pal'a C'>:B 
funcçl•l'S: 

0 Sl'. RnnlS Hraom, agente do cambio, em Brnxcllas, ru.1, 
liaeharol n. 12:'l. 

O Sr. Herm:w Rrison, conRul 1los Estados Unidvs do Hrazil, 
em S:tinr.-nilles, Bruxellas, rua Jourdan n. C6. 

O Sr. Côme do Somzée, engenheiro, em Schaerbecl.;, rua 1le~ 
f'alais n. 22. 

O SI'. Charles \Vonters, engenheiro, om Elervyt (Bt'<tbant), 
todos j:i mencionados. 

A sessão continúa. 
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De twlo o rtue o dito tabellião lavrou a prosonw acb, log<~r 
e data, como acima, em pre~ença do Sr. Gustavo Jnge, resi
uente em S;ünt-Gilles c Peuro Hcrnalstccn, residente em Bru
xella-:, te.-;temunltas competen tcs. 

Feita a leitura o~ membros da. as-;ernbléa. assigna.1·am com as 
tr\stemnnhas e o t.abPlliKo.- (:\ssignauos) Herm'ln Brison.
C. r/c Som~•'e.-(). 'ronlers.-H. B··acm.-L. Briso;>,-(;. J"gc'. 
-P. IIcrnalstecn.-Ed. ran Jlultercn. 

Regisb·ado 0m Ht·uxelhs (Est.) aos I8 de jniho rlP 1\JOI, vo
Iump üf:l!i, t'ulio 24 rodo, caixotin1 7. Dou~ rolos n I p:trtilh<t. 
Hoccbidos 2 frs. 10. - O rcccbedoe intcl'ino, 1\'cspin. 

Paea. cxpc•liç:io, conforme.-(.\ssignado) Ed. l'on JJ,,zkrcn. 

UPpo,;itat!o n:t Secretaria t!o Trilmnal (lo Commrrcio •I<> Brn
xellas a(IS ;:11 .Jc j11lho ,j,. 1\JUI. 

ConsnLt,Jo .lo~ E,h,Jos Unidus 1lo Drazil. Ht·uxella8. 

CcrU(icf7.do 

Eu, Emilc :\IestreiG, viee-consul da Rcpublica do'; Est:vl··~ Uni
rios d.o Brazil Clll Hruxellas: 

Certifico quP o JfonitcHr Edg!, em que cst:io publicados 
os :teto~ constitutivos da sociedade anouyma Comprrp11;c rl'Fclrri-
1'rrg,; de /Jahin, é a folln official do Reino da Belgica c que a 
puhlicação constante do a.nnexo aqui junto, do qual consta o 
pr•eenehimonto rlo totL~s a.s formalidades legaes, •.\ nffici<tl na 
que a lei helg;t de I8 de maio do 1873 rnorliticada pela lPi de 22 
maio de I ~Hfi, exige para q ne cinco rlia~ rlepois do ll<t se consi
rlel'e exi . .;tente a sode,lade anouyma e possa fnnccionar. 

Brnxellas, 8 de agosto de 190 I. 
Recebi 40 fr~. Il,40.-(.\.ssignado) Emite JJest1·át, vice-eonsnl 

do Hrazil. 
E~tavam dnas estampilhas do imposto do 8cllo consular da 

Repnblica dos E:;ta.dos Unidos do Brazil no valor de qu:ttro mil 
réis ( 4$) 1lovidamonte inutilizadas. 

N. 8l4. E~tava o sello do Consulado da Repnblica dos Esbdos 
Unidos do Dra.zil em Bt uxolla.s. 

Reconhc•:o verdarlei r· a a assignatura do Sr. Em i! e :\Iostreit, 
vice-con,;tll do Braz i! em Bruxcllas. 

Rio do .Janeiro, 28 do agosto do 1\JOI.- Pelo directur gorai, 
L. P. da Silea üosa. 

Estavam quatro (4) c~tampilhas no valor do quinhentos c cin
coenta réis (550 J'éi') devidamente inutilizadas. 

Estava o Sl'llo da Secretaria das Relações Exteriores da. Re
publica dos Estados Unidos do Brazil. 
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E.<t:w:un f.ms csta.mpilh:18 ria. Recebedor ia da Ca.pit:t I FC'dora.l 
no ntlot' tln tt'C'~ mil~~ novecPnt-,s t•éh (3$900) dcvitlaml'ntn in
ntiliza.d ~s pelo carimbo da. dita Recebodoria. 

!Xada mais ~ontinlta on rlocl::wav:t o dit<) impresso qno bom c 
tiolmcnte tt•arluzi do pmprio original imprC's'o em fl'ancez ao 
•lltal me repol'to. 

Em fé do quo pa~soi o presente qno a~8ignci e scllei com o 
~ello do meu oiTicio nost:t cirlado rio S. Sebastião do Rio do Ja
neiro ao~ nove dias do mcz do sdomhro do anno do Nascimento 
,J .. XoSS•) Senhor .Tcsns Cln·i~to de mil noYcconto~ o urn ( l\JOl) .
José Jfarir( Jle,-;le, trarluctor publico c interprete commcrcial 
.inr<WlOIL ·,;td<J <l.l Pt•ar;<t rio Ilio dr• J;tnl'Ít'o. 

Pl::;p~ns:t ~l « Tl1.: 1..-'opnldina I!:lih\·~~y ('~·rnt~~ny-, da ohrig-;\í;;lo U.l~ 

construir o trecho entre Glycerio e Scl'r:t do Ft·[!cJP, n[l E•trad~ clr 

Feno Centr;tl de Macahé. 

(t l'L·r•·drlr•ntr• rl;t llC'pnl_dir:~ rln.~ E-<r;ulosl'nirlo;; <lo Bt'azil, 
<utt<wizadu pdu dr~ct·eto 11. 7~-L de :r d<J cotT<:nt~. <lo l'urlc•J· 
Legisla.liYo, e atteudendo a<J r1ue l'C'lili.'t'en a Tlie D:opoldi;<" 
arriltwy Co;opany, decreta : 

Art. l ,o Fica dispensa<la a Tlw Lenpoldina Railtcny rvmJ;an!t 
da olJt·igaçiio de construir o tt'cclw entre Glyccrio o Serra riu 
Ft'a<lr•. rl:1 I·:.< i r•;t.rla <lP FPrro CC'ill.r.tl rle :\Iacaltr\ fkando limi-
t.:~do O r':tJ>il·il .<uiJI'l' IJIII' I'C<~:rilll ;1 -~·;ll'<tllf.ia ,jp jlfl'r)' dl' 1;" 

:tn .i:i. fix:trlu p;u·.t :t lin!ta C'lll ft•af'Pgn . 

. \ rt. 2. o Rcyog:tm-sc :ts rli~posiçõe< em ron tral'i<~. 

f':•.piL:d Fc•lm·al, :\0 rlc sl'tcmbt\J <IP 1~11)!, 13" rla lV•rmhli··a. 

:\L F1:tm.\Z T>E CA~rl'n~ S.\LLt-:~. 
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DECH ET o )l". L 1 DO - DE 30 nE sETEMnuo DE 1 go 1 

Al)re ao J\Iinisterio da Indusiria, i'iaçii~ e Obras Publicas o eredito 
especial de 200:COO~, em supplemento ao de que trata o decreto 
n. 4.002, de 22 de a h ri! ultimo, a fim de occorrer ás despezas de 
transporte dos retirantes cearenses, sua internação c outra~. 

O Presidente d:t Republic:t do,; Estado~ L'nidos do Tlrn.zil, 
nsanrlu da, ;1ntorizaÇ'i'io csprcial contida no decreto legislativo 
n. 707, de :22 de outubro de WOO, decreta: 

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Indnstria, Viação 
e Obras Publicas o credito especial de 200:000$, em supple
mento ao de que trata o decreto n. 4.002, de 22 de abril ultimo, 
afim de occorret• (Ls rlcspezas de transpol'te dos retirantes 
Pearense-<, ;i intPl'Ila r;ão rlc's mesmos c a outras relativas a esse 
~m·vir,,o. 

Capibl Fcrlf'r:tl, :lO de Sf'tombro 1ln Hlül, 13° da Rcpul1lica. 

M. FEIUL\7. DE C,U!PC•S ~.\LLf:S. 

A.l(h:do J[nin, 

DECRETO ;\. -l.IUI - l>E J IJE nrTnnto IJJ; l!JOI 

l'uLlica a :••lh.<io <l:J. ltf•puhlico. !Jominican~ á Conrcn>':iO de "":1"

hington, tk 1~. de junho de 18\!7, rela!il-a :i troea de encom
menrla' pustacs e a" ;~ecordo da mesma data sol•rc o serviço de 
vales posta~s. 

O Pt't•Si<lPiliP rl:1 Hqllll,Jicn. dos }}<tatlos L'nitlos du Tlt•azil l':tz 
lJttlJ!ica a ;ulho<to d:t Hopublica Dominicana á Convon<;;w t!P 
\\"asltingl.un de IG de jnnllo de 18!17, relatiYa á Gt'ol'a de oncnm
menda~ postao . .;; e au at'l Ot'1l1J da nwsnvt t!ata ~oi,rn o ~!'t'VÍf'O 
rlf' Yale> po.-d,:tt•-<, ~t'l[!llltlo :~ COlllillUBi,·açiio do Cull:J••ll:o Fl•llot•;tl 
Suis~o. 1le ~de ago..;ro ]'l'OXilltO p:tssarln, a.o :\lini,tnrio d:t-< Re-
laçõo~ Exteriores, •·uj:L trarht<·ção offidal c>te ae•Jmpanha. · 

Capital Ferlor<tl, :: dp outuiJI'O <lo ]\)01, 1:• 0 da HqmlJlica. 

:\T. F1mn.\z TIE C.\MPos S.\LLP.S. 

Ol!Jnflw de llfr,grrlf!,;cs. 
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Ht•t•n:r. :! df' ngc,-;r.o dn !~ltil. 

:-;t•. "\linl-;tro- 'I'Pnws :r. Jrom·a. de tl'an~mittit• a. V. Ex. :1. in
cln~a. r·ópl~L d:L nut.a, dat:ul:\ Jc '!!I de junho ultimo. J!Ola qual o 
"\lini-;t,cTio 1lo~ Negocias Estrangdt'os da Repnb!ica Duminic:Ln:t 
nos informa da. a,,JJwsfl.o tl!·ssn. Rqmblie:L (L Convençi"10 dP \Yas
llington de l::í dt: junho dt: 1RD7, a. rnspeito tln. troca ,j,~ enrom
lllf'tH1:ts 11osbeg e :lU aeco!'du tl:L tncsma. tlata rclativu :tu -;m·yj~·u 
dt • ' :ti 1 •-; pu.-; l.aP.<. 

Tud:t d:r. ··ur11u a I:"l"tl>lil':L I>ntninit:ana. reclama a f:tculdatll' 
d" p1:t'f't:h"'' nm:c solll·,•t:na 'liJH't'iot· :1. ;.:,-, <"cntitn•>.~ P"l' Plleom
mcnd:t, tomamo.-; :L libnt·th<lP, do eont'orntidadc com u an. IR, 
:!·• :llitw<l. tla ConYen,;üu de I.) de junho de 1:)97, a. l'l:spdto tlu.-; 
.-ale-; po.-;tae:i, tlc snbmettPe o sen pt••lido de atlhcs:io :t tutlos os 
p:tizn·: l'onte:Lctanteg. E<se prd ido ser;\ considot'ado a,·,•Pito si 
ncnlmnm objoc~·:'í.o llouYt'l' sido aprosentada no pr:J.zo •le sei~ 
Jl\PZI's. 

Con,rdl.:tn•mo' ain,[:t o 1;,,\.PI'llO D•>lllinicano snbrP :t lixa•J(n 
do-: C'l[llil·atnntt:-:, ...:egunt!o o~ IJUan.; a a•lministr:tçi\q <lo~ Coneios 
dumiuic:tnos pPt't'cbc :~s 1 a:crs d:t." <'lll'OIItmen,la., po.,t:u•,.:. O cs
r·ript,orio internacional rb Gni:.to Po.<tal l:nll·crsal n<-11> dcixar:i 
dn PtWi:\t' nma eommnnicaç-:l.o j>articnlar ~ohre o a~.<nmp1o :i< 
adrrtini.-;b·a~·í!l'~ tlo...: Cot'l'l\io.~ do-> paiz·~~ ipli' a•lltm·it':tm :í. con-
1 t'·ll•::ro J>o:H:rl rl'lr,l.h·a ;, t,l'o('a •l•• un•·.ot!ll1101Hias pu:;L<LI'". 

QrH'ir:L <t.CI'I'Ít:tl', St•. :\linisi.t•n, a< sr•gm'<\11('aq rdtf't':tda" d:t 
no,.:sa ai t:t cottsitlorat;ií.o. 

Ettt nome rlo Con,f1lho Fi:~lpt·al Sui:,so, o pl'l'~illent•• rh Ccm
foüet':t,;::io, Brenner.-U ch:mccllor rl:t Conferloraç:r", J:i,,!Jicr. 

l"ttt armnxo-,\ S. Ex. o St·. :\linisteo tlos ~cgoci>JS E~ten.n
·'-'''iru.-< 1lo-: E...:l.ad"" l·rti•los do Bt•azil. 

Uio riu .Taneit•o. 

TRADl'c~·Ão 

R••pnltlic:L !Jominican:t-"\lini>torin das Rcla~·í!cs El:ierlorc•s
S. Doniin;;•>, .?u 1lc junho 111\ IDO!. 

Exm. sonhol'-Tondo o Congresso Nacional rosolvi·lo ac.ccitar 
as eonnmcí!cs, protocollos e l'l'gulamcntos de eneommPnda~ P 
Yale.~ postacs <la. Cnião Pus tal Univcr~a1, tomo a liberdarlp de 
lcYa.r ao conhecimento de V. Ex. esta dispo~ição, em vlrtwk 
<la tlna1 adher·o esta Hepnl,lica á. Convcn<;ão ria~ eneomm<mda., 
pustaes celcbt'adas em \Va.shington em 13 de julho de 18Di, 
:Ld i ando pa1·n. mais tardo o SPrYiço de Yales postae~. 

lic n.ccordo eom o § :2'' do art,. 18 tb mencionada connmção, 
fixou-se uma soht·Ptaxa de• 40 centimos por encommcnda ou 
Yolumo postal. 
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Apt'OYcito c.;t~>t oppot'tunhladc p:tra 8ttb·JCt'CYcr-nw •le \". Ex. 
attent•• c scgm·o scrvitlot'.-0 1\linist.t·o da.; Reht<;ões Extot•ior,'s. 
intorino. Wisco !Julldn.- Exm. St·. Pre-:itlcntt; do Cun,elho 
Federal Sui-:so, Berna. 

l>ECRETO X. 4>1~1~- I>E :l I<E OC1Tll!W 1>1: \~101 

Public~ ~ :vlhes:to U"S Protectvr~dos Britannico.s •lu Lest · Africe~no 
t• d~) Ug:1nd:l ú. Convenç-ão Telegrn.pltica Intcrnacil)nal. 

O Pt·c~itlente ,ht R<']mhliea tios E:>t.a.tloq Utli,lo>l <lo Dt'azil f:~z 
pub\icn :t adhc,io dos l'rotoctoratlo~ Hritanni•·os tlo Ln~t.<' "\fri
cauo c 1lt• UgawLt :~ C•JIIYOtlçiín T<'ln:rt':tpltie:t lntm·n:tt'inn:d. 
sn~nntln c011llllllllÍ<:OU a Lc,:r:u;àn tln Su:~. Mag•·sLtdn lmpt•rial c 
[{!'a L _\l"'sr.ol j,·a pnt• not:t •k ~4 ,[c ago·'to pt'<>ximo pa~~a,,[q ao 
l\lini.~;,•rio tlas Rl'i:tç-í!e~ Extc!'iorc~, •~uj:t t,1':ttlnt·,;;w ollicial P"r.e 
acompanh:t. 

C;~pit:ll Fe,[m·al, 3 tle outnlJro do lDOl, l:l" da Ropublica. 

~L FEl~RAZ DE C\~li'OS S_\ I.T.IT. 

TR.\Ill'CÇ:\.0 

Imperhl e Re:ll L~>:.ra•;i'io .\n . ..;tt·n- Llttn~:t1':t.-Puit·• 'P"li~ .. 2 l r lo 
ag'J~t.o dC' lUOl. 

110 ~>r•lem do men c;,,ycrno tenho :t lwm·a tlc commnnie:u· a 
s. Ex. o St•. :\I inistro do Extt•t'im·, Dr. Olyntho de \lag:dltii.P~, 
I[HO, tlc conful'mithuln com a nota tle G tlL~ jnlho ultimo, indnq 
pnr cüpia, dirigi,l:J. pela RP:d Lngaç:"io Bt•it:wnka em \'irnn:t :to 
Imprria!t• J{,•:d \lini->tcri<J do E•-:tm·i,n·, ,,, tmTitl!l'Í•>~ 1]11 Lr.st.r~ 
.\Ce~c~ul•J o tlo l'gantla ~oh 1; Pt'ol.eet•Jt'a<lo !lt•ir.:umieu, :t'!ltt·1'Í1':1.lu 
:i Cunn·n<;>:Iu Tclegt·apltic:t Intcenaeiunal. 

Le,·:ut,lu "'':t n"ticia ao conhecimento do l~ovcrno Federal 
Ht•:tzikit•o. apro,·oit'' n. opportnnidaÚL' par:t reno1·n.r ao SI'. :\Ii
ni~tro o~ pl'otc,t.o' dr minll:~ alt:t c"n~i,lcra.t::Io.-lUo dP Jarwir·o. 
-1;1'dc,,,,,,-.\ S. Ex. o sr·. l>t·. lllyntlto do ::\l:tg:dh:IPs. ::\lini;.;
tt·• • tlas Rola,;lir~..; Exteriot'e,l. 

'[,·(f~z~~l'(;rfo-C'Ijpia da nota da EJi1,JOi.,:oia Rcul n)~{f~01HiC(f, Cdl 
Fie!lnrt, r/c ü de jl!tliw ,(c 1901 

O \l:lt'rpwz do L:tn.,tlo\\·nc, a podido do dü·ector geral do;,; 
Correio~ de :-;ll;t \lago:;ta.rle, mantlon-me flUO commnnicasse ao 
Imperial c Rt•al Govct'Ilf:l terem :ttllwrülo :i Con veneão Tcle
gt·avltiL'~t Intm·Bacion:~l o~ l'rotcc~ol'ado; BI'itannico8 do Lestt-. 
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A legali.sação da fit'JD<1 con~ular ú facnlta<l<l, ou na :-;ecretaria. 
uo Esta•lo das ](e i ações Ext•Jriorcs, ao U io de .htneiro, ou em 
'lWl.csquer das rcparti<,õos Jiscaes d:t ltepublica. 

(Assignado sol!re uma cstamplha consular de 5;.:0110) E. L. 

t 'lwrmont, consul. (Sel!o do Consnla1o. ) 

l:econlteço vertladeira a assignatura do Sr. E. L. Chennont, 
consul do Bt•azil em Londres. 

Rio de Janeiro, 9 de set<Jmbro de l!Jol.-Pelo tlirector geral 
(assigna<lo sobre quatro Pstampilhas no valor de 5SO réis), L. 1'. 
da Silvo Rosrr. 1 Sello do illinisterio das H e i ações Exteriores e 
tres est1mpilhas no valor· de 1$·!011, inutilisadas pela Recebe
doria Fedem!.) 

Na•la mai~ continham os dilos estatutos que fielmente Yerti 
<.lo p1·oprio original ao qual me reporto. 

Em m do que passei o presente que a-;signei e sellei com 
o sello do meu ollicio, nesta cidade tio Wo de Janeiro, aos 13 de 
;etomhro de l\lfli.-.1//l)uso 11. C. Ga;·cia, traduetor publico ju
ramenLtdo. 

DECRETO ~. 4. Ii:lR - I>t-: :;o 1•1: ~I:TE~Im:o I>E 1\JIJ] 

Con(~Pd~~ a•lb.)l·izadi.o à soci!~d:Hlc~ :1 nunynta (' lumJ~agnie d'Eclairagc 
dt) Bahi:t J} para f1tnccion:~r na ltepnl)lica. 

O Presidente tb ltepnbli•'::t do-: K'Ü1<1o' Cnitlo~ rio Brazil, 
att.endcndo ao que reqncr•m a sueieLl:tde :lllonym:t Compa[mic 
ri' Hclairoye de JJuhia, devidamente representatla, decreta: 

,\J'tigu nni•~o. E" c.oJ~eetlida, autoriz<tr;iio :t socic<latlc anonyma 
('""'l'''!fHÍc rl'l:dniru!f" "" !Jn!t :, p:u·a J'tJil<'c~iOJJ;u· na RepublieJ. 
com os estatuto~ <JIW ap,·est'ltl.•>ll. "''" as elausulas ílllü a este 
:l<'Oillpanham. assignadas lJdu \!ini . ..;tJ'u da Industt'ia, Vi:\ç;LO 
c Ohra~ Pnhlicas, c fican<lo obrigada ao cumprimento das 
formalidades exigida~ pela lc;!isLtçiio em Yi)!or. 

!'a.pit:tl Fndi'J'al, ::o dn "el.embi'o dn IDII\, 13° tla Repuhlic:\. 

\[. F1:JU\AZ J>E C.Dll'OS SALLJCS. 

Alji'!:do ,l[a;a. 

Clausulas a que se refere o oecreto n~ 4~1~~~ desta data 

A sociedatlc anunyma I 'm•IJI(lflr>i,• ri'Eclairau·· rlc Bahia t) obl'i
g;~d;c a te!' um l'l'JH'C~(,ntln tu no nmzil cum plonu.s e illimitatlns 
p<Jdurer; para ira ta r e dPfinitiYamento re.,o!Yct• a> r1uestves que 
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~e ~nscitaL·cm, quer com o Governo, q um· com Jl<tniculat·es, lJtl· 
demlo ~m· 1lemanJ.ado e rcce lJeL' citação inicial pcl<L soeie,!ailc. 

II 

To\los o-; acto~ <piO pntt.ical' no Bra.zil ficar1io sujeitos unica
meute ás rel'pt•ctivas kis o rcgulamrnto~ e :du!'isJ.kçfto do seus 
Ll'ilmna,•, .ÍJJ.Jidarios 011 administrati\us, sem qun, em tempo 
al!!um, J••·~sa a rcfel'ida sociedade recla.mar qllalquer ex
ccpçi\o ftuH!ada em seus e~ tatu to~. 

lii 

Fica dn)Jünth~tlte ue autoriz~tção do Governo FedcJ·:tl rrualqum· 
:tl!.t·t·açfi•J que a sociedade tenha t!c fi1zet· no~ t·u~poclivns e-;b
tu tos. ~<'l'· J IHJ-Ita c<~$saJ.:t a :m turiz ~t;ii o J•:tra fttncdun:tr nu 
BraziL ~i infl'ingir 1-'~ta l"!ausuLt. 

lV 

.\. inft'aC'·;ft•) •k• C)llal•lltel' d:ts cl:ul.,Ltl:t-;, p tr.t a <ll!Cll ntío rs
k'ja cuJlltLlin:td.t pena USjlOcial, Sl't'á. punida com a multa r!e 
1 :uuu::;; a :>:000$, c, no caso de rcincidcncia, pela c'~~sac:Iio rla an
tot·izaç:-v, ·~ mc,~tlitl<t pcl<) clt•c-rdo em virtude tlo <plal baix:tm 
as pt·c~cntc~ clau~ulas. 

Capi :,:11 Fc lera!, :30 de setembro do 1901.-.1/ji·eda "li,, ia. 

E11 ahaix<J a%ign:~clo, Jn'é :\I:tri:t Bct•ncs, tJ•:tdtu·tnr pultlir,n !' 

interprf'te •>~•mmct·cialjLU'amcntaJlo ela. pr:u:<~ do Rio do .lanoiJ'O, 
pol' lltoJnna •:âo tl:t mcritissima Junta Cnmmot·ci:tl da Capit<tl 
Fudt:L',tl, l'.)cripr.orio cditi<'io d:~, l'l':tça do Cnmnwrcio, sala ll, 
I" an,I:u·, ct'l'l ifko, pela }H' -,:·nt.e, qnc Jilt' foi apresentado um 
uupt'I'S~o c'JIII.cn,Jo ost<ttuto< o.~<'riptu~ na língua franceza, afim 
1lo .o.~ tr:ulJIZir Jitter:dmente para a lingna Yornarnla, o que 
a''llll !'IIIUJ'l'i oat raz·l.u •lo meu ofilrio c cu.i:t tr:vhH"<,<ão ,; :1 
'I'!!IIÍll f p : 

TR.\.DUC\10 

Companhia de !Iluminação da Bahia, sociedade anonyma es
tabelecida em Bruxellas 

l" CONST!TUIÇ':i.U 

Perante Eduardo Van Ilaltcren, tabellião em llruxella~, com
parceeram : 

I. o Sr. !Iurmau llrison, con~ul dos E~tados Unidos do 
Bmzil, n:si.luute em Sa.iut-Gillus-les-llruxelles rua Jourdan 
n. GG, agindo na qualidade de gerente em llruxcilas tla socie-
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•lcttl<; em nr•mo cullrcti"o. r't:d>c>lnd<Ia no nio tlü .T.lnc>it•o sob 
a raziío s•whl 1le f'IJ:t'!:t" llor·i:t & C<•mp. por (' Pm nome i.lec'5:~ 
socit>i.l:ule. 

g m:ds p:u:t flH:tnto Co!' nt;cp_-:,ario, agin<lo em nomo pessoal 
l' represou t:~ntlu Od seus cu-ct'-'soehdos: 

Sr • .Joaquim de Oliveir:J. F<'t'nandes, cngcnheim no Rio do Ja
neiro, ::-:r. Francisco 1\lanocl das Chagas Doria, engenheiro no 
Rio de J:tneiro, c Sr .. José Antonio d.f' Alrncid:t Pernambuco, 
cngollhciro no Rio de .Janeiro; 

':!." .\ Cumpallhia lllln~,ara de fiaz c t!P Eledricida<lo, societl:t<Jo 
:JIJOn~·rna <'·d,ah!'lt•t:i<h Plll Brll\clla".t't'lli'l'~Ontada pdo Sr. Ch:tr
lt•-.: \\'oiiLt:t'"· l'll.::<'llil<'it·o, l.,.,j,JclllP nm J<:lu,,·yt, e Sr. Cônw Lln 
::-:<Jil!Z('<', l'llC:t>lliiCÍ!'II, l'l'-:id<'l11.t• l'lll :-;,·lJ:tl<t'lil'l'k, l'lla l[CS !'a[aj,.1 
n. ~:!, tlu11~ tJ,,~ ''"L' :vllninis!.I':J.Illt'C" l'ot·m:tn>[l) maiol'ict elo 
,·on-,;ellto cll) administr:l<'iio ; 

::.o :\ ~"l'h<dado em 11011w collt•ctivo rio IJllin<'L o Ilmmn, :t'!Cll· 
1,,, do calll iJin c1n ~Ion,;, rtt:\ do ll:t \TC n. ](1, rcpn•:<cnt:tda pel<.l 
:-:1·. 1\cné Bracm, agento ür. cctmbio, l'PSitl0ntc ctn I3ruxellas, 
t·u:~ lhl'li:tt't\ n. 1 '!.:. Hlll <lu~ assuci:t<l• s tendo :t as .ignatnr:t 
'"CÍ:Ii : 

4." '' :-:1·. ti:J"i"n tJ,. :-;,,111:,,·.,., t•ng.•nli•·ir«. rc-.idnntf\ ~'Til SchaPr
l"·ek, t'll:t d!'S !'a!" i' n. :::!. ""l'''('.'<'lll:t<l•l pl'!n diJ,<J Sr. Cômc i.lc 
:-.o1nz0e, em virtllÜO <!e Pl'oCI11':H·:\o cnt pa1·ikubr. l'<_.t1t d 't;:t <l·J 
,·, <ln j11\llr> curr,,rltc, <ttte t:cat·:~ annnx:1 :1<1 pre.'i1l11t.t•: 

.).~~:--~1'. l\.lltlu t_!,:;-.:unlzt'~!!, cql.f!t!lllll 1 it·~~, l'l~ . ..;idPntu C!Jl ~c1tacrbcck, 
''llil. d<'-> l'al:li.' 11. ;:·:, .Í~l lllCÚI'inn;,.],l, t'lll ll<lill" p:'.'.;u:tl; 

i'>,'' o :-:L C!J:cl'i···' \\'u11t:·1'.'. <'ll'!<'li!l<'it·o. rt·.[d,·ntL' 1'111 Jo:l:•\.-.-1.. 
_i:i mcnt•iunatlD, em no11w pc<~· '"I : · · 

7." U ~~·. L0"n !;risun, ··ont:Ltlor. rt·-idcnt,~_, em :-:cl!:wt·bcck, 
l'lliL tlu la Cunstitntiun n. I 1 ; 

Os 'tuac' comtmrc,·cnte,; rvqucrcram ao tabclli:Lo Yau Hal
:,~1'<·n, :J.It:dx•> :t''Í;I11:t,lo, LnT:~:J'ü acto dos c<tatnt.o~ llc> um~ 
<•ll'it·d:vlt• :illllfl:"ll!'' <jlll' <k•·i:ll':l.lll f·•l'll1:tl' 1'01110 'I' "0:':1lC: 

.\1·G. I,· J'.,],, j<l'•''~'lll.,• ,: l;ll'ill:~ti:l. llliJ:t SJdr•,I:td<; .'lllllll_\'111 l. 

~~~~~ :1. d•;nu111ina.ç:\t1 tJ,• r'on:p:u1hia de lll1I11lina•;<l<l da Bahia. 
Arl .• ?." A SlWÍf•d;~,dn klll jl>Jl' t~!,_jpet,•J ; 
l". :1. Pxpln!':t<;:\o dn Jll'il·i!P(;in r•xdii'Í\'0 <1:1. di,t,J'ilmiç:'ín tl<J 

gaz n da eled.rieidade ]':tra. illumina<;:'í., '"I para outros u<u' n:t 
ei•l:•.du d;t Baltia (Hr<tzil), uH COI!I'onnidatlt; com a conce.;~ão 
tlada p<'l:•. Inlnn<lr;nt•ia ::\lnnici pétl tia dda<lc da Bahia ao~ Sr~. 
Cila;.:a' lir>I'Í:I. 1:1·ic:un & i'lll!ljl., t'lll (?!1) Yini.e c noYC LI•• aiJI'ii 
1lu mil 1101 cc:t;11t ,, " um (1!101) c ''PIJL'O\':I<la pdu (\m-:clll•J ~llt
nidpal <'lll nit.,, C"l <I•· 111air.> "'.!:!:llÍIIte (1!'111): 

:-!0
, gPt':dln( 1 lll.0 tnd:1~ ~'" nplit';I,(,'ÕCS t' todn~ PS :v'los de~ runl

nwr·eio f11!e "C liglll'!l1 direet.a ou in<1it·t·ctamc·nt,e .w s••u objectu. 
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Art. 3. o .\. sociedade tom a sua sêrle em Dmxcllas, achando
se nesta cxprcs~ãr) a agglomer.~ção bruxellcnse. 

A sociedade terá nm:t succ:ur·sal n:t B:tlüa, 111. ~~~.,Jc do sua 
exploeação. 

Art. 4.'' .\ socierlarle termina!'á. com o praz'l rn:1is longo 
fix;:ulo pd:t, lei. Elht poclcr{t set· prorogarb ou dissolvidct por· 
rcsnlnçiio ri<' uma assemlJlr•~~. como se •liz no at·tigo trinta o 
tecs (:33). 

C.\PITULO H 

CAPITAL SOCIAL, ACÇ'ÕE~ 

Arr .. 5. 0 E' flx:trlo o capibtl .-;ocial mn nm milltiio de fr·:wco,; 
c dividirlo !'111 rln:t' mil :tcr:lin.< privile~iari:J.> de (lllinltcnto~ 
[l'éUlCO~ C.td:t 11111:t. 

"\U·m di''" <iu r~r.• \>la~ ~rete tllil acçÕr'3 oec!in:u•i:t~, snm de.~
ignaçãn r!t~ Y:tiül'. iJ IIC' OS J'undarliJl'C~ p:tréilh:ttiLiJ 011(,!'0 Si, 
sagnndo a' 'nas eon I"<'IIÇ'iJr~s pat·tictd:tt'RS. 

O c:qlil::tl 'ueial prJrfpr•;í. ,q•r :wgnwntttlo ou I'Arlnzido por tlAci
slo <lct as.<emltl(•a ~m·:tl. ('1)1[1() so cliz no :trti70 tl'in tct o tl'l\~ crn. 

O augnwnt,o n:trJ P·"lf'r·:í sr1l' f•·ib siniirJ P"l:t emlss:w dl' 
arçõc.-. pri vi lw:i:td:ts. 

O nUII1l'I'<> rhs ac\·Õrs orrlinari:ts não poded ser augmenbdo 
mesmo pr~t' da rle mn,litic:~çoiio dos es~atuto.~. 

Comturlo, no rasrJ de augnwntr) do capital, o con~oiho de 
:-ulministraç·ão fk 1 aJttnrizarlo, si o julgctr rwcnss:trio, a ceear um 
!11IlllOI'O de a.c1:õu< m·rl i n:ll'Í:c~ quo n:'lo prJrl<~dt "e r• supcl'Í>Jl' ct 
tr·cs mil!' r•llr• r;n!'.Í :t di,p<JSiç:i.rJ d:•.<,o;as :rcções .,rdillrtl'i;t:< p ~1\L 
:tSSl~g'll!':ll' ~1-..: n!lli.-.:.:;in-: d:t~ 111)\r:l~ a~çt)t~S pl'iVill~~.!i:td;L~ .. 

U e J:bdil' <In a,!Jllilli-;tt·:t(·:i.'J tll'lm·min;t as l'ondiçõr;s dr. 
emHsão rh~ :t,·r:õc'S lli'ÍI'ilt·giarl:l.8 :t Cl'l'al' em ctugmenlo do 
eapi1al. 

,·\l't. (i_ o ,\s mil I' s:·i~,·pnr.as ~,e~·õ.·s Jli'ÍYilt'.'-!:Í:Hl:ts qtu'. rrst.:tm 
<lPp:tÍS ri:J J'l'llllllli'I':IIJ!·I rir H l>PllS. ('()JllrJ S' rliz I]() :r.l'Í., 13, S[tl 
. .:::ull~1'!'ip!:t-.: ('ill i!lllllt~t·arill d:t Jn:tnt~ie;t, :::egtJintP: 

.\ 'Or~ÍPrl:v!P r'lll n,,,IllP <:rJl!ecli v o Clragas Dol'i:t & Cr,llllp., 
{lt~z ac<,·;)u..;........................................ 1 r' 

.\ Companlli:t flrmgat•:t rio r;:t:r. e dt• Elr>etrir,id:trlc, mil 
tt'PZI)Itf.r,·' ó' •·iiJ'''"'illl. :wr·r.rr'.<...................... 1.3!írl 

.\ Sllci::rladt'. :'111 ll<'lll<' ,·"ll"ctil·ll Quinl't ,\: Jlt'<LPIIl, 
tlliZf'IILt< il.''tJH''· .••.•.•••.....•.••• ,............. 21)0 

Sr. C'l:wtctn de :-:omz ··o. clnz aeçii,J3.................... ]ll 
::-:t·. Cónw ri•! :-:"mzr'c mn nom:' prs,u:Jl. rlez acçi:í::,.... 1 n 
:-:1'. Chctl'los \Vurttr•t'.< L'lrt nomP po.,,o:tl, dm ;-re,;ões..... 10 
:-:l'. Léon JlriSO!l, r[ez :ocr;õos................ ... .. . . .. • lO 

Total llli! e ..;c•.iscontcts .....•..•••••.••...• ,.. J.(jQrl 
:"oLrn .ca,J::t nm:t r!,'.'S:ts n.rçõ.~s nm an.!rmont,n rlr• rh'Z prw 

cento, Si'Jt :w tu,lo oitt•nta mil fl·an,·ng, !'ui f,,ir,o r.:t1l pre.-wn~·:~ 



ll.íO ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

,r .. t.:J.holli:"í•J 0 ·l:i~ t.n·dr~mtulhr~s ah·1.ix•1 a~.-<ignad:t.~ c po<:Lt ;i, 
lli'lposir;~.u 1la tlih ~rJ<'il'dadt~. <'IJ!lll) o.; romp:~t·r~~entL'S n <leel:l ram 
11 reconlH•rem . 

. \l't. 7 ." O:-; pr~g::tnwnlo.-; quo rr>tarom p:wa ~o df<'el.u:n 
·'"ln·o a.; acçi'íe; pt·ivil!•gi:vlas f;u•-. .;e-h:l.o srll.n·o •locisiíu do con
~olllO u0 ::ttlmini,tt'.'l.Çiío na quinzen:t da noi;ific:~çii,ll qne <'Cl'á 
1lad:t por :c viso in~el'to no J[onitew· Delgc o por carta Regnr•::t 
<'l11hri~Ç<111:t :til rlnmil'iliu t'r~·l[ nn eleito •los accionista:J. 

1·:--t::c.; ch:w1:c·l:1s teritn o valor uo citaçflo o torlo o pag:unPnt•J 
t:I•l ·~t.t·;t?.•> n•ncci·:i r]r; pleno dii'1'ito, em pt'<JVL'ito tl:t socit~dadc, 
j•11·••~ ;i. t:l.:\!1, d" ·'··i., p n· C<'nt.o ao :tnltn :c contar do •lia •l:t 
,.,i.:..-iiJilitl:•d•' ar.l·" rli:t "'' p:rg;wiünl:n. 

:-:i e:=:,;o Jl:t.:r:unPnto n:1•1 1'11!' f',•ir.o no~ trinta dia.". o cnn,i'lltn d11 

:I,IL!ilÍ!lbtr:tção tcr:i n rliJ't~itn, nii,;J dias dqJOi..; dt) nm:t "implc~ 
ltllhlie:tção J}l) J[nii'k>'i' D.·!g.·, <le razce pt't)('t)Üel', !l;t, lllll.-':1 ·ln 
ílt·ttxr·lla.s pol' meio rln um ;tg('nt.•· 1lo e:1mbio, {t venda rlas ac<;>õrH 
mn atrazo do 11agament.o, s•>bre um:t dnplic~Lta por conta e eisco 
,. p·~rig. •S tlu.; rd.:t,r•lat.:u·io-;. 

1 r.' ti i;rlin.-' tl:1s :l,l't·il,~; a-;;im YCllrli•la~ s•.' torn:wiio nnl\o-; 1!0 
plnno tlil't)ii.o, S,I';Í'> l'lll.l't';!llf':'l :.tiiS arlttilil'Clltes titulo~ llO\'il:-1 

:~~udo <J::l lllll:-'1110.' Jllllllel'•J.~ 'l'"' os ant.L;ns. 
O prPÇ)<J pt•ovenÍt)llÜ' th vcnrb, t'l•ita a tlcdnt•ç:tn tl:ts .J,•-:ppz:ts, 

l"'ri.rnet)t'<'t ;i "•J••icth\,(k c ~et·;t :th~ttitl11 do qnc fnt• deYido p•;lr, 
a·~c i•mist:~ U.e.;:q" •s-;arlo. o 'tnal tic:tr:t pa,si n·l d:t di!fm·cnça pa.ra, 
llli'Tlos C•JlllO :<e :tpt'0\'0it:u;lJln cx,.oclcntc si o honvct•. A. facnl
dade de vcud1•r OA 1 ítul•J' n:i'o l'~.t·:t obstaculn ao cxm·cil'io prla 
.;,,e[e,larln ilo.; meio::l "r,\in:triu' dP tlir(~ito. 

n.; accioni"ta-; com o as..;cnt.imPtltn tlo con.;c\lw •lc ll.<lmini-;
t.raçiiJ porlcrã.o, m•~smo na an-;enci.'l. de clLullctd:t •lc f'nnrlo.', li
Lrwar os sons titulo~ no t•Hlo nu em p:u·te. 

s,~,··llll''·h:1 1l:vl:L nm~. honificar.'ão ou :\ccro.-:cimo em jrn·o rlc 
ljiJ;Tir·u i>"~' ··•·nlo :u• :tnlt•t ,,,ht'r' " mnnt.:Lntr: '~·''Íll1 lihf't•::t•lo, 
'''li\ •[li<' :t. Ji\1()\':T<;~.'' Oliil.t'l'Íp:id;L ;1,·. o\il't•ii,•> ;t, ll\11:1 pal't<• 11\:liOI' 

nn~ lucros -;ociaPS. E,~,· ,illt'<J >c1·:i enn.-;idL·t·ado como g1•:t v;tmc 
,;od:L!. 

,\rt . s. • A:l :l.Cl;õr•s pt•i 1· i lngia.Llas in tcirament.o lihcratlas e a '1 

:rc·çil,;.; ortlinari:t~ são ao piJrl.:~rlnl' . 
. \-':I('<,'''''' <'ío !'xr.r·:rllid:t.' •In 11111 l'(:gj-;tr.J •'1ill1 taliio f' tcrit•l 

11111 !lrllll<'I'•J <lt• m·d,•tn. dh~ -;i:t•ii•l q•\h•la> •~om o scllo d:t -;o~
, io•la,llt· c tet"<lo :> as,ign.ttur:t <lt> iluns administra<lot•c.;. 

Um:t da<> rlna~ :tssigri~tlllt';J' pr'11ll' sct· por r.ltancoll:t . 
. \ ces<'iu rl:ts :u·ç;ir•-; a.n porta~lo!' opera-se pela unica tra.dit;ito 

•lo titulo . 
. \rt. D.' .\s :l.cç·lí.•s pi'ivilc;;i:1.1l:i.s fic:tm scn~l•J nominatiYas 

,,v, depois da -;na intciralibct•:tç'io . 
. \ CL'":>ão •ll•l\:t:-1 nper:t·sr; pol' uma mon•:ii•> no regist.t'll, ft,ita <!e 

<'lllltiH'mi<hlln rom a,: lei-; 1\c 18 rlo maio do 187:!, ?? dt• 111<1.io tln 
l S>J(',, soht•t: a-; .-;n,·i~.·,Lr .. I~·;: commerciaP~. as,ign8.rla pelo ec•lPntn 
" " ce~siun:u·in <~rt Sl'llcl pi'O<'lllWio!'n.~. () ens~ionat•io dc,·pr;i ScL' 
:1,r'1'nito pe.!o cons.·llt" <lt: admini~i.t·r~·Jio . 

. \ Jllthlic:l<;Ib 1l t~ ll11t•l:\nç:ts rlt~ :t··,~inni~f,:J.S n:ío tllWl'll .-<rn<~ 
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clfeitos a respeito dos cedente.;; o no que toca aos pagn,mento;::, 
que ~erilo chamados d11poi~ 1la cc-:siio, siniio te01 mozc-; depoi:> 
dessa publieaçito. 

Art. lO. ,\s :t<~çiíe-; po•km ser diYi•litlas em parte.'> por decisão 
1lc mna assmnbl,>a g•'l'.d. a qual dot.orminn,d, os tlit·citos 1lcssas 
p:ut,;s. 

Aet. 11 •. \ soeif'•la<le niio t'CC:)nlwcr, sinão um ;;;,·, propl'iet:t
J•io por titulo : si houvm• din;t•:,os ]Jl'opriotal'ius :t socit·tht<l<l 
tem o direito '''' su-;pentler o exnt"cit·io <lo~ <lil'<'itos a nllc 
pcetcncmürs att> qu" nm:t só l'''s:;oa st:ja designada como scmlo 
seu propei,;r.ario. 

Os direitos n ohrig:tçiíc~ liga<los a nm titulo seguem-no em 
f]Har,squer mãos p:tr:t rpw elle p:tsse . 

. \ poSSI) de um tif;11lo import:t adhe-::l.o aos "'t.~tl.nto;; soci:t.o.-:, 
0~ ltCl'OC'ÍI'Os OI! l'l'f\dOJ'I'S <In 1!111 :t.<:cionisf:l 11:-to podem, sol, 

qn:tesqner prc<;nxfo" qne sC'jau1, p!'rn·o<'::tl' ;~ apposiç;w de ;:;C'llo.-: 
;.;ohJ'e os lwn' nll Y:il<li'C'' da c;ucic hde. Elles ,Jm·om, l'::tl':t 
o excrcicio do.; son,; rlit·,•itos. rcprll'l.at·-sc aos invcnl al'it<~ 
sociaes e ;i,s de• li hPrar:r-il's do consel!JO t!n arlmini-.:tJ'a<;iio e d:t 
as .. ;crnlllt':t gm·al. 

Art. I?, Os accionista' .c;ô silo nht·i.!Z:ttlos a f.,~ á <'nllCill'l'C!lri 1, 
tio capibl rlt~ cad:t :11~r:in. 

Arr.. 1:1. ~o te:1,,n de pr•t·,l;L 1le 11111 til.nlo a, -:or'ÍI~:h<k ni'ío pritlc 
ser obeigarla :t ('ntregat· mn n<JYO sinfí.o mcrliantn canção. 

O nm''' titulo ser(t entJ·cguo '<imcnte tres mczi"' depois que :t 
1lcclaraçfío tl:l pol'd:t tiv1~!' sitio inscrt:t no Mnnitr•w· llel,qe. 

At·t. H. TodrJ o t!ividr'IHlrJ scr:i validamentn pa~o :to port:11\rw 
1lo titnlo nu do COI'?"il, coni'ot·nw :1. l'úrm:t d:trh au titulo. 

C.\PITCLO lii 

Art. 15. 0,; Sl's. Chagits Dori:\, lll'imn & Comp, tl':tmm p.1l':t a 
socir·tla<ln :t con.:c:;sfío <llle lllr•s foi Lhü:t pel:t :\Innil:ip:tlitl;ult: 1l:i 
ddarle da Baili:t (llra.;;;il), sr•gundo convonçõcs do ?D <lo abril e 4 
1lc maio un HJOl, a rlit:t concessiio tcndo por o~jcclo o pl'ivilcgiu 
cxclu-.:ivo dnt·ant.c cincocnta annos t!a illltmin:t<;iio puh!ie:t ~~ 
paeticular da cidade da llahia, s('j:t pol' gaz, S1:_ja pnl:•. clcctrici
d:ulf' .. \ tian<:a p:l .. ~·:t p('lo~ l'onec~~innaeios (• c J!lltwlo Pxdnid:t do~ 
bens. l'or oll'cit'J dc~~~·s bens a sociurl:t<lu ,: rlusrle iá. snb~titui<la 
aos Sr.-;. Chagas Doria, Hri,on & CrJmp., como ·,i ella mcsnH 
tivcsst~ ohtülo rlil'cct;t,mrntn a ditn, Cilncess;vJ. 

Em conseqnPnda, tcrft de rctum:tr as proprie<laclP~ scrvin<lrJ 
actualnwnto <'t 8'\ploraç;'ín rl<t ill1tminar:ilo ~i ta n;~ Bahia, isto <', 
todos o~ crlillcio<, u;;inas o in~tallaçiícs quacsrllwt·, polos pre<:o<::, 
clausnlas e eondi•:<>u> c.-:tipulatlas Pntro a 'lfnni,•ip:tlit!adc ,[;, 
Bahi~t c os St·s. Chagas Doriit, Hrison & Comp. 

Em l'011lUH<'l':t<::-,o <los bons do contrado do l'onec~~iio, :ts.,;im 
r•omo <!C to<lrJS o~ ga-;tns c <lPspe7-:tS feitas :1t1; hoj0 pl'lrH 
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:'r<. Clia.:.:-:ts !J<)l'Í:t, l!l'i,,m S: < 'ump., lhe~ siio attrilmitl~L'' qn:\tro
•:en tas at:<;ued pri vilcgiadas. in te i t':tmontc liberatl:1~. 

Totla v ia, e.ssa.3 :tcçõ:.·~ n~o serh" cn t.rc•gncs sin:io ,Jcpoi:; d:t 
tranSf'üi'CllCÍ:t l'C!.(Il[:ll' ua CiJl1CC,Siio lJ:tl'a O llOlllC da prescmtc 
"'"'iªd:tdt), 

C.\PITGLO IV 

.\I'-~! I C\ I ' T 11 .\ <;: :\. O 

.\ri,. 11~. .,,],,Jini..:t.J':l•:i·• •b, ,,wil'd:l•l•• ,~ c•,nfta,[a a. llJll 
Cdll.'l~litt' :'"~JlllJ<~...:tu tJ~, llli1Jl1 1 i'') de 11ll:JJlbl'n..; lixado peL1, :1.~~Pn1-
]y]."·a ~··l'al, •levr~nil•) ... ,,,, nnmPr•• '"'I' d(•. t,t•es. ]ldo menos. 

Os n,rlmini,;t,J'il.llul'''" s:i•J ll•)mr•::•l ·~ ,. J't".-.. ga'l•>S pn1· tn<L1 ;1, 
:t.<"l'lillJ!(• .,, .<!Cl'al 1[0~ :l.CCiOil i-::t:IS . 

. \ Jla,nç:\ dr~ r.atl:l admi.ni . ..:tJ·:ulnt• ,~ tha.d:t em ·~em a.cç~i~·~ 
l•l'il'il<'!!i:l.•hs on Ol',lin.l.•'i·'·" rl:t. sn•~i•"l:vltl, 

.\ lt''iil.'il tJ \'I;;![I!Jid:t lll'jl'tÍ-' d:L li.p)li'otY;lt::"Ltl dn J.:i]:ll11;0 1J•J 
··~~(IJ'i'i 1 '1'1, d!tl';t!lll' I) •jll:J..i !',)J';l,l!l ( 1 '\C'\'é•i•h,:--: ;t,-.; fllOI'~~ilt•..::. 

~\1·t. 17. ·1 .,d ... ..: •\; :.r.n1lf1 . ..; d 1':1!1..;t·l!,d ··~~-·~dll(' Jlr) -..::'fi ~cio 11111 
J>l'C'i·lcnte. 

O r"n..:l'!lto ,J,;sig·n:t além 1l[..:s J nm ,Jn . ..: -:mts lll•'lllilt'nS p~r.\ 
'ttlt~Litnit· o pr'Psirli;nte no e:v;:n de an.::,•neia nn illlp-'limento. 

:\n. 1--:. \ f•)dll t.·•,npo n ,. tll'<'\iln g.:ot•;ü composto rios 
:t,Jmini~tt·:ulnt'•'' e rln..: ,.,,mJni<-::'J"i''' t'•'lltiltlus tem o •lireito <lü 
p1'1'Dnr·lt1•r :t..: 1:\,g;~..: qne ;·cn!t:un a tl:tl·-~,, no C•JtFcllto. ,.::Jl1·n o 
t·ilz,•t• r:difie·u• 0. stJ:t e-:,•iJlln p,•l:t 11111 i-: pt•,•xi ru:t a-:"•mlJl,':J, 
:tt •r<t L. 

O <~•lminisir:vlut• nmw• t·lo 1'111 -:nh..:~,íí,nir;l'J ,]., Hltl 1111Ütl n:i•J 
íl·•:t Plll 1'"\P.l'r'i•·i•J --in:),., :tt.•' a •'P'><':t, em 'tiW ill'Yi'"m expirar a~ 
! ( 111' ·~ .,- J( '.....: d;) I )IJt 1 ! ! I' ~ !IJ!' ( '! 1 \ l ._: IJ 1 1:-:: I, i j, I( (1 

0 

~\t•i.. ]~J. I) •'111\· .... 1 !!111 d1• ;I,J::tf~lt:-;\j·;II,';-IP i~'lll 1)-...! l\lld1 1\'t• . ...: I)~ 

1n:ti~ 1'\:LI~!lsn~ p.tJ';l n.. ~~~:-;1.:1" d11....: Jl•'.:!ll ·j •. ....: ~ h'i;t\'.~. 

Ello ]"."k pl·inl'ipalltll'nLc: 
F!li.J•:u· Clll ill:<i.i,•:t. >Pjl, '""IJ!<J :n1i.n1'. '')j:l como rlcft~I1>0l' ~ 
FTfl''' !11 [,.... ·(,'!lt!i ... i~;·-,,,..:, :~::i'r: 1 .... -,~\.._ ,. '.:'1)~:1s ,le iJJI!llu\-ei:-: 

,\.l.~; i'·!·,, 1, •t~,!~· :1 l' t,it'l)!.;•-: •til !i 't'll··.'L.., tl !'l/! 1 t' i,l)tl 1< .1:' t'll~Jl-

J !l':t..: 111· tbil i:u·ia.s '[lt·w~'l' !l'l' : 

Cnnt·lnit· t,qrld-..: os lll':..!'UCÍ•IS, lrdu..:: t•:-:= lt'a,T,:Jilll~ <l~· t~xplüt'.l,t·flo~ 
•l11 s~j:1. '' 1)11/;t'a, p-..:pcci•_\. nn ...:()_i:t. t'•llll,l'.L nnl:~ p:u•th~ipa.r;lio no' 
ll!t'l'.tcl; 

Pc•rJn!Lt.it' t, l.t.s a...: nl·)tlitit' ,, .. -; .• ~ t1 ··xL ~~~ ... ~;c·:~ d,J. ···Jrlt'L~:-3~;1:·1 
r·"l'll1:tn•lo o ul•.i<•cLJ ,J:t ~oeintl.uiê : 

C(/:IIt'l•' 1d.t' t~):1 1 . ...: ()-.. 1\!llPL'•~...;LiJn.)s p n· Yi·t 110 ol)ri·'~".J.•·õc~ 11tt 

lt_1 n~rt~··t ;~·,i'dl:l nuL H''.!.Ll' L·1·l1 . ...: :t,-j ltyp·•T.lt:;.:·:Ls. !':tZ •J'-=_<f; ;tÍ~t·ir 
r,·)d·J:...: u~ ~·e.• li til-.; t'·)ill illl ':i\"lJn :!:J;':t~ll.i:t: 

Ua,e Olllpl\~:..(d :1•1~ l_':tpii,:l:>; ~i L""]', li\.t"'~i:--:; 
ltoa11nr~ia1' ;t t,·) {.J, P"' J,··L\-[1,~...:! ~~·. d:"l 1 ji, 1 .... ·~ .. lrYp ~~1t:~c.t:~ t? 

JllLl'<!S Llil',)ito:; l\~ Ltj.~ t~ i1 ,.._:, 1.1,"...:, ,·u:lt't! !:~l ~i:·~t!!lll~ ~t~, d~~ IJ·J·ia,'j 
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a~ insaipL~:IL':> hypothoC1rias, de to~la~ a.3 injunc1:iJ·J~ c pr.nhoras, 
pr:rmittit• toLts as ant~rioritl:ttll~i do ~rá·J, to1las :1~ ~nbroga
çliPs c'•m on ~Clm garantia ao todo, antes como depois do pa.ga
mr>nto c sem dcvor justificar este ; 

A ceei ta r t.·JLLts ns ilypotltecas P outras g:u·an tias ; 
Xnnwar n domi!.tit• todos u . .; Pmpt·r:~:vlo~ o :tg-t•ntc>, rlctormi

nar a~ swt.; at.t.rilmiçl•es, fixae os sons honol'al'ios c, -:i houver 
l<l!l!tt', <\S su:ts fLtnças; 

'í<a.zer c :\•:cni t<\t' to<los os compromissos e tra.n >:wçiíos ; 
Em g,1t'.tl, o corHolhtJ ui} aLlministt•ação g<J;a d·.\ "•do.; o' 

po·loros qu:1 não ost:iJ cxpt•o,;s \111l1!Ü,1 ro>Ol'V.td•J> á a,;gomb!C:a 
geral pola. lei ou pelos pt·osontes o.>t:ttutos . 

. \t•t. 20. O conscllto di} adminisktção pô1lo tll'io;Sar a. um 
011 m:ti~ d".> 'CUS nwmbt·os ou a nm ou ma.i>: dit'l)t~L<lres no
me:ulos Jlt>l' <dlt), pudot'es goi':tl)S o cspccia·,s, p :l'<Jl'liHlltl;o'l ou 
tl'lllPOI',\I'Íu~ o par:t lllll on unis n<~goeio.; tlot.ct'lllin 4do;. 

Ule Ji'."''' t<tml<Bm cunt'ct'ir, a totla. a pll5:lo 1 <[ILO C'colllcr, 
po<ler,•s em' i~h tio ohjcJto~ c<peeialmonte dl)LtJl'llliJt:tdos. 

Em to1lo,; o,; C'a.;os cllc fixa a romuntJt'açãu e;pcwial af.tri
bllitla a c;~·'' dcJpg;wõ1:~. 

At·t.. 21. ,\s t.ra,ist~r.Jnci:t~ de rcn1las e clfeit.•H pniJli~o~ pet·
tcnccnto~ ;i Stwin•l:ulo, o'l actos d.c arquisiç.-w, ,[,_, n.:n<Lt ou 
do troc:t tio pt'opric,lado-; irnmobiliaria<>, os actos rio cmprcstimo, 
@p ahert.nra ,[,~ et•ndito, do alfceta.ção hypothocaria, de doscm
bargu, os C<)lllpt•onlisso;; e transacçõos o gcr<J.lmcntu todo::; os aetos 
previ,tos no a.l't. l!! dovem sct· as:ligna!lo . .; por d ms atlminis
tt·adorcs dclogado>, a monos do uma. <ltll0gaçiio nxpt·cs.;:;t per
mit;tid;t polo cons,,lho, scj:t a. ltlll do~ seus mcmbt'"'• SL:j:1 a 
rpwJ<jlloL' outro mantla.tario. 

,\ 'i<ll'Í<'.<la<IP n:\n é obrigarl:t p1.1':t com. os Cül't)CÍt'<JS, si e'><:t 
f"rm:did;L<in n;)q {iH' uh-;et'Y<t<ia 110.3 ados. 

A 'i<H~i:Jr!adn ,; t'C[H'OlL,nta•h om jn-;t.il::t pol·• pi't~.,i<lnnb) do 
ro1HdltrJ 1ln adntinist!·:t<;io, pelo a.•lmini.'itr:dor t[<tB lho p!','CHl· 
clwr as fllllr't;iíc; on P<>r nm outr·o <\<lministt·:ulot'. 

_\rl. ::!_ o~ IJI'Íill<'it·u~ ntlministt•:tdot'<'S são nonw:vlu' p<Jr um 
pt·az•J IJilP t<'l'lllirt:~ tlcpuis tia :t~sumbl<'oct g~>t':d dt~ l:tt)'7. 

N··~,;a a;.<nml<lt··a, ,. t•on-;cllto de :l<lmini'itra.•;ii>l ->ct•:i reno,·;vlo 
n 1l:thi pot• df':t.rll.n c:vla anno sahirá nrn atlminist,r<Lr!Ot'. 

:-;i o r'OII~•·II!rJ do administ.raçãu se Cl)]llpi)c d · m:tiB d0 Reis 
IH"Illbt···~. nlll' snr:i pmYitlo po1· uma on m:tis ~:d1i<hs Llitplas, do 
f,·.,·nn tptr• IIP!Jitnm m<tlt<l:l.l.o dure mais 1lc soh :\!trios. 
A~ pt'iiiHJir:L~ s:iltidas t.nrão locrat• po1· nwio dt~ til'<~.gcm :i sol'to 

c em soguida po1' ani,ignidwlc. 
O.-; nw11t hros que s:dtcm são reolcgh·ci.<. 
( ls mawlat"s tlu.~ aLI minis! t'arlut'êS não r.-~elnitos cessam do· 

puic'l da :t'ist~mbléa geral annual. 
Al't. 2:3. n cons:,llw do administ.ra.ção rcuno-so tantas vezes 

quantas o inf.CI'r•s.-;n d:t sociedatle o exigir, ~ub convocaQi•J tlo 
pt'elidi\ntc 011 1lo :ulministradot• que o substitnu·. 1~11:1 tlnYo ser 
convoc:1d:t logo IJ'll) t!ous :vlminist.t':t<ll)l't)S, p ·l•J tneno.;, o ro
!}lteit·am. 

73 
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A pt'•''t:ll<.·:t d:t m:t.iol'i:t dos llH'llllJI·os tio consdho ( no~cs~~wia 
n:u·:t :t Yali<latk (bs <lcdsõ""· 
~ .\5 re>olll~''"'" s?lo tonl:ltla,; pu!' maiorh de Yotos ; 111> caso tk 
··mp:tt~~. o \'oto <lo prt>~i·lonte t"· preponderante. 

Ca1l<t :ulminbti·adur p<'>tlc mesmo por um:t simph"; cat·ta 
con !'crit· <t um de ~cus collegas o tlirc·itu de o l'CJH'es•Jntar c •ln 
':ut:\t· J•Ol' l'll•! nas sc~sõos do conselho de adminbtraçiio. 

Xenl!Hm :ulmini:-;t!'ad•Jr pó•l<' exercer mais •k um de s~11s 
m:~.11datos . 

. \" delilwra•.·Õc~ sã•> eon->t.ltacl:t' pol' proccs-;os vct·b:w.s r1ur 
<t•> l:u~t::t<l«.s "ill lllll t'l'gi<',!'o '"Jl<'<'ial o assign:ulos prlos mom
t.,.,,, ljtW 111'il<' tomat't'l!t p:tJ'f<'. :\u e:tso de l'l'l'llS<:t <le :t..<signar, 
!':\Z·.'<) di.<."O 111t'l!ç.;\o . 

. \s c<ipias 1111 cxtr:wto-: :1 J•l't>lnzit·-se ]101' tl)d:t :1 p:nLc onde 
t'•.ll' llll<:e::.sario !'ãu certificaclo...: pdo pi·e~i•lcnto IJU JH'lo a~lmi
•;i-'I.J·aclot· <JUP }I!'Ccncltc as Stta< l'uncr;ões . 

. \l'L. ~L Além ui~so, u;~ qn:wtia do$ htcl'O.~ estipnlado~ polo 
.wt. 11, a•lPante nwncinn<~.do. a assemhl<;~t ptitlc concr>dcr ao~ 
,I lill•':i-'f.l.l•l"l'l'-> l'lll< 1]1t!IU'Itln< fi\•J< ('. tll~ Cjl\l~ e[l.t. lldt'l'IIIÍll;t <l 
. ll· ':·i •) llt. i :t. 

.\.n. '!.",, O~nwmi,I·u-: do ''"li"''liW dt• cc.ltnitli~r.r;t,·:ío niio con
t.r;tlt~·Jn, Pnl raz:l,J (la, .Stta ;!·'-...G~io, neull!illla. u1J1·~~d~(;lq po.:soal 
ilt'lll ~q[jd:n•i:t l'Clati\·a llll'IÜ•• :\• .~ COlllpl'OlllÍ'iSOS d<t ';<){'ÍL'tlatl<', 
:-:.:, J'I-"Jl"lltl"m lJela cxt·cn•::w dll ~<'n man•lato, 

t'.-\I'ITCLO V 

ó'U'J:l:J:'\1T'\ llE~CL\ 

\t·i .. '!!i . . \' I)P<'J':H·riH> d:~ "":it•<Ltclo ~Tio tiscaliza·la~ por um 
'l ll ;j i..; '., J 1 J llll i....:'; I. J. i!)-:. 

í)..; !',,11lllli:-.S:!,!'ir'.~ :-::·11J JIJilJH':t•lth t' i'!:Vu;_•adiJ~ J''·'i:t :t~S('JllLlléa 

-'''l':tl 1111'~ !lx:t 11 seu nutlli'l'"· 
\..: tli<posiçõc;; du a1·t. '!2 ~:w applic:~vei~ aos <'llllllni~s:triiH, 
.\J(~m d:1. qnanti:t •lo" Juno..: t'..:Gipul:vlos no art. ~~a as..:em

·,J,·~:, !.!''I'~·Lll~l·,,{t~ r·un(·cdr't' a(•s !'IJJll;nisqat·iu:--: t'Cl1lllllüJ·açíJl~~ fixa:-:. 
\ •'" tt•;~u tlt• ·~·a· h •'<lltlllli ·"",.;I, 1; fix;utt L'lll IJll:tl'l'l\t:~ arçue.~ 

l" i\·ilt•;Ii.t•b" •)ll urdin:ll·i:L" d:1. ·ll·:·íe,Ja,[e. E.-:t;o ccw.Jí., ,; J'L'''·i
'·llil\a, d••poi...: •la approY:l<,'itll d11 li:Ll:tnçu ,],.l ·~xcrci<';<) •lut·:mte n 
qn:tl :H J'nnc•:Ge..: r~wam t'X<'l'•'i•la-'. 

C.\P!TFLO VI 

.\l'i.. 2-: • . \ ""S<'Jnhl···a g:·t•:tl J',·gnlarmmlk , . ._,n,.:i.ítni·h ropu~
:-:t•nta a lllli\~Pl'.-:;:ali.,h'k~ d(•.-..: ."lc(·iqJJi...;ta.-..: • 

. T•.?lll Ju;.:"'tl' •::vl:t 'l''t'''• 1) !"''" l'''Í!llt'll':l, y,•z <'lll !!li•?, Jl:J nJ
''111" ,, 1 1·>·1•) •l•J Hl<•t. ,],. lll:ii", :i-: ll 1101:'.~ •l:t Jll'\ltlt:'t. lllU:t 1\S-
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gembl~a got·al oruímtria, á qual o con~elho de :t•lmínistração 
apresenta ~o 111·o as operações ua sociedade tltu•ante o ultimo 
exerci cio, um relatorio explica ti v o, acompanh:~tlo rio balanç-o e 
da conta t.k !11cr·o~ e perdas. 

A ass:"nld,··:t ge1·al ordinaria onV<) o tlito relat . .Jrin c em se
guida o dus eommissarios. 

Elbt ,J.i,;··llt.O as contas e as approva, ~i é ea'•) di<<o. 
Ella fixa os di,•idendos a repartir sob propi•"1:il do conselho 

de administt·aç:to. 
Ell:t !ldllli'Ía e ro,·oga os ailminist.r·adores e •F ·~ommissario~. 
Finallltell l,e ui l:t pronuncia-se ~oberanameute l'ncorrando-~e 

nos limito,; dus ostacutos sobre totlo::~ o.~ asmmp!os levados ú 
sua ordt~lll do <lia . 

• \ :l:'"i'!Jlf>[,:a IL-tO [lijife doiÍIJC'L'ill' i'Íll:I:O S:Jlil'C ,,, :.·,llli1[H•l" !·•
Yados :i ordem do dia. 

A aolllj>l,')l•l <lo balanç.o yalo [l>J[' il<'.-'l'.:trg:t pa:·' ' :~olminio;J['I
(loPnS e tJ...; !''lll1HÜ:--:saeios • 

. \rt.. '-'~'. \""<'tllhl<~a~ gpr:ws e>;i,r:trJI'dinaria~ ]"·rl•'J'fio spr c"n
y~_w:td:l~ p•·l·• •·ort.<dlto de admini~Lr:I.Ç'ito ou pt•l·"' Cllllllllis..:ari<'"· 

O l'Oil.<,·l'!;" il" :lti!llinistr<tção ,,nt•it oh!'igado ;~ pl·ocotlcr :í con
vocaçoãu di• unta assembl~a a podíiln de aecin 1 JÍ:lta~ I'P!lt'<''Cll
tando ;1 'l"i"t:r p:11·te tln llliiiH:I'" dP ac<:ue~ pl'i···ile~iad:t~ oll •Lt 
toi;ali<l:td·· .J '" ,,_,.,;,),·.s. E~se gl'Ujl<J deve fa.zm· C·•.llti·Ccr ao con
sellw de ;.d:i!Íilí:;l;eação o:; ultjcdos '!UO ello quer lazer levar á 
ordem il" •li:t. em tempo nW pal'a quo ellc- P''"'Wl ser in·li· 
cados no.-> :1.\' Hus de convocaç·io. 

_\rt. ::n. \' ,: .. n,·ençõos p:tr:1. tortas a.~ as.->emJ.J::l· '"ct·aes .<•:t·i:io 
feitas po1· :1 i->o . ..: iusor·tos duas vt•w,; com oit" di:.1': ,rc int.pn·all•J 
pelu Jllilll'" ,. oit<J tlia-> pel•' monu:; a11tc.-> da. ;.,,,.,,,J,[•\1 li<> JI,
;>if,'l'r JJ,f!J ·. 11 e111 t!<JIIS jnJ'Il<W.~ d:: 11l'IL>;e[[a:; . 

. \.,; l'Cillli<-, '' L<'<'lll logat• 1'111 Ht·uxc!J;ti ou Olll uma <.'OlllTllllll<l ea. 
ac:-glollll'l'"'>."r • J.,nxdlcnsu 110 log·:u· dt:.,ign;tdo jlt·i:t' ru11 n:nç<il'". 

_\.t•t. ::1 .. \~ <h<nmhl<!as gcl':w' <'Oillpnem-se de t· .. lo . ..: t•< Jll'>~
PJ'ietaJ'i"' d · <11'<:0",.: l.anJ.o pt·ivil•·.·~LtrL~-> CULIW '· ·IÍII-il'i:t'. 

P;u•a <:•t·.: 11 a-luli!,tidr;~ n·~~~·~~ :1~~(\'Jt!Jléa . ...;, q~ i. Ul·t·ir'.tari·J~ ·!c 
T,ji,nlos.>' J• ,,·l:t.l >l'<lr•Vi~lll. ein<'·) >lit~ anti·~ d· f'.\~:•.lo ]"<L':l :~ 
l'Ctlni:w . .J.·p,,ir:ll' os ~cu.< Gitnl•H n:t. c:tixa. socinl o•1 r:m ollt.c· ·~ 
lo.~at·c.; ,J,•,te(ll:til<J-l pelo con.,;ellw ,r,• :tdminist.l'.i•·:l•t cunt!'a urrt 
redho '!"'' ,.•tT<' <l<' r;:trtãu de :t<lmi-;s:'io. 

Os pt'oi''''•·ht·i"' ,Jo :t<'>;<iCJ{ nornin:tUvaE< te<·::: <J <lil'eito .'.·.\ 
a~<i.<tit· :i ··il.''· ··lltllt:tnr,, '['!'' <JS ~'"·' tir.u!o{ e''o.·.J;•m in,<'l'ÍP'·'-'·' 
sob seu 11 '''' • ,. •JtW ello.; t,c•n!Jt.lll r·dir:do n ~~··11 canà.o <lu 
arlmi.;;~.'tu 11:1 ,,~di! social pelo nwnu' cinco di:l" :•ntes ,J;, ~'
scmhil'n . 

. \n.. ·:·. \'in'-(lli'lll p•Hn faz"··-.-:•: J'.'Pl'esent:,~· n:t assmui<Ié.~ 
~cr·al ->in:,, po1· 11111 ma.nd:ttal'io t•··n'l" o dil'oitu ,1,l vot." . 

. \ f'tíl'l!l:t. d•JS pol<•l'CS pó<[() Sfll' tl<ll.<'l'lltiOa<la pt·;. · o'•tll~<~lli•l .\n 
:11 lm in i·" t. n , · ii, 1. 

O con~<·llt·> dn :vlministraç:\.D potlel'<t OI'<lon:n·: t !'.'], d:11' :" _-•) 
n:-.: t'ull\~ '': 'f,~·Jt'-.. 1f110 a.") p!~UC!ll'ali,,·:~ t!t~rt~t·:lo :--t'.l. rl• 1 jJu-,ii.:trl.• .... 1:~t 
S<:do :>•wltl · ,.,,, ,lt:•~, pelo IH<: nu.~, <tttiL'' <lct l'Cil' :.'\•J. 
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l\IoyPrbe lr, Pariz, .Tacques Ledam, de 9. rua Legendre, P:triz e 
Andre Trianna, •lo 21, rua St. Domingue, l'ariz. 

87. Os ui •·ectores po•1em nomear de entre si qnalque" para 
a qualquer tempo sen-ir de director-gerente ou gerente com 
os dc\Pres para qnalqner parte dos negocias da companhia que 
elles julgarem conveniente, e poderão eximil-o rlurante o seu 
termo tle funcções de retit•ar·srJ por meio de turno, de ac.·ordo 
com estes estatutos e pagar-lhe a remuneração que jul~arem 
cmweniente. 

0~. N<t assembléa. ordinaria do anno de 1902 e na assem
bl<~a. orrlin ria do cada a11no subsequente, dons directores se 
retir;~J·iio d<l c:1r'go c (s:tlvo os dir.,ctor'•'S conv.3neionarem de 
Putr.t fcirrn.tJ us dons rJne se teem de retir:tr SI' I ã<J os don~ que 
ha rn:1is tumpo estiverem em funcçi'íe:> on. no caso da primoir;:~. 
retirada o outras occasiões em que não existam doU5 que este
jam neste caso,1serão de~ignados por sorte, de fórma que a eswlha 
sej1t feita entre os que tiverem estado mais tempo no car~o. 

89. A companhia em assembléa geral em que se retirem 
f}U~r·~quer uirectores da maneira supradita preencherá< s car·gos 
Yagr ·~ pe\.1 escol h a elo ac3ionista'i devida meu te habilit arlos. 

~Ju. I m director que se retire poderá ser reeleito e ser:í. 
considerado oJlerecer-se para a recloiçãrJ, salvo si tiver dado 
aviso á companhia, por escripto, de sua intenção <lffi contrario. 

91. Ninguem, a não ser um director que se retir<\ por meio 
do tnrno ou uma pessoa proposta pelos directores, ser:'t ele
gível par,, supprir um lagar de director que se retira pnr meio 
de turno em qualquer assembl,1a, sem fjtlf), 14 dias pelo 
menvs antes e não mais de um mez antes do dia da assembléa, 
tenha avisado a sua intenção de se propor a companhia. 

!)! . Si os Jogares vagos de directores não forem preenchi<los 
ou na assemblóa em qne deveria ter Iogar a eleição ou em 
qualr1uer do~ sen~ adiamnntos. o~ directore~ que vagar.·m ou 
aqnellos <l' entro ell<·~ quo n:io tenham os seus logar•'S pre
encbidr>S, continuat·ão uo cargo at:, assemblóa ordinaria do 
prnximo anuo, e assim pcH' tleante até serem preenchi<lo3 os 
seus lo!.!ares. 

'J3. <~ualquer vaga casual que se dê na directoria p•jrle ser 
preenchi<la pelos directores pel<~, el•3ição de um accionista devi· 
<lamente h·dJilit:t~!o, pJrém pessoa nenhuma assim e;colhida 
se con~enará no cargo sinão pelo tempo em qtw o rliredor 
que deixou o logar teria de occupal-o si não se désse a vaga. 

94. Os dircctores que continuarem poderão funccionar não 
ol·stante qual<tuer vaga em seu corpo. 

05, ,\ remuneração dos directores qne não forem gerentes 
será tia quantia de .t: 750 por anno; alem da ramuneração acima 
os rlirectores receberão cada anno quantia igu1l a dez por cento 
dos lucros divi(lidos da comp.1nhia de cada anno, pagos de 
qualquer restante depois de pagas \.: 15 por cento aos ac· 
cionistas, correspondentes ao mesmo anno, podendo os direc tores 
comiJinat' entre olles a divisiirJ d:1 impJrbnci.t total dessa 
remuneração. 
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Pc;·da ele haúilitaçt(o para direct01·es 

'Jô. O cargo do director vagará : 
Si tlcix:~r tle possuir o numero ue acções exigido para a sua. 

i1abi\itação. 
Si occupar qualquer emprego remunerallo pela. compa.

nhia, a n:to ser o ue director-gerente, gerente ou agente 
m•'rcantil, tlevicta.mente nomeado pelos dieectores. 

Si viee a 1'allil' ou tornar-se devedor em liquidação, ou 
fizer concordat[l, com os seus credores. 

Si fo1· declaratlo alienado ou tornar-se inS'"lUO de espírito. 
:.si ausentar-se das reuniões dos directores por mais de seis 

n·.ezes S<Jill o consentimento da •lirectoria. 
Si se interessar ou p:trtiripar rlns lucros de qualquer con

L·a:'.o fdl•1 com :t comp.tnhia s•:m quo tenlm declarado aos di· 
-~·-:·c'•xc~ o !';teto d·J seu intcre,se antes 1le fazer e,;sR contr[l,cto. 

Fie tndo entendi· lo que (~alvo no caso de perd;t tle habilitação 
Jl•>:' falta d!' :JC•;•ICS por insanidade de espírito OU por fa!lencia) 
"· 7aga tlo ca1·go não leri elfeito sem que os dircctores appro
Yem uma I'<'soluçito 1le IJUe o direct<Jl' perdeu a sua h ilJilitaçilo 
o se ach::t o c:trgo Yago. 

I'ode1·eg dos di1·eclorcs 

·, • Os negne i os da com pau h ia S•J J':Í:o di rigirlos pelos d irectores 
(jllE' ]1<>•\P!'fin, ''Í julg:Lr('\0 COl1\'PUÍC!1te, pag:l,\' l•1fi;\~ aS JnspezaS 
in·:n: l'i•las t·JH !~ll'<tlar o rogio;ti';tr :t comp:lllhia. on em quaes
:;u·::· neg•>rin•;C>es. avaliar,·õo,; e a,jn;;le,; relativos :•o coutracto 
de c.)Jtlpr:t o !JOI' oulra l1'Jrma inc<~nidas na eont8mplação da 
c,_.,,lpanliia un annuncios tlt• outm,; cousas prelimi1wres á dis
ti ii.>niçilo •las :teçücs, o potl·t·iio exorcor tod,,.; r·~ poderes d:t 
c<:·mp~nhin 'J'l<~ tJ:il) !'"rem pel"~ presHnles ou pl'las lf:is da com
l'"'''i~. CXI:.;·t·1••s I'""' r·omp;o.nl1ia t'lll a~semb\ó;t g•·ral, e regula
ln·'nto nelllltllll fe;tn •lnpois pe\[1. c"mpanhia. em :-tsscmbléa ge
r·~·.l invaltd,tJ';i ado algum tmterior dos directo1·es, que teria 
;,j.;.-, \a!ido ~i e~sc reguhrnento não tivesse sido f··ito. 

:'!. (); dir ·clor~~s po•lem d·•lnga1· quac>qlt'll' dos ó81H poderes 
1a :t.-,,,, "Jt'etn ··s de fa.z.,r cliam1<las, de Oltlittü· on cnnfiSL\ar 
<1•·;·· "'• (lll iJLllle!'•JS p·tra nego \lOS tlnanc·"ir••s •h comp;whi:t) a 
u:·.l rlirectOl'·!.;'OI'E'IÜc) ou ge,·ealcs 8 po tem dnle:;ar qua•'squer 
de- 5PU~ p•J.iel'es a comrni,:s•ie.; do dou,; ou mais tncmiJros do seu 
,··n:'!'O . 

. : '. Actt• ne1illllrn, nssmnpto ou cousa d(\ntro 1lns po•Jeres da 
cc-;;;p;llli;i;t 1)\il as,eml;l.•:.~ gera.!, feitod IHlus directure' ou qual
qt:?r C·Jtnntiss:tll, e rtdopta lo~ pelos dirertoros, que 1'<\eeiJ,•riio do-
1•c:s r.:ms.,ntimenf.,, expresso ou im1•licito d:t c·•mpanhia em 
a;.~~m bJ,~:I, ger.tl, scr:i·J depois impe:!Jdoc; put• q u:d'!1ll't' mo ti v o 
q •; 2 soj;UJl. 

·Í2 
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100. Em particular, e sem prejuízo da generalirlatle dos ulti
mas artigos p1·ece lentes, os directoJ'PS podem, na dirol'ção dos 
negocias 1la companhia, :;ujeitos ;'ts restricções a!Jni contidas sem 
mais outros poderes ou autol'izaçiio rios mernb!'os, irnmo,liata
mcntc á ineorporaçiio 1la c<>rnpanhia, o não obstante tenha sido 
H) em partP- snb...:cripto o capital nominal, encetar os negocias e 
fazer as seguintes causas no nome e pot• parte rl:1 companhia: 

a) F1Tectuar ria maneira por que jnlg<~rcm con1·eniente toJos 
on qna<1sqner dos Iins da companhia, conformo se acha descripto 
110 memur"wlwn !lo as,.:ociação. 

''' l'n;.:ar á ~na rlisPrir;iio qnalqurr proprirdado ou dirritos 
ad<Jitiridos J<eh co!lrp:rlllrin 1 ui' ..:en·iços a c·lla prestados, t<JÜll 
ou parcblme11tn ülll dinheiro ou em acçõn,, titulo~. bonds, de
he,•f,•;·e!, ou outras g.'trantins da COill)'anhia, e ta<•s acçõBS po
rler:\o ser omitli•las fJUer como inte.~r.drnent'l pag.ts, fJlll.'I' com 
tal imp<.•rt mr.i.1 cretlitaua como paga sobro e lia, scgullfl 1 po,sa 
ser· convencionado, <J esses bonds, dcDenl'"·,·.~ e outr .. s garantias 
po•1eriiJJ >er especificarlam .. nte carrrg;ul< s sobro todos ou !]n;tl
qn··r partr• !lr•s lrnns d;t rompanhia e :seu ca pibl ainda pur clia
llJai' ou niio onr·rado. 

r·i lJanwtir o cu1nprimnnto dp 'lllal'sfJliCJ' conlractos 011 :1justos 
celebrados peLI companhia por liyp .. tlteca on OIIIIS rle todos o11 
quaC'fJU"l' do-: l>en..: da companhi<t e sru rapit,tl por pag.'l!' 1111 
oc,ca,i:lo on <l;t maneira pol' qw~ po.'s tlll jnlgar C<li\Yeniente. 

di Nomrar· c;\ sua v~>ntadc demitlir ou o-uspendor um ge
rente geral c qu:resquor outros g•·rr•ntrs c o so.·retarin, l,an~ 
queirn~, solicita•lores, macilinista~. ctlicians, caixeiros. agente~ e 
criados par;t, serviços perm:wellte,, pl'Ovi•orios 011 r•speciacs, qnn a 
torlo trnnpo possam julgar convt•niente ínvPstil-os dos poderes 
que julgarem ~onvenientcs e indicar os ~"us deveres, e t.\xar-lhes 
os sala rios ou emolumentos, e exigir g.tran tia nos caso~ e da im
pnrtancia qtte .inl~m·em pr•oprios. 

r·\ N1111lear rpwlqii<'I' p,.s,oa ou pr•s<>oas p:rrn. :wcnitar e guardar 
em confiança para a companhia qu:res•JlW!' bens que a ella per
tençam ou em fJI!e oll::t esteja interess:r.cl::t, executar e f:tzer os 
actos e cous:1s qne possam ser preci>os para empregGl-os nessas 
pessoas. 

(! "i julgarem convoniente, nnmr>rtr P man·lat• provisoria nu 
nff"pct,iv:\IT!I>ntP para Qllfllquel' pnrt.o rlo l11llll<]O, lllll OU maiS dOS 
di rrctores como di rcctOJ"·I{erente ou rl i rcetores-gt)l'entes, ou 
qurwsquer pns~oas como empregrvlos ou criados d:r companhia, 
qner como cllete~ ou outros ger<~nte8 ou como agPntes geraes ou 
locaes, ou comu inspect<~re . .;;, <•ll em fJU" lqnor outr:~ capadrlar.le 
qne a dir<•ctOI'a possrr iulgar opportunamente para qualquer 
da!=~ op8ra<:iíes on nrgoeios d:.t companhia, e com os poder<'s a 
iu~trucçl>(·s, e sujeito as condições e re.,tricçõrs o com a remu
D<'!'a<;ão por salnrios, cnmmissõcs, partes <~e lucros ou ~rutros qnc 
os rlirectores acharem conveniente, o a todo tempo sn~pendur 
ou l'evogaJ' ns~as nonwat,•,ir)S. 

!I 1 Provi1len<'iar sobre a dir<•cçiío do-. nr·g-oeios rb companltia no 
Brazil, França e em qno.lrrur·r outra p:trte, nom•'<utrlo diredorias 
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locaes, consultores loc:tes ou gerentes, ou de qualquer outro 
modo que elles julgarem conveniente. 

h) Del<•gar a qualquer directoria local, consultot• local ou 
gerentes ou outros empregados assim nomeados os poderes e a 
autorização aqui conf,Jridos ao~ directores, como possam con
siderar preciw para execução dos negocios da companhia ou de 
qualquer parte de!les. 

,:) I l 1 r tonos os pa3sos par:t registrat• ou f,tzer com que a 
companhia seja incorporada ou reconhecida no Brazil ou em 
outra qualquer parte, e fazer todos os actos e acreilar todas as 
condições que possam ser precisas ou impostas para habilitar 
ou pet·mittir á companhia de funccionar no Bratil e em outra 
qualquer parte. 

j) Intentar, t!irigir, defendet', compor ou abatvlonar processos 
legaes pela ou contra a comp:mhia ou os seus empregados, on 
de outra fút•m:t concerncnto" aos seu~ negocias, bem como con
corda!' (' conce•ler tempo para pagamento on satisfação de 
qcaesquer divid~ts e de quaesquer reclamações ou ,\emand:-ts 
poli\ ou contra a companhia. 

h) Podem sujeitar qu:tesquer reclamnções ou demandas pela 
ou contra a companhia a arbitt·amento e observar e cumprir as 
decisões. 

l) Passar e rlar recibos, quitaçlíes e outr;\S desonrwações por 
dinheiro p:1go ;í, companhia e pelas reclamações e demandas da 
companhia. 

m) Proceder pela companhia em todos os assumptos relativos 
a faJlencias e insolvabilhlade. 

ni Exercer os podet'eS da companhia de accordo com a lei de 
sellos de companhias de 18(H e fazer regnlamentos quanto ao 
uso de qualquer se!lo estrangeim da companhia. 

o) E•llpt·egar e emprestar quaesquer dinheiros da companhia 
que n;-w forem immediatamente exigidos para os fins della, sob 
garantias e d;t maneira por que julgarem conveniente, sujeito 
á clausula 30 e a todo tempo V<\I'hr ou realizar esses em
pregos. 

j•) A todo tempo f<tZ•'r variar e revogat• regnlamentos 1los 
negocias da comranhia, seus empregados e criados, ou os accio
nistas da companhia on qualquer artigo dos mesmos. 

'J) Celebrar as negoctações e contr,~.ctos, rescindil-os e variai·OS, 
executar e fazet· os actus, escriptnras e outras cousas no nome e 
peh companhia como possam julg;\r conveniente para ou em 
relaçi"io a q•mlquer rlos a~sumptos ~upm ditos, nu de ontt'a fót'ma, 
pa!'a os fins da companhia. 

!OI. !'orlem g-eralmente os rlirectores (sujaitos ás restricções 
aqui contidas) em sua absoluta di,;ct•ição, praticnr e fazer 
qualqu0r :.cto e cousa que elle~ [l•JSsam .iulgar necessa.rios ou con· 
venientes atim do executar o;; negocias da companhia, excepto 
qualqu.w acto ou causa que pelog presrmtes ou pelos regula
mentos forem prohrbi·los, comtanto que, si toda vez qne pelos 
presentes, 011 pelo;; regulamentos, for exigida a sancção de uma. 
assembl\)a, elles não procederão sem essa sancção. 
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z>ror·erlimci!I'J dos tlirectorcs 

102. Os directores podem determinar o modo e regra do seu 
procedimento e nomear o seu proprio presidente e dar-lhe os 
poderes (inclusive o exercício de um voto de desempate em 
actos da directoria) como julgarem conveniente, marcarem o 
'J!wrum para reuniões dos directores, ficando entendido que,. a 
não ser por outra fórma determinada, dous formarão um 
iJ''Orttm. 

IO:J. Toda a commissão ~e conformará com o modo de proce
der e os re~nl:lmento,; QU<3 os rlirectore:; possam fazer a este 
respeito, e suj<)ita. a isso po<lera determinar e regular o seu 
proprio procu<limento da nwsma maneira. como fJIISsam fazer 
os directores. 

104. Todos os actos fci los por qual'1 U•er reunião r los di1•ectores 
ou pw quctlquer pes,oa. funccionando c0mo director, não obstante 
se de~cubra depois flUe houve erro em qualquer nomeação de 
<liroctor, ou que esse director on pes~oa não estava habilitado, 
sm·iio tão v:tlidos cnmo si cs3e dircctor ou pessoa tive;:se sido 
nomeado c liauilit:vl". 

I •5. Os dii'r·Gtor·,~~ la n:t rão acL1s co'11petentes do~ procelli
mcnt<Js o totl ·s os ado; p1·aticados de conlormi,[a,Je com qual
qu,~t· cousa qU<J conste d;ts ditas actas terem sirlo resolvidos ou 
antor·izados p<)los directorcs, S<li'ã'> considei'a<los como actos 
le~t•·s. compNhe llli·los no espírito deste~ regulamentos. 

!OG. A companhia empregará os Srs. Jolm Taylor, Frank 
Taylor, Robert Taylor, Edgar Taylor• e Henri Clnude Taylo::-, 
pl'<'~<'ntemcnte as-nciarlos como Pllgfmheiros civis em Qneen 
StJ•,•et l'lare n. G, Lnn·lrPS, sol• .'1 fi;·m t rle John T:<ylor & Sons, 
conJo engen!J,•iJ'IJ.-; <'n!l:mlt••res r• .~·f'rr·utos ria companhia, c, 
emfjurmto cada um do.-; aduaes ~o··ios c•<ntinu;1r como membro 
Lia dita firma e esta quiz'lr servir á companhia como ge
rente, a dita firma seri1 empreg:1da como seus engenheiros 
consultores o gerent•:s. Fica <·nt.~wli<lo qu' o emprego da dita 
firma p1•rlerá S•'t' <l··lcl'ltlill:tdo por um:\ re~uJu,;ão extraor,linaria 
da co111p:m!Iia em ~~'~ent!JII·a gr•ral, e QIH~. não o:.stante esse 
e.nprego, qualr}UL'l' rncml,ro ria dita lirma, poderá sr_\l' dircctor 
da companlti:t. 

107. Qualquer 1lo~ g·eronte~ poderá resignar o seu car;;o, mas 
nesse c:1so o g<3rente fJil<3 continuar no c;trg<J serú titio como gJ
rento par.c torlos os fin~ destes esl:t tu tos. 

lOfL- Os negocio~ orrlinarios da companhia serão, sob a di
rcc~·ãn e fiscnlizaçfío ,[, •s dirrctores, tr:üados pelos gerentes, que 
no curoo de t:1ros IICgnPiO:l orrlinarios e par·a. os llns rlell·~s terão 
por!er dP fnzer e re~<·in,Jir qu;d<JUCI' ''ontracto ou oontraetos por 
parte ria comp:lllltLI, b<~tn como p <l':J. l'az 31', a ceei ta r r~ cnrlos,;ar no 
numc c por parte da comp;:nhh, qu ii<Fler saque, not1 promis-
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soria ou letra d~ cambio, e poderão nomear e demittir o secre· 
tario, o superintendente e todos os agentes, caixeiros, operarias 
e criados da companhia. 

109. A remunerr,ção dos gerentes será fixada pelos dire· 
ctores. 

Indemni:;(Jçcio aos empregados 

110. Todo!! os empregado;; <la compnnhia, inclusive os dire· 
ctores, serão indemnizados pela companhia •Je todos os prejuí
zos e desp<>z,;s feitas respectiYamente por elles no desempenho 
dos respectivos deYeres, excepto quando proYenieutes düs seus 
proprios actos ou culpa voluntariOB. 

I I I. Todos os dinheiros da companhia serão recebidos pulas 
res,ons que os directores a todo tempo nomearem e serão .depo
sitados nas mãos dos banqueiros da companhia, e nenhum di· 
nheiro será pago pelo banco, a não sPr sobre um cheque 
ass,gn:tdo pot· dous dir•ectores, ou por outra fónna que a dire
ctoria possa dett~rrninar, ficando sempre entendido que e!ste 
artigo não será tomado no sentido de fiscalizar a conducta dos 
negocias da compn.nhia, quando de,-idamente exerci,la f'ót•a da 
Inglaterra. 

112. Nenhum rlirector ou 8lllpregatlo será responsavel por 
outro tlinct,ll' ou empreg:~do ou por cnpal'tit·ipação em qual
quer recebimento ou outro neto, ele conformidade ou por qual
'luer defeito de titulo rclatiYo a qualquer propriedade com· 
pra:l:1, tomrHla por hypothec:t ou de outro modo adquirida, nem 
pela insutflciencia on deficiencia. de qualquer garantia sob a 
qual quacsquPr dinheiros rla com1,anhia forem empregarlm, Oll 
por qualquot· pr••j uizo ou darnno resultante d:1s mesuw~, U'Jill 
JlOI' ontros pr1jnizos ou de:::pezns que resultem á comp,1.nltia, 
excepto qnnnrh prOI'enientes dos seus proprws actos e culpa 
,-oluntarios. 

11::. O lucro li1n:,lo d:1 companhia, mjeito ao<; direitos de 
possnirlores d'l acc;ões cmittirlas em termos espedaes, será di
vidido por meio de diYidendos entre os accionist:,s, em propor
Ção à importanci:t paga sobre as suas respectiYas acções, e os 
directores potlelll a todo tempo dechrar divhlen,los de confor· 
midade. 

111. Os dirl'CÜ1!'<'S podem, ~co seu proprir1 arlJitrio, p:t::;ar aos 
accionistas antE'cipadamente um dividen1o cuja declaração é 
esperada na PX['ir:tçiio de C]Ualquer anuo, e por conta desse di
videndo Oll di\'idP!ld08 inteJ'illOS. 

115. Nenhum tlividemlo será pago, a não ser tirado dos Iu
eros da companlJia, t>xcepto utll uilidendo interiuo, que pódc ser 
tirado dos lucros estima los. 

I 16. A expres-;iio -lucros- se entenderá para os fins destes 
estatutos o prorlucto liquido da companllia, õegundo for certi
ficado pelos contadores da companhia. 
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117. l!as i'iommas a nrroveitar para dividendos os directores 
tirarii.o para um fundo de re~orva a SOJllma que ell•'Sjulg:trem 
COII\'eniente, e o excedente será applieado ao pagamento de 
dividendos, porém, os directore~ podem transportar para conta 
nov;t qualquer somma qUt\ em sua opinião, em r.tzão tle sua in
si~nificaiicia ou nutra caus:t, não seja proprhl para dividir. 

118. 1 >s tlirect•mJs podem empregar qualquer fundo de reserva 
1•ara fazer face a contingt•ncias ou para igualar di videnrlos ou 
para adquirir mais propriedades, para pagamento de tlinhciros 
tomados a cmprestimo pela companhia, ou para renovar ou con
servar propriedades qne interessem aos negocias da companhia, 
e os directores podt•m empregar a somma assim posta de parto 
como fuudo de resen·:t em empregos que elles possam escolher 
(uii.o serem acçõcs dit companhia), sem serem responsavois por 
qualquer prejuízo ou deprnciat;ão resultante tlesses empregos, 
quer os mesmos sejam u~uacs ou autorizacios, em fundo de con
ti;)nça ou não. 

11!1. Os dircctorcs podem deduzir dos dividendos a pagar-se a 
qual!]uer a~cionistlt as importancias que p 1ssam ser devidas por 
<•s-;e :tccionista a q ualquor tempo á companhia, por cont:t de 
chamadas ou por outt·a causa. 

120. De um tli videndo que tirrlra sitio declarado tlar-se·ha aviso 
a cada accionista, da maneira aqui adeaute mencionada, e divi
dendo nenlll!m vencerá juros contra a companhia. 

Co )I tas 

121. Os tlirectorcs farão escripturar contas fieis de todas as re
ceitas, creditos, pagamentos, acti \'OS e compromissos da compa
nhia e de todos os outros assumptos neccssarios para demonstrat' 
o verdadeiro estado e condições da companhia, o as contas serão 
lanç;vlas em livros e •lo tal maneira que os directores julgarem 
conveuiente, e á satisla~,::lo dos contadol'es. 

12!. 1 1s livros da contabilidade serão escripturados no lagar ou 
lagares quo os diroctores designarem c, sujeitos a quaesquer 
restricçõ,,s razoaveis quanto ao tempo e modo de serem ex
aminados, que possam ser impostos pelos directores, serão ex
postos :i inspecç<lo dos acciouistas tlurante as horas de negocio. 

I·:::. Polo menos uma voz por anno, os directores apres,mtnrão 
á companhia, em assembléa gnral, um balanço foi to até uma data 
nunca maior de seis mozes antes da assembléa, da receita e 
despezas da companhia, desde o fim do ultimo balanço, ou, no 
caso do primeiro balanço, desde o começo da companhia, e a 
esse balanço será appcnso um rolatorio dos directoros sobre o 
estado e condição da companhia. 

124. Extrahir-se-ha cada anno um balanço geral, que será 
a:presenJado :t companhia em assembléa geral, e conterá um 
summario do activo estimado e tios compromissos avaliados da 
companhia, feito até a mesma data e arraujado sob cabeçalhos 
couveniente3. l'ma cópia impressa do relatorio, acompanhada 



ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO ll4:J 

elo balanço e demonstração das contas, será, pelo menos sete 
dias antes da assenJbléa geral, entregue ou remettida pelo 
Correio ao endereço reg-istrado de cada accionista, e duas có
pias fle cada um destes documentos serão remettidas ao mesmo 
tempo ao secretario do Sha1·e and Loan Depa1·tmcnt, i:)toch Ex
change, Landn·s. 

125. As contas da companhia serfio annualmente examinadas 
e a ex::~ctidão do balanço yeriilcada por um ou mais contadores, 
que serão eleitos pela comp<tnllia na assembléa geral ordinrtria 
de cada anno. 

12G. O primeiro conta1lor será nomeado pelos directores e 
continuar<í no cargo até <í primeira asscmbléa annual ordinaria 
da companhia. 

127. Si for nomeado um só contador, todas as disposições aqui 
contidas relativas a contadores terão applicação a elle. 

128. Os contadores poderão ser acJionistas da companhia, 
porém, nenhum director ou outro empregado da companhia 
poderá 8cr eleito contador emquanto durar no seu cargo, e 
nenhuma outra pessoa que seja int.eres~ada por outra fOrma 
que como accionista em qualquer transacção da companhia ser(t 
elegível contador durante o tempo que continuar o seu inter
esse. 

A remuneração ao primeiro contador ser;!. marcada pelos 
dircctores c a 1los contadores subsequentes será marcada pela 
companhia em assembléa geral. 

129. Um conta1lor que se retira poderá ser reeleito. 
130. D,mdo-se qualquer vaga casual no cargo de contador 

nomeado pela companhia, os directores nomearão irnmediata
menta um contadot· para funccionat· até aproxima assembléa. 
ordinaria da companhia. 

131. Si não for fdit~í da maneira supradita a eleição de 
contadores, a juuta Jo commercio pórle, a pedido de nunca 
menos de cinco accionistas da companhia, nomear um contador 
para o anno corrente e marcar a remuneração que lhe dover<t 
pagar a companhia pelos serviços. 

132. A todo o contador será entregue uma lista de todos 
os livros escripturados pela comp:mllia, e a todo tempo ra· 
zoavel poder;í. examinar os livros e contas da companhia ; elle 
proprio (salvo sendo o contador profissional), a expensas da 
companhia, póde empregar guarda-livros e outras pessoas para 
auxiliarem no exame dessas contas, e póLio, com relação a essas 
contas, examinar os directores ou outro qualquer empregado 
tla companhia. 

I~n. Os contadore~ certilicariio a exactidão do balanço o das 
contas e farão um relatorio sobre ellas, o qual será lido jun
tamente com o relatorio dos directores, na assernbléa ordinaria. 

Avisos 

1~4 .. Os aviws se_rão mandados pela companhia a qualquer 
accLOmsta, quer registrados pessoalmente ou sendo deixados ou 
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mandados pelo Correio em carta, com porte pngo, dirigida no 
accionista, á sua resitkncia, J'O.!istrarla. 

J3:J. O~ avisos dest.i11ado' aus aceionistas, quando díBsercm 
respoito a qualô[uer aeç:·,,, :i qmd trnha direito conjllncttl.ment•• 
mais de uma pcs~oa, sorilo mandados úquella que estiver 
inscripta em primeiro Jogar no registro dos accionistas e o 
aviso dado assim será sutftciente p<tra todos os possuidores da 
mesma act;·ão. 

l3G. Qualquer aviso, si rcmettido pelo Correio, 5erá consi
derado ter sido en 1 íado na data em que a cal'ta (1ue o tem 
contido tiver s111o post:1. 110 CotTClio em Lon•lres e, telldo de 
p:'0\'<1!'-Sü Oc~a rEI11"Ssa, ba~ta provar que a carta que continha 
o avico 1·,,j Cl'lllJ>I ·1:\lrlente endl•r•·ç:vh e !:wçada no Correio. 

1~-:-. I m avi>n d:<•l•• :1 qu:I!•J'l•'I' ;t<·,·ionista ;errá ohri[rntori, 
Jiil!'il toda;:; a~ pt"'s"a', qur h '''"rk tl•.Jsse aecionista apresen
~anm1 qual•JU<'r re•~lanw<)<' , ll !''!I' <Jn;dquo:· trans111i;:silc> t!o:;
:ocus intere~;;es o Ulll tni~o uiri;..:i' :u a q Jtalquer accicJUbt.l lidle-
c~rlo ,, ,Jo ellju fallccimcnto a corupanili<t riilo tenha tiLlo noticia, 
~eril consi<lcmulo co ruo tentlo sido 1Jelll 1 cmottido ús r•esooas qu,; 
t·ecl:tm:u·em pc1r !'!lo ou por trans!lti:;,;:lo 1lepois do fallecitlo. 

I ,•i, \rnhnrtl :w('i<mi,f:l iClr'{t dirnito de receber aviso Llo 
(liial~ 1 il r p:·~-~e. ~·linl·\))t(l: r1r·rn d.~ ; 11ta:· ..:c111 qu~~ tenha da1tv ú 
r'JillpallhLL C·):t~illHGÍi·'H;:Í•J do Sf'U ildJH•' n rn Ir~rrçn IJD.1'0, ~·:::; 
re.cdstrado, e nenhum at:eíonista, qne tiYer lllii<l:lllo o H.:a 11· .:L• 
<)IJ lo":tl' <lo ~11:1 rr~id<'tl<'i~ .. 011 qnP (s.:ndo mulh,,r, se caw.1 
,, l!•·rJltrttlJ m:tri<lo <i<'c:~a ac•·ionhta t ·t\\ dir<.'ir.u de I'CC•J'·eJ 
dt\"Íd1 1 lldtJ al!.nun. ll0tll de V1H.t'' ant.:~·. \ii:~! tcllh3i~1 ('Olll!Jtunl
e lJ" ,·, c,J!tq•;.lu .. i:t ;: J/l!l'Lill•;·t d· · llf_!IIl•· • d·:~ Pttdr•l·t\'0, atinl •1c
~·'I'Pitl l'P!!i,ttad<>s e t..·:r"'' Ílll'!If<'i:\<, :• (·1"1-:t di,-o a·.~ di
rPe!OI'<'S, sí estoc; a exigirem, 

1:~0. Co1:1 ;1 l!lt';::Ít, •1·· I• l .~r_.]rHJÍ•; r:\:;:~<,1'r1in~'..~'i,. d,.;:: 
:1edonisbs, qnalquer part,, d • n.d!·;o •la comp:1.nhi:t, in•~lnsiH" 
de qn:tr>quer acçlíos O<l titu1o:; ,JC' ortt,·as companhias, r,:, I" se:· 
divicli•h entre os contriLuintc-' <

1<t companhia r:m espocic 01.:. 
empreg.vl:-t rm fldPi-co:nrni' -·' ;, 1.< ·:H~flei·> .J,·~'•'S contrii·nint~~, 
(' ~~ t:~ 1 n: l;t,,·:r.) • Y:q• : :.; 1 · l!• 11· :·L;.' .-~n J:-::.:_··1i i•l:1. 

\Ya.lt.·r Deco'Ot' ',h:eyc:s, 73 Sau•lr.ingl!am l\O'ill,- DilC''ton, 
i'(, E., PmprPgatlo tio cummercio, 

Alhcrt \'.ril'ht, 2'< 'Rro~dlnn<l~ Terrace. Rroon,,·oorl l~o:->d. 
C!apltam C0tn1r1nn, '-'· \\-., ompr,•gado do commercio. 

l:icllarc1 \\.alsinglmm :\Ill!ISfil•J,J Boy.l, :>, Ycrk l:ca·l, Ea< 
Ham, E~scx, em['re;.;atlo <lu c<.>:J:merc!o. 
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Philip Callan Elphick, 5, Springrlale Hoad, Stoke Newington, 
N., empregado tlo commercio. 

Charles Aubrr;y, Skilton, 14, Allison Grove, Dulwich, empre
gado do commercio. 

Ernst \Valter r;r·oom, 27, Auriol noad, \Yest Kensington, 
\V., emprega, lo do commercio. 

Dermont Uabell O' Neill, 45, The Ciardens, East Dnl wrick, S. 
E., empregado do commercio. 

Datrttlo de 15 de fevereiro rlc 1901.- TestPmunhas de toda~ 
as assignatnra5 supra: 1 ;eorge Handd \\'ells, 14, Gurdon Roact.
llfm·d Es~ex, contador·. 

C. Certit1carlo da incorporação de uma companhia. 
Cortit1co pr•Jo presente quo a «Faria Gold l\lining Company of 

Brasil, limite,!" roi incorpllla•la 1le conrorllli,J:ule com as leis 
sobre companhi·1s, d1J \HI :2 a 1\IOtl, como companhh limitada, 
aos l'i de f'i",···rC'iro tle I~J!Jl. (A~:si;;na<lo, Ernest Clea\'f', regis· 
tratlor de co1np:mhias anonyrnas. 

Eu abaixo a~signado, Cltarles Joseph \Vatts, da cidade de 
L'lntlres, tatolliiio publico, tlevitlamonte nomeado o juramen
tado, certillco c a \testo a totlos quantos possa intercs,ar: 
I- t,\un "~ l''~ ~·i:' im:,resw~ aqui annoxos, marcaLlos ,\e B, 

respectil'am,•nü•, são cópias tiüis e \·ordatleir·a~ do íi1•'111oran•lwn 
e dos estat.utn,; o1·iginaes da «Faria L;o]tl l\Iining Company of 
Brasil, limik•d ''• dnpo~it:ulos na J:eparti<;ào de ftegbtros de Com
panhias, nc~ta eJrlade, de conf"nrmidnde com a lei sobre com· 
panhias, do 1~; .: : C'll, c• dito ta! ellião, teuclc, cuitlatlCl~.'t:ucnte 
confnrido u~ ditas c,\pias com o,; tlitns mi"'it1ar,; c as acliatlo 
exacta 0 Clll'f"Ctamr>nte conforme~. 

2- Que El'll83t C!eun1, pessoalmente conhcciJo de rnim, o 
dito tabellião, como o registrador de com]'anltias anonymas 
incorporadas de ronformid;ltfn com as leis de companhias, de 
1862 a I!JOil, assignou o ct>rtificado de inciJrpor; çiio da referida 
~Faria Go1,1 'T'•:ing Company o[ Br:csil, limitc·rl >> marc:uh, "'C" 
:\flUi h:nl,.,m n:'!'fo:<:J. l"'l'Uili0 mim, o ref'eritln tntclliiio. c que 
o dito Erne~t C1e·1ve, como registrarlol', está de\ itlamente au
tor ÍZ<lllo a p:;;s<:-~P e:; se,; certificarias e que a todos os certificados 
por elle assim assigna,los deve-~e rl:T toda a fé e crerl ito em 
Juizo e f,">ra dé'llc. E para. constar e h.,t• o dm·ido nlfeito, passo 
t1 prescnl:! 'ill l .. :>tllli'<'S, aos 1"1 t1ia,; ,]e U60SÜ' •10 \901, por mim 
assigno.do e r:om ,, meu sello ot1icial. 

In lc'Sii1);0í'.·' nl t'C/'Í/(J(;"s, a;;sig'la!lO C'. J. \r,::t·, tabclliD:o pu· 
b! i co. (Sello do taoelliiio.) 

neconheço V~"!'·!a·leir;1 a ass;gnatura retro, de f' . .J. \Vatts, 
tabellião publico rlesta cida,le, e para constar onde convier, a 
podido do mesmo, prtssei a presente, que nosignei e fiz sellar 
com o sello d~s armRs de!'te Consulado da !U•publica dos Es
tados Unidos do Brazil em Londres, aos 15 tle agosto de 1901. 
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c•U de cas 'mênto do qualrJ11er mulher accionista, cu por quaes
rluer 0'\tr• s meio; lPgae-. a não ser por transferencia, de 
c0nformirl:ule com este-: regulamentos, póde, apresentando as 
pro\"ét~ que os rlired"rrs julgarem snflicientes, ser olla mesma 
re,:::-istt·::da como po8~Uirlora de~8a acção, ou púde, ap1•esentando 
essas proYas e fazendo mna transferC'ncia de accordo com estes 
rcgulamnnt·•~. fazer registrar o transferido como esse possuidor, 
f1cando enten1lido fJUe os •lirectores terão o mesmo arbítrio de 
recusar 0 registro rle um tran~ferido, COliJO no caso lle transfe
rcnch por membr08 l't•gistrados. 

:27. Pe~sna nr·nl' nm:L, reclamando um titulo para uma acção 
l'Or trans•llis~i'io. t"r:·, lli1·eito, a re.;peito ue tal acr;iio, excepto 
r' r!,} f;"r re::i~IJ:t !u ou faz·~r re~istar o seu tr:1nsfe:·ido de 
a:c••rdo com 'o,; regulallw:J:c: da '·c,•rnJ'anhia e um direito para 
receber rlivirlendos ('i ll·:u·, cr) actua!Iuo:Jte ueclar:ttlos antes 
da morto ou outra transmis~i:ío de inter<JSses. 

I 'om ;,1 issn de ac;r!cs 

?~. -...;i ql(a!11U('r ~cci n;s', deixar dt> pagar qualquer cha· 
1113 11:1 ou pre,taç 10 no di;, mar~arlo para "seu pa;.;.tnll'Hlo, os 
diredOl'"R 11odrm, em qualquer tempo depois, durante o tempo 
Clt rJJH? a ch.un :d:1 011 prestação btiv•J!' J•or paga:·, manJar
'hc mn nYi~·· l' 11'~ p:tgar cs-a ,~Jwm:Jda ou prestação, junta
m<nte com juro não cxco•le:Hl<J a 10 ·, ao armo, c quaes
fJUrr !lC:i[:CZIS (jl!C h•nhun {ll\·Yin·1o pOl' essa f.tlta Ue .vaga
lliC'I1tO, e tlec!aranclo 'l ue no caso ele uiio pagamento no uia 
P r,n lo::;ar (rlll<'!' no escdpt,lrio ela colllpanhia, quer em um 
lJ~nco) designado !lO dito êlviso, a acção fic:wl. sujeib a com
mi~:s0. 

:?~. Si!~.: (\\:igrn"ias de rlq~1~lurr f!.Yiso, crn1o acirna dito, não 
i:_;,·,,m attr'll'lit! '''• a ar •;i' c·11ju respt·itu tenll:1 :oi,lo d[l.•lo esse 
:•Yi-->, pu·lc!'á oe:· r-1:1 qua' J'l•?l' tClliJ<• depuis eou1is0,1rl1 por Ulll:l 
1'e~ ,ltll,'ii0 dn~ 11irl_:ctL•rt?.::- f:l: a c.sLJ fim, c o i u~;sul.k·r Llella. 
dl'i;;;,rá rl,lti ''m rlo:tnte de ter qual'lUCr inte,·e~sc nell:~, e o seu 
1~ .-,n1:' s··!·:\ 1 i-· C'l.d·, ~ ln regbtrt)_:co: t;n po:-::")uiddr ; :)r;rá, p()rém, 
'!ii·> nb,·t. nt · , .. ·r,·,li-c . l'L'-p•.>us~Y9l pelo pi.!g~mcnt'' á. L'Z•mp~
nl.' · tk t,•.J,o,: c: <:l:,lll:t,LI~ e:u pr:·~l:1,,;0e.; d<JYi !a,: p·clas ~ccçues 
nc. 1ht:1 do cr:n!i'CL> ,, r1o rc~pc:ti·;o jnr0, si lluuYm'. , 

3r:. C.:i, por qn:tlquer cflns:~ que ~Pja, os directores julgarem 
('OJ:von·c;tl~·, d!p, poderi:\r) aceejLu· a rcsignnção tk qualquer 
ac<Jio llC'3 tcm:es rlUP julgarem conYcniento, C<d11tanto que parto 
ne1·hnma do [lcliYo ua comp,nhh seja em[Jrcgada na compra 
<la.' sna:e: proprics acçGe:;: ou e!ll emprestimo" ;;obre a garantia 
drt~ mesmas. 
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Vcmla, cwzcelluçrTo 1.' re-emiss{io de acçiies confiscadas Olf Ciilrl.'gue.; 

31. Os directores podem ven!ler qualquer acção coafiscada ou 
resignr~da como julgarem convenient0, e registrar o compr•·dor 
como o s ,u possuidor. 

32. lls rlirectores porlem cnncellar qualquer acção adquirida 
por conti8C.•l on resignação e emittir uma nova em Jogar 
daquclla. 

Di;·eilo de penhor sobre acçDes 

33. A companhia t11rá um pritm~iro e primordial dit·eito de 
penhor sobre as acções não integr·aiizadas de qualquer mem
bro que rstiver em divida para com a companhia, e snbre 
todos os r li videndos e beneficios quo lhe couberem em Yirturle 
dess:~s ac~;ões, par:t o pagamento das dividas Ycncidas ou por 
qual<tnct· c.:untracto por cumprir e "~se direito de pP-11lio1' oxis
tirá por divida~ dcv,rlas por c>se membro, f1ncr ,;ó. quor con· 
junctamrntc com qua.lquot· outt\t pc,SIJa, e por qua"squer 
dividas que se tornem devidas antes rle um registro actual de 
uma. tr.•n,;fercneia, si os directm·.:s tiverem r.,cuRado esso re
gistro pot' qualquer da.s causas já. IJICnciona.das, o s:~ esten lerá. 
:w in ter,·~,;u ;tlJ-;ulu t.o r•rn qualquer acção pcrl.cnr·r:::te a. um 
membro cunjtlllctamente com outra qualquer pe:;soa. 

34. ,\ ··mtpanhia ter{t o dil'eito de cffectuar es'e penhor por 
venda ou , o:lfhco e recmi,são das acçõe~ ou pela retenção de 
torlos os dii'HPnrlos e lucros relativos a ellns ou por qualqne1· 
•'Ombinar:i'i·J drH me~rnos meios. 

Di1·cito a rrcr;Des 

3:-í. ,\fim rle lcvar-sr a effoito uma Ycnda tln qun.lquor acção 
arlquiri !:t pf'!n. companllia, p01· cuntlsco ou cntre.c:a, qui' <J'l dire
ctores ['OS·:l!rl pt'<'ft>ril' Yer:t!n1· e eancdlar e rer'lllit1.ir on uma 
acçil" a c'.'.J'' . ,peito exi-:ta t:d penhor, r s dir·cctorcs porlcm 
exccut.:r, :.•JI, o ~ello rh cr>mJ•anhia, uma trans!".>; cn•·i"' i1cssa 
acçãu ao .::,·:t eompradur·, e c~sa tr<~nsferencia confl•rir:i os mes
mos ..!ir<,;L,.s ao transfcrlrlo como si ella tivesse si<lo executada 
pelo accio11i~ta em cujo nome a acção tiHr sido registrada; 
fican !o:·::[, ::d:rlo que a vewla rlfl qualquer acr:ii.o a respeito de 
um pe:rli. :· u:·, ' tcrit logar sem :1vi:::o prC·vio dr; um mez ao seu 
possuidor rr 'gistrado. 

36. O re,·ut'S'l ''e qualquer accionista po1' qualquer it'l'egula
riclad" r•:r: ,pralq<ll'r contisc.:o de uma ocçii.o será cÓmPnto por 
damuos, e u~ :·:·gistros serão prova concludeute do direito a uma 
acção cor: tra qnalquer pe:r:soa qn 'reclame como ou por possuidor 
permitivo do nma acção, qne os directores tenham tencionado 
confiscar, cauc.:ellar ou dbpor, segundo os regulamentos da 
companhia. 
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31. O.; diredor~s poLlt•m, cum a s'<ncção da e(,fillJanlJia, pre
viamente ilaJa em assembléa geral, ccnverter quaesLJuer acções 
integralizad,ts em cttpital. 

38. Qu<tndo quaesquer acçõe:> forem convertidas em capital, 
os di ver:;os possuidores desse capital podem des·le então Lrans-

-rerir o~ seus respectivos interesses nello ou qualquer parte 
desses interesses, da mosma manetra. e sujeitos aos mesmos re· 
gulamentus, como, e sujeitos aos quaes, quaesquer acções no ca
pital da companhLt po . .;sam ser tl'ansferidas, ou tanto quanto as 
circum:;tancias o arliJJittam. Porém, de maneira qne os directo
res porlei'âo crear regulamento quanto á importancia mínima de 
capital que púde sf>r tl'ansferido o sobre que partes de uma libra 
(si houver) podem ser transferidas. 

:m. Os diversos possuidores du capital terão direito de parti
cipaçiio no~ dividendos e lucros d<' cump:mhia, conforme a, im
portancia <le seus respectivos interesses em tal capitcol, e esses 
interesses eonfel'irão em proporção á SW\ importancia, aos seus 
respectivo:; pos·mirlorcs, os me,.mos privilegias e vantagens para 
votar<mr ctn assemblúas da companhia n p1nt outros Iins, como 
si tivessem sirlo conf'eri·los por· ac,,ões <le irnportancia igual no 
capit:ll da companhia; pot•ém, de J'<'Jrma que nenhum dr•ss••s pri
vilegias ou vantagens, exceptr> a participação nos dividendos e 
lucro:; da companhia, será conf<·ri·lo por qualquer parte :diquota 
de capit-ll consolidarlo, como não teriam, si existindo em acções, 
conti·ri·lo esc:>es privilegias ou vantagens. 

Garrrntias de IICÇÜCS 

40. A companhia póde emittir garantes nos termos, condições 
e di,posições aqui arleante contidas com referencb a acções ou 
.capital pagos, declara~~<lo que o portador· do garante tem direito 
;is acções ou capital nolle e~pccilicad"s; esse garante terá elfeito 
de conformidade com as disposições da lei de compatthias, de 
1867, ou outr<l qualquer lei em vigor então a elles applicavel. 

41. Os garaut•.lS de acções serão emittidos com o sello da com
panhia, as:;i;.mados por dous directorcs e rubricados pelo secre
tario on por outro qua!IJUBr e:npt•egado no logar do secretario 
para isto nomeado pelos directores. 

42. Cad.t garante de acçii.o conterá o numero de acções ou a 
importancia do cflpital e será no idioma e fúrma que os dire
ctores julgarem conveniente. O nume!'o primitivamente lan
çado em cada acção será declarado no garante de acção. 

43. Serão annexados aos garantes de acções coupons pagaveis 
ao portador, do numero que os directores julgarem p!'oprio, 
providencian1lo para os pagamentos dos dividendos ou juros 
sobre ou a rf'spt)i!o rias acções ou capital uelles incluídos. 

4cL Os direclorrJS providenciariio, da maneira que julgarem 
a todo tempo conveniente, para a emissão de novos coupons 



ACTOS DO PODER EXECUTIYO 

aos P"t'tarlores de então de garantes de arçõPS, quando os 
coupPP~ a elles annexos tiverAm a<'abar!o. 

45. Cada coupon se distinguirá pelo numero fio g11 '''tl!Ül de 
acçãn "" qual elle pertence e por um numero designando o logar 
que elle occupa na serie ue coupons pertencentes áquel1e 
garante. Os coupons não exprimirão serem l)agos om nenhum 
período l"•rticular, nem contet'ão declaração alguma. sobre a 
impot·tancia que tiver de ser paga. Elles serão pag-t s no logar 
ou logar,.,s, no idiona e fórma que os directores a to(lo tempo 
julgarem conveniente. 

4U. O portador de então de um garante de acçõcs, sujeito, 
porem, aos regulamentos da companhia que na occasião sejam 
applica.veis ás acções ao portador e até a extensão sómente 
e sob as condtções previstas, será um accionista da coutpanhia, 
a respeito das acções ou capital especificados no dito garante 
de acção, mas não tc>rá o direito de votar por procut'<Jção em 
assulllptus relativos ás acções ou ao capital ne!lo inctnido. 

47. lJ<'p!Jis de declarado pag-.tr-se dividendos ou juros sobre 
ns acções ou capital, especiticados em qualquet' garante de 
acç-ão, os directores publicarão um aviso em um jorn 1 diario, 
publicado em Londres e em outros jornaes da lnglat<'rra ou 
fóra (:ü houver), qne elles julgarem convcnient.e, declarando a 
importaucia por acção ou por cento a pagar-se, :1 data do 
pagam,nto e o numero da serie do coupon que tem de ser 
apresentaria; e rlahi qualquer pessoa que apresentar ou entregar 
um coupon tlaquelle numero de serie no Iogar ou em um dos 
logare,; declarados no coupon ou no dito annunrio, terá. direito 
a receber, á expiração desse numero de dias (não excedendo 
a cinco), depois da entrega que os directores a todo tempo 
marcarem, o dividendo ou jnro por pagar-se por tothl! as 
acções nu capital especificados no garante de acção, ao qual 
pertencer o referido conpon, de conformidade com o aviso 
que tiver sido assim dado por annuncio. 

48. A companhia, não obstante qualquer aviso ou conheci
mento que ella po:-sa receber ou ter, não scrit respoosavel 
por obrigação a reconhecer qualquer direito legal ou de equi· 
dade, titulo ou interesse em ou a respeito de quaesquer acções 
ou capital representados por um garante de acções, exceptuando 
os seguintes direitos: 

a) um direito absoluto ao portador de então de qualquer 
coupon assim avisado, como acima dito, para pagamento da 
importancia do divideiLtlo ou juro sobre o garante de acção, ao 
qual pertencia o dito coupon que tiver sido, como acima decla
rado, pngavel á apresentação e entrega daquello coupou. Este 
direito, porém, absolutamente cessará e finalizará si o dito 
portador de qualquer maneira perder ou extraviar o dito 
coupon ou si este de alguma maneira se destruir ; 

b) um direito absoluto ao portador de então ás acções ou 
capital incluídos n J referido garante e todos os beneficios nelle, 
além do dividendo uu juro que for, como acima dito, paga vel 
pelas ditas acções ou capital. Este direito, porém, cessará. e 
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terminar;i absolutamente, si o dito portador, d,, qu<'lflner ma
neira, perder ou ''xtraviar o dito gar.tnte de acção e coupons 
niio annuneiatlus, ou qualquer nellcs, ou si o,; mesmos on flUal
quet' um delle~. t!e qualquer fôrma se destrutr. 

40. PesstJ<1 nenhuma, como portadora ,J,J um garante de 
acção, terã. o direito ou lhe S<)rá permittilo de aRsistir ou 
votar, ou exercer qualquer dos <lireitos do acci"nista, em qual
quer asoembléa get·al da companhia, a respeito das acções ou 
capital espccifi··ado no garante de acções, s•\lvo si com nnte
cedeneia 1le sete dias, pelo menos, antes do ttia marca1\o para 
a reuniiio, ti,er deposita<lo o dito garante 1le acção no escri
-ptorill ou OIJI qnal<1uer logar 'Jile os directwes a todo tempo 
detet·mi:taret!l, ,iuntamenre C<llll nma declarn•;iio por escripto 
do seu nome e rcsit!cncia, ,, ~i o dito gar;~nt.<: de acç"io ficar 
assim dep 1~itado até devoi,; qnc a DS:'embléa g-cr,\l tiYer tido 
log:.r. 

Os nomes fl.j m:tis <le uma pessoa como proprietarios collc
ctivos do um garDntc de acção nilo serão rocebJdos. 

Entrr:.:ar-sr·h:t ao portador, que as~im depositar um garante 
de ll··~·i"io, um <'Prtifica•lo <leel1<rando o seu IHlffifl e re~idencia c 
o UUT!ll'l'U de ae<;iies, ou a itltp ·r•:,ncia 1!e c:,pitnl especificado 
no g;.J';l•:tc d:: ucç:-,o assim t!Ppr•sitarla p•11· pi~P. o q11nl C<'rtifi
carlo llw ,':u·i ilireito r1e a'~i-tit· e vot;,r n:t a··~eml'i•.,n- geral, 
da m<·Silt.l li!, udt·a (porém não mai~) como si e li~ f,,,s; accio
nistn. ngist_J':ld" a rr·speito das a<·ções ou c:1 1·ibl c8p<'~'ificados 
n•J rlitu <:·t·ti!ic<~lo, HJb ent"r:.::< de~te certificado, a rlle uado, 
.senrlo·!l:•: d:1·ot-.ilo o garn11te th ac<;ão, d" q•nl tenht sido 
rLulo. 

50. P•~-snn. nenhuma, com<) porta•lora de nm :_;:1r:ln!0 •lo ncção, 
terá tlireit'l a e\erce.r :.\ resp•lito das acçõe3 o:1 cap:tal nelle 
especificado·;, o 1liroito confet·itlo aos memlir<JS pelo ••rt. !'·3, de 
assic~IJ:~:· tl'n !'· qn .. rimento 1nr1 a convoca•:ão <h a~-embléa 
nxtra.:r !ir':t··;, "'~ n <lindto :t ('[~r~ dado prlo nrt. Cí, J'lt"a con
voc1r- c,,.,, "~-"'''''tl•l··'t, s :rlt '1'1'' antes f! Uh<) tli!·J Je(}n •; i:<tcnto 
:-::rj~ d'-'i;::~,!:; ::u o_.;,:rirtur~o d~L ~·f'!llpan1I i~l t'U ri'! o 't ''!so pelos 
accioni:stas qull c·•nvocarem a nssemb!éa seja publicado !con
forme ,, c;,su ::,. j \), elle tenh., ll<·positado o dito g·Jrantc d<' acção 
no f"irf'iJ':·'!" J "·'- eo,1pmhi:1, .i'lnt •m·m!e c1:n nma declaração 
por c· ·;"F .!.' sru tWJHl' r: n:::··•enr·'a, e e 'JU:.Iq:IPl' destes 
rasns :: ; : t _ ::; g:uant~ t!<J :<c:;ã; !lc:u6. d.cpc-é.:t·.•.l·: ató d"pois 
que teuha lugar a assemblea. 

Sl. Pe.,o;: nenhuma como pwbdora de p-arante 1l<J acção 
terit tli• cito:!, exel'cor qnae~qu 'I' tl<\S tlireitos de um accinnista, 
a nãu ser o< menciona<los nPs :trts. -!9 e 5P, ><em ilfclarar o 
seu nu1n" e re:ii.\encia o apresentar o rel'<.•ri:lo gamnte de 
ac<;fo:o ('d '"' Jir ectorPs o ex1g<rem), permittir q1w , ,p_j:t feita 
nell:: tli;~ 1 d;•,·hr<t<;iio do fact", dat-.l, fim e consequc·1cia t1e sua 
apresem t :11;fio. 

G:!. O <'Xl'l'<;il'io de todos c--; JHlcres da comp·,nhi:1 rom refe
renci:L ás a.cçCJo-; ao port;L lor (' a <:>mb:;:\o de garante~ d0 a<;ções, 
ser;i cenfia•Jo ::ws diredot e:;. 1\à•J serão, porém, o,; directores 
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obrigados a exercer os poderes de emittir garantes de acções 
quer geralmente, quer em iJUalquer caso particular, a menos 
que, em stm absoluta rliscrição, elles julgarem conveniente 
as>im fazer, c €Sta disci•içfio não ficará suj<éita a revisão ou 
interferuncia ,]e qualquer tribunal de ju~tiça e de cqnidade, sob 
motivo nenhum. 

5:1. Sujeito a uma re,;oluçi'io 1los dircctorns em contrario, 
nenhum garante de acção será passado sem um porli,Jo por es· 
cripta, as~ignado pela pessoa i]Ue na occasião esteja inscripta 
no registt o de accionistas da companhia, como po:-:suidora da 
acção ou capital a cujo respeito tiver de si passar o garante de 
acção. 

54. O pedi•lo será na fórma e authrmticado da maneira por que 
os dil'edoJ'es a torlo tempo determinarem, e será g-uardarlo no 
escriptorio, e os certitlcados das acções ordinarl:ts, então ti
rados a resp,éito das acções on ca pita! que se pret,•nriPr incluir 
nos garantL''• que se tem Lle passar, serão ao me~mo ff\mpo en
tregnes ;tOS <li r·ectores para serem cancellado,, salvo si elles, 
no exercício rle sua ,Jiscriçi'to e sob a;; condições que julgarem 
convertir~ntes, di~pensarem essas entregas e cancellaçiies. 

4G. Qnal]tnr accionista registr·ado, i]UO pedir que lhe sejam 
pas~ad•JS garantes de ac.;fío, a r<•speito de quae,;i]uer r1cções ou 
capital, par~ará, na occa~ião d<' fazer o pedido, aos dirnctores, 
si es~es julg;lrom conveniente exigir o direito do sello que na 
occosiã.o for imposto por lei nos garantes de acção, bem como 
uma ,Je~p<Z:J. não exceden.lo de um shill~ng por cada garante 
<lo acç:lo, como os dirPctores a to.io tempo fixarem. 

5G. :-;i o J'or·taJlor de então de um garante de acçi'io entregai-o 
aos diredo1·es para s•w eanc•ll;l'lo o pagar o sello imposto pela 
emis~iío d:1 11m novo garante"" arTão o a desp,za rtno não 
exceda dr) nm shil/i,;!J por ca•h g:1r·ante de nrçiio, segundo 
detet•min·•rnm oR dirPctore~, ;t t,rrlo ternpo, si jnlgaw~m convc
nient", po·!er :lo pas:;ar-llre novos garantes de acção pr,b acção 
ou acçõí~'> ou c :pita! espsciri ':l'lo~ no garante do acçi'r>.-1 as~illl 
entrPg•Ys r·~r:1 ~Pr~'Jl1 canc~ll:~dos; porem em circt~m:'t~·,ci:>. nc
nhnnn e!1··: pa•sari'i.o garr~nt<'S de :wr;ão nova P"r 'Jnalquor 
acção ou c.1p'talpara o . .; qn;Lcs t\ver sido proviament; pa:ssado o 
garante de n·:ç-ão e sem iJllO o ;:;arante de acção pr·cviarnentc 
passado tcnli·l siclo primeiramente entregue a el!cs para se1· 
canccllar:h. . 

57. Si o portador rle um garante do acção entregai-o, afim do 
ser caneel!;vlo e ao mcsmn tempo deixar no escripturio uma 
declaraçii•l es~ripta, assignada. pélr elle, na fór,na o anthen
ticada. da maneira por que os directores a tor1o tempo 
deter,•in<trem, perliurlo para ~er registrado como ac:·ionista. 
relativa.m!':tte ús acções ou capital especificndo3 no dito 
garante, e h·nçando na dita dPclaração o seu nom0, r~ppellido o 
estado ou ocr:upação e residencia, clle terá direito a que s·>ja o 
seu nome in•cripto como a.ccionista registrado na comp tnhia, 
pelas act;ões ou capital especificados no garante de acçãu assim 
entreguP. Ficando, porém, entendido que, si os dircctore~ rece· 
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berem aviso de qualquer reclamação por qualquer ontra. pessoa. 
sobre o dito gar·ante 1le avção, elles podem, a. seu arbítrio, 
recusar registt·ar 11- pes~oa que entregar o mesmo garante como 
accionbta, em relaç1\o ás 1lítas ar-ções ou capital, porém elles 
não serio obrigado> a as;im recusar, nem sujeitos a responsa
bilidade alguma para com qualquer pessoa por não recusarem. 

Emprestimos de dinheiro 

58. Os directores poderão a torlo tempo tomar a emprestimo 
para os tins da eompan h ia, e podem :.rarantir o repag~tmento do 
empl'estirno por uma hypothec:t ou onus sobre todoil ou quaes
quer dos lHtveres da companhia, quer contidos em debcntures, 
representando as impol'taneias emprestadas ou em qHalquer 
outro titulo ou documento, e podem emittir debentures para 
garantir o repagamento das importancias tomadas a empres
timo juntamente com os juros, sendo esses deben tures perpetuas 
ou terminaveis e repagaveis por sortüio ou por outrfl. forma, 
porém, dtl maneira que a irnportancia total do dinheiro prin
cipal emprestado e que exi-;ta a qualquer tempo. sob a g;n•antia 
desses debentnt·es, uão exceda á qnantia de f 20.000. 

Os directores podem tambem (wjeitos aos direitos dos pos
suidores de dehentures que !'orem emittidos corno acima dito). 
tomae ernprestimo de quaesf]uer somrnas que não excedam no 
conjuucto, a qualquer tempo, a f lü.OUO, para os tios provisorios 
da companhia. 

59. Pessoa nenhuma que empregar dinheiro ou que der 
credito á companhia será obrigada a indagar p<1ra que fim é o 
dinheiro pedido. 

60. A primeira assernbléa ger.,J ttJrá Jogar dentro de um 
período de nunca menos de um mez, nem mais de tres, a contar 
da data em qne a cornpanh1a estiver habilitaria. a começar as 
operaçõ8s, no Jogar que os directores p0ssarn determinar. 

61. Terão logat· as :~ssembléas gcraes subsequentes na época 
e lognr que po>sarn ser marcados pela companhia em assembléa 
geral, e si não for marcada outra época ou Jogar, terá Jogar 
uma assembléa geral urna vez por anuo na época e logar que 
possam ser determinados pelos directores. 

G2. As supra mencionadas assemhléas geraes serão chamadas 
assembléas ordinarias. 

TocJ.as as outras assernbléas sarão chamadas extraordinarias. 
G3. Os directores podem, sempre qu:J julgarem conveniente e 

quando houver requ'érimento feito por escl'ipto e assignado 
por nunca menos de 10 nccionistas da companhia, possuindo no 
todo S:: 10.000 de capital de acções norninaes, convocar uma as
sembléa geral extraordinaria. 
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61. Qualquer requerimento feito pelos accionistas exprimirá. 
o fim da assembléa que se propõe convocar e doverá ser deixado 
registrado no escriptorio da companhia. • 

65. Ao receberem esse requerimento os directores convocarão 
immediatamente uma assembléa geral extmordinaria. Si não 
o fizerem delltro de 14 dias do. data do requerimento, os reque
rentes ou quaesquer outros membros que possuírem no con
juncto acções, no valor nominal de \: 10.000, poderão elles pro
prios convocar uma assembléa geral extraordinaria. 

66. Oito diM (pelo menos) a11tes dar-se-ha aos accionistas aviso 
por escripto, especificando o logar, dia e hora da assembléa, e 
no caso de negocios especiaes, a natureza geral desses nel{ocios 
e esse aviso devera, outrosim, especificar o Jogar designado 
pelos directores para o deposito de garantes de acçJ lS e rlecla
raçues, segundo o art. 49; porém, a falta de rec<'bimento desse 
aviso por qunlquee accionista on a omissão accidenbl de ser 
elle dado a q nalquer accionista, não annullará os actos de qual
quer assembléa geral. 

l'rocedimento das assembléas geraes 

Gi. Todos os negocies 5erão considerados espccia.e~ fJU:lndo 
passados em urna assembléa geral extraordinaria, e todos os 
negocios serão considerados especlaes f)Uando passados em uma 
assembléa orJinaria, com excepção da reeleição de rlirectores 
que se retirarem, nomeação de contadores, sancção de divi
dendos e o exame das contas, balanços e o relatorio ordinario 
dos directon s. 

6:'1. Negocio nenhum será tratado em assemblén, geral sem 
que um qu0rwn de cinco accionistas esteja presente, pes,oal
mente ou por procuração, na occasião em que a assembléa 
tratar de negocios. 

G9. Si dentro de meia hora !lo tempo marcado para a nssem· 
bléa não houver quorum, será ella dissolvida, si tiver sido con
voc~l.fla por accionistas, de accordo com os poderes supraditos; 
em antro qualquer caso, ficará ella arliaJa par<t o mesmo dia da 
proxima Sllmana, na mesma hora e no mesmo logar, ou para 
qualquer outro dia, hora e logar, que os accionistas então pre
sentes determinarem. 

7ü. Em qualquer assernblélt geral primitivamente convocada 
pelos d~rectores, com ou sem requisição dos accionis~as, os accio
nistas presentes, qualquer que seja o seu numero, terão a facul
dade de resolver torlos os assumptos que deveris.m ter sido re
so!Y[dos na assembléa, em que teve Jogar o adiamento, si nella 
tives~e havido q1rontm. 

71. A pessoa (si houver), nomeada neste cnso pelos directores 
para presitlente, presidira nesta qualidade em assembléas geraes 
da companhia. 

n. Si não for nomeado esse presidente, ou si em alguma 
assembléa elle não estiver presente dentro de 15 minutos depois 
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da hora nl:lrCã>h para ter loga.r a assemuléa, os ;:~.;c!rmistas 
presentes esl'ulherão um dentre si para presidente. 

7:3. O precHente póde, com o consentimento da assemblr\a, 
adiar qnalqner assemblt!a de uma data para outra e de um para 
outro Jogar, porém, em uma assembléa adiada não se poder:'L 
tratar de outro assumpto que o que ficou por decidir-se na 
assemhléa em que teve Jogar o atliamento. 

74. Eu1 qnalquer assemblón. geral, salvo si for pedida 
votaçiio por e~cri pto assignado por 1 O accionistas, pelo menos, 
quer em pc,;soa on cujos nomes estej;un affixarlos por um 
procnradur dcviúamcmtc cmhtitnirlo, uma dcclaraç;~o feib 
}leio l'' O'i·'cnt", d<l que pa:;son nm t resolução o•t n:io foi 
apprO'. ·•h, "'' pa.-<,on pCli' um:t maioria particular ou não 
p:tssou o.'i~in1, e um l~u1ç lffiC!llo a est•J respeito n<·~ li, t' -~ úe 
actas :1a cllmpanhia ser<it> P''ol·a.~ suflleientes úo l:1dn ~em 
prova do nu<nerD ou pr·opun:·-··s tl·JS votos dados a Ct\'c•r oit 
eontr:1. r. <!i t:t resoluçã.o 

75. N:·;,, ~ • p<~dil'it Yot>.çã.o :t.lo:lu:':t n't nomc1ção U.e lH'e~itlcnt<~ 
nu em r•ll••,;:.:·to tle adhmnnt.o. 

jli. _c:) ,,,,. !"' 'i'l:i. lllll:t l·,d;v;ii:o, C'l!llll :1.cima ditn, ell:l. _,,.,.:', t,,_ 
111"']:, d·• ,,, , '"'il':t. p:Jl' (jnc o p:· ·,;i,h·n!;,• dei''l'min:u· e o n•,ult:\>lo 
rltll' ,'" ,.,, <' '''''" Tado r''JlllO PPl:t t'<'-<Oillção <l:t comp tnhia Cl'l 
assemiJI ·a ;~c:l'll I. 

J\'o e11'>u dn um empate do Yol."' ( que1' por Ill"ie dt) ln1 :tiiÜt
men,, 1 d<• tniws, f'JUIH' pol' e~<:r·utiuiJ lJill quali}UCt' :t."S ·r~t1Jl0:L 
"'PI':d 1 ,, :·<'·'·:id,•nte tet'<Í. ;lireitu :L um srgundo Yol;o de t!c;-
;~:;tp:tLI:. 

1 1. C:tda acc.!ioni:üa terá um y .. t,, para c:vlct acção t\>gi~Li':\;~a 
no ~-~\1 n"me, pol·óm, nenhum t:):·ú. dit•cito de votal' :;:~rn que 
i<·nln 1• ,._,o 'l <'l)mpanliia 1:("1 :L.:; impol'tancia:; qno :: elh 
dtlVt•J'. 

:-.~ .. ~i IUtl a~~ci( 1 Jlist;a se 1>11'r:a" tn,~nt:~c:t11to. _o seu f'~ll',Hlo:~ 
110rk.1'.!. v:l. :r em ref'e:'ü•:ci:t á-.; ~ua:> acçues, rn:···tn ·lo 
on!I'a f<.l.'lll'l YOt. J nenhum srl'it :\!:cl'itn n. respcit•J ,Je :•.:ç0,·~ 
"(H'Í"' 1"1 '" · > nume de nm:t p .,, '" lc•;..:·:tlmontc ílnp•·<l•·la .. 7·,;.··· :.·, •··.. ,,n m·•i" !'C''"'"·' ti-. f'l'•'ill ,. •:l_junctameni • di!'<'if., 
1. q11 1 ~ 1::1·i' 1, ·, .-: ·~. a p,l~~-:.)n. cnjll ll01l1f1 ft~tll'al' e!ll prin•Piro 
}t:~:·al' L~· t'i.·_.:i-.:~t·o, cOlHO tllll dl-::; JKl.~llidOl\~S d:ts dit1...: a:'::>·.-,,_,:~ C' 
!t[\ll i:t, lCI':i. din;iLo tl•l ,-,_~tll' J'P 1:t'il·ai\ll'llLü :ts JJJr;•:l::;. 

~:r). i>-; ,.,.,,'-'de ~.ecioni8tl9, :1 n."••) serem o3 pos;ui,Ju:·('S ~:lo 
:.:,,l':lt; : ,; .. :l(~<:i'ít'.<, po.Jem s:•J' .Jc:,]e·; p,s~Jalmcnle ou r '1' [l'J· 
I'Ul';(f:t' !I) 

1' ;, ! r:;::,•nt•J 110'11'~ >n<h pr .. cut'l1.dl'l' ..:er:t por eseripi.:J, n.-< :i
·~-rt:-td(i ! ·lu iHIL!Jr!~·3,nte, ou. :::on lo cs~.~ utna. cDrpol'a.·;:I~, conter·~ 
u ru·-1) · LÍ ·. 1, 11o .snci:tl. 

::t. I·. •' • !lr'!illt!IIJ:t '-'EW:i. n•nnn ;•h prOt'lll'ilU 1r:t 011 rcm·:':nll:1r~t 
conw t,,; t·;n ·!li dqu•~'l' a ~··m' I···'· -•'lll >JUC u:t épuc[l. d:t lk'll''rl• 

r;:io S"j:l cH:c·i •n:sb 8 qualilir'a,l:l. "· i•1~ L!', nem sem que 'l instrn-
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menta de nomeaç'lo seja depositauo no escriptorio, registrado, 
da. compan!tLI, nnnca. menos de 48 horas antes da. hora rml.l'cad;t 
para a assemlJléa ou pa.ra qualquer adiamento della, em que o 
accionist a nonH•a,!<l pr.:tentle votar. 

Ins•;rumento Ilt)nhum nomeando procurador terá validade 
depois da exph•.•çiio de 12 me:r.e'l, da data de sua outorga, ex
cepto pwa qualqtter adiamento da assemt>léa, para a qual elle 
foi primiti •:atw•n te p:t~sa1lo, e ninda, excepto rpt:~n,lo qu tlrtuer 
accionista, 1'1'8!,1 i n:lo no e.,te:mgei t•o, t·Jnh:t •leposi ta do no 
escriptorio 1h ,.,,tnpanltia um in->tl'um,mto de procnração 
( comp"t,)ntrm:•nte solhHlo para este fim ! v:dido pnra todas 
as as,omldéas, durante essa residenci<t no estrangeiro o até 
revog-a<;flo. 

82. Tod•l o in,tnuncnto de procuração l'erá da f<irma se
guinte ou de um:• t•'1rma para o elTeito seguinto : 

Tfl,• J.~•;·ír~ 1;,,/d .1li>IÍ;>;J Comjl((ilY of fl1·,vi!, Liulitcd.-
Eu .... rl .• ..• . nr· ·i11nista 1la companhia acima, Jl!'l:t presmte 

nomeio .... d·· .... tamlem acciotJista ria illP~ro:t companhia, 
meu procurador 1111 assembléa geral ordinnrin (ou espechl ou 
adiad<l) rttco·nvwhil, que ter:i, logat• no ... do ... proximo ou 
em qual,!U"r :vli:unf'nt.o da mesma, e para votar por mim e no 
meu Home c:ohn~ t•,.l:is as questõrs tratadas n··~~a as,embléa. 
Em testnmrrrtl1o do que assiguo aos ... de .•. 1le l\1 ... 

83. Si rm uma :•s;:r•mblé.t geral forem dad,,..; ou contados 
Yotos qae tlepni~ S" verifique terem si,lo inc ·lll]'etente:nente 
dados e cor: tados, elles não aiTectarão a valirladn r! l qual•pror 
resolução on ns,ur11pto passaclo ou tratado na ref••T'irla <ISS<Hnb!éa, 
salvo óii :t cont•·,f.::,::·:o d,•sses voto;; for apresent:1·la na mesma 
as.;;omhléa, 0 nr·m wste caso sem qn0 o presidente rntão e alli 
!llf'31llo deri•la ~i "f-l'ru 1Í de import<u1eia suffictl':Jt,e a affectar 
essa l'<·sulw;ã<J <•H ;;o,;tunpto. 

Dirr·clores 

St. ll uum<: , .:,. :lirodor;•,; nf.o ('Xcetlerá 1le ~f·is lJ('IU ;;erà 
meno:· de tre,;. ~i o 11U:uero fur re1! uzido a IM i xo •I e tro>, f cr:i o 
prinwiro rlc\ ('I' <1, tJ ditectores pt·eencher a Yag~. porém os 
actos do> dil'·~cõL••ro< não serão ti los pot• nu! los Jurante a 
vaga. 

85 .. \~ liil.~•ilii;~•J, ·~ p'1ra tlireci,or ~erilo a pos;.e r1•• rtr~ções da 
c·>mp:::,t;i.: ''·• \.,, ;,,. n•,minal•lt• :.:, :C;)), L'm pri:llf·iro director 
pJdor.·, c•;•:l'<'l' · ., c:t•·..;·• :wt·Js 1le a lqnirir a sua habilit:t<;:"io, ma~ 
dover1L 01:: to lo e.ts 1 <l:l•JUieil-a dentro de um lll(Z depois 1\a. sua 
nomo:~\·:~o, c '!H«n·lo rtiio o faç'1 Eorá con~idera.!n t<1JU:t1' as ditas 
acçÕ~'S d11. <':J!IIl' · :rl;i~ c e lias lho serão consequPntemente desde 
logo distrilniÍll ''· 

N6 .. \s ~~.:~ui·:lrs pessoas serão os primeiros dircct,.res:
Edmtnlll 1 lt'I'••rl I '• :n\ ifox, de /:2, Cornwal Clar.!l'nR, Lon,lt·es ; 
.lohn T;Jylor, .!.• li I.)U<'ll Street Pl:tCIJ, Lowlre~; EIJ1ilo do \Vali, 
de GS Lombatrl St:· d, Londres; Louis Maicli:t!ui, d•) 7, rua 
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33 

3! 

35 

3G 

37 

38 

40 
41 

42 
43 

A1•gamassrt composta de I >olume 
de cimf'nto o 2 do a.reb ....••••.• 

Argamas~a composta de i volume 
do cimento e J de a1·uia ..•.....•• 

Argamass:L do 2 volumes de cal e 
3 do areia. ..•••••.••••.•.•••••.••• 

Emboç.o o reboco com argamassa. 
do 2 volumes de cal e :l de areia.. 

Embuço c reboco com argamassa de 
I volume de cimento e 2 de 
areia .........•................• 

Hojun tamunto com parte.' iguaes 
de cimento e arci:J. ..........•••• 

C;tia,;ão com tros mãos .......•.•.• 
l'in tu!'a. lis;t a Ü'f'S mil us de tinta ..• 
Accl'cscimo para as obras de arte 

e~pcciaos nas fundações dentro, 
indusivc as caixas ............••• 

Accrcscimo nos pontilhões em arco. 
Porl.:ts com .anellas, almofadas com 

m,.IJtu·as Jsimple::;, a.c;scnto' no lo-
g:ll' com as competentes fcrra-
_gP-ll.~ ••••• o ••••••••• o ••••••••• o •• 

41 Portas com janellas do calhas com
muns com as competentes ferra· 
gt:I1~ ....••••••. , ................ ,. 

43 Port:t' interna-; com Yi<lt·o.-', asscn· 
tes e competentes ferragens ..•.• 

46 Caixilh"s para j;1nellas c bandeiras 
com Yirll',)S, as,;ontcs •..........• 

47 Y<>nPzi:tnas de batente~ fixos ....... . 
4R .Jant•.llw; com caixilhos e vone-

zi:J rns ......................... . 
~~) J'•JJ't:t-< .'!l':t,IJt!t>~ p:t.l':t :l!'lll:tZ(,J1.-<, t'tilll 

(::JJ't'! 1di<,·:t::;, a.--iS(~IIt1~.S •••••••••••••• 

Metro :I 

Metro 3 

Mett·o 1 

Metro 2 

Metro• 

Metro 2 

Metro 2 

l\letro 2 

:íO La.m!n·crtnins 011 ütboa~ de bPil':ula.. '\lcu·o 3 

fíl C.mtlnc m·cs c calhas de cobre col-
l ucados na o ltra. . . . . . . . . . . . . . . . . . Metro 

53 

G1 

[IJJJtitttJ~;Jl'(\~ OU CalÜ;v..: ,jt_' ZiilL'U CUJ-

lo~.';idd.~ Jl:t obra. ................ . 
C:ltlll.~ de ferro viJJ•a,[os de O'",::o 

tle tli;tm,)tl'o ......•......•••..... 
C:tno-.: do ferro vidrados de Om, 15 a 

O"'.li:Í de rliametro .............. . 
Vig:uuonto de madeira de lei falque· 

j:~<h, Nt!pPr.,tructm·a de puntilhües 
p:tr:t pontilhões e ponte~ ....•.••• 

5G F(•J't'agons para pontilhlíes c pontos. 
[,7 Superstructura metallica para .as 

obras de arto espcciac.-; ........•.• 
fí8 Frete do Rio a Cu.mpos ...........• 

Meh'o 

Metro 

Metro 
Kilo 

Tonelada 
Tonelarla 

76$000 

G0$000 

40$000 

2$000 

3$800 

2$500 
$200 

2$000 

50 °/o 
50 °/n 

16:5000 

15$000 

19$000 

19$001) 
25$000 

25$000 

:..'~';()():] 

3$•J00 

20$000 

12;SIJO'J 

l:JSOOO 

()$000 

60$000 
1$200 

(I) 
(3) 
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59 Trilhos de aço de 20 kilos por me \ro 
corrente. . . . . . . . . . • • • • . • • • . • . • • • • Tonelada ( l) 

GO Talas de juocção com o PlBJ de 
2k .500 c~tth uma................... Tone!J.da; ( !) 

Gl Pal'afn~oq ,~rJIU o pBso de 23!) gram· 
111:ts ...........•..............•.• 

G2 Gr:unpos com o pe~o do 160 gram-
n1as .............................• 

G:l F1·ete do Rio a Campos ........•.•• 
64 Chave; pa1·a. desvio~ .............•• 
G5 DllrmentB~ de m:J.deira. d8 l8i de 

lm,85X0'",22\.(0"',l3 .••. , ........ .. 
f\11 Lastro na. via pct·manonte para a~

sent.amento 1lo matel'ial fix,) com 
om•,so ..............•...........• 

G7 As3cntamento dn tl'ilhos ........... . 
68 Ponte; de m:tdeir<J. de lei on trilhos 

do fül'i'O p:tr.t postes tslegt·aphico.3 
69 Isohdorcs ~imple~ ................• 
70 Isoladot'0S e.;ticado~ ............... . 
71 Fios dP fct•t•o galvaniz;tdos do tres 

millilne tr·os ....................•• 
72 Apparelho telegraphico de Siomens. 
73 As,;entamento d<1 lintw. telegraphíca. 
74 Locomotiv;~ sy~tcma. americano, Fa-

bric:t naldwin, de eixos conjug;J.
dos com freio e tender ..........• 

7;) Frete d;t lo.~omoti >a do Rio a 
C;J.IU}JO~ ........••............... 

7fi Cano do la c!as~e sobre dous tntcks 
de quatro J'o,hs cada. um !lo pe,;o 
de 5.000 l~ilogrammas c com lo
tal,'ão pal':t pa,~agoiros, com ft•oio. 

7i C:tlT<J 1ln ~·· clas;e sobre oito l'l)(l<tS 
de peso de 1. iOO kilogrammas com 
lotação p;tr<t 50 pass:.t.geiros, com 
freio ...........•................ 

78 Vagõ:1~ p:.r:t merc<tuorias, fl'ch:11los, 
sulJt•e oit,, ro,l:t.;, ue peSrJ ue -L iilO 
kilogTarnmas, com lot.t,;To 1le 
9. 000 kilo.!~Tammas, com l'!·.~io ... 

7ll Vagõe.; gonrloh sobre oito ro,Ja~. de 
pc:-i<J rl·.' S. 0'. lO kllngramm:1 ~ " lot:t-
r;ão t!n Ul.OilrJ kilogramm:t~ ..... . 

tl' l Frote du lU o ;t Campo.~ ...........• 
SI Montagem de nma. locomotiva ....• 
8~ l\Iontagem do um carro de I a cla&!O. 
83 l\lont<t</Pill 1le 11m carro dn 2• classe. 
81 niontagmn de um vagão do earga .• 

Tonehvl<t 

Tonelada. 
Tonelada. 

Um:t 

Um 

Metro 
l\Ietro 

Um 
Um 
Um 

{l) 

(l) 
(3) 
(I) 

3~000 

1$000 
2$000 

5$000 
$310 

2$':>00 

Kilo $!61) 
Um (I) e (?! 

Kilomotm 80$000 

Um<1 (I) 

Tonelada (3) 

Um (I) 

Um (l) 

Um 

Um 
Tonelada 

Uma 
Um 
Um 
L'm 

(l) 

(I) 
(3) 

(if)0~1)01) 

1:10$000 
lri0.$000 
81J:j01l0 
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85 MontagPm de um .-agão gondola ... 
86 Tanque de forro para deposito do 

agua para. alimentação (las loco
motivas, posando 875 kilogram
mas, do 1 . 400 kilogra.mmas ..•..• 

87 Bomba para puxar agua .....•..... 
88 Encanamentos de chumbo de 1 3/4 

do diamctro, pesando cada metro 
cu bico 7 kilogrammas .......... . 

89 Mangueira de sola ................ . 
90 Eventuae~ ....................... . 

Um 

Um 
Uma 

Metro 
Metro 

50$000 

(1) 
( 1) 

(1) 
30$000 

10 "/o 
C':tpital Federal, 30 de sotemhro de 1001.- "Ufredo Maia. 

DECRETO N. 4.187- DE 30 nE smummo nm 1901 

Concede autorização ú. Tl1C Fan·a Gold Mining Company of Brasil, 
limitcd, para continuar ú funccionar na Repuhlica. 

O Presidente da Republi~a dos Estados Unidos do Bre.zil, 
attendendo ao que requereu a The Poria Gold Mining Company 
o{ Brasil, limitcd, devidamente representada, decreta: 

Artigo unico. E' concedida autorização á The Faria Gold Mi
ning Company of Brasil, limiterl, para continuar a funccionar na. 
Republica com os novos estatutos que apresentou, sob as mesmas 
clausulas que baixaram com o decreto n. 2.508, de 4 de maio 
de 1897, e ficando obrigada ao cumprimento das formalidades 
exigidas pela legislação em vigor. 

Capital Federal, 30 de setembro de I \JO I, 13• da Republica. 

M. FERR.\Z DE CA)IPOS SALLE5. 

Alfredo Maia. 

Eu abaixo assignado, Affonso Henrique; Carlos Garcia, tra
ductor publico juramentado e interprete commercial, nomeado 
pela Junta Commercial desta praça, escriptorio á rua de 
S. Pedro n. :!6, sobrado, certifico pela presente em como me 
foram apresentados uns estatutos escriptos na língua ingleza, 
afim de os traduzir litteralmente para a lingua vernacula, o 

(1) De aecordo com os preços das respectivas facturas. 
(2) Appare1ho de Morse para uniformidade. 
P) Dô conformidaflc com as not;ts de expedição ou ou teos 

documentos comprobatorios. 
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que assim cumpri em razão do meu otficio, e litteralmente ver· 
tidos dizem o seguinte: 

TRADUCÇÃO 

The Faria Gold Mining Compa.ny of Brasil, limited 

Memorandmn da Associaçr!o da «The Faria Gold Mining Company 
of Brasil, limited» 

1. 0 O nome da companhia é The F,tria Gold Mining Company 
o( Brflsil, limited. 

2. 0 O escriptorio registrado da companhia será situado na 
Inglaterra : 

3.• Os fins da companhia são: 
a) Adquirir por compra ou por outra fórma. quaesquer minas, 

terras metalifer.a.s, direitos, domínios e bens de mineração na 
America do Sul ou outra qualquer parte, e em particular ad
quirir certas minas de ouro, bens, terras e dommios, direitos 
actualmente ou anteriormente de propriedade de uma compa· 
nhia conhecida por Faria Gold ,lfining Company of Brasil, li· 
mited, hPje em liqui,Jação, juntamente com o seu activo e 
etfeitos, dessa companhia, e com vistas a isso celebrar e levar 
a etfeito, com ou sem modificações, um c0ntracto que já foi 
preparado, e está declarado ser feito entre The Faria Gold Mi
ning Company of Brasil, limited (nelle designada por« a Antiga 
Companhia» ) da primeira parte, IIenry 'Vard, liquidante da 
Antiga Companhia, da 2" parte e a The Paria Gold Mi· 
ning Company of Brasil, limiterl (nelle designada «a :Nova Com· 
panl11a »)da terceira parte; 

b) Realizar na America do Sul ou outra qualquer parte os 
negocios de exploração e trabalho de ouro, quartz aurífero o 
outros metaes e miueraes, preparai-os para o mercado, extrabir 
e preparar meta.es e productos mineraes, dispor delles e em 
geral realizar as operações de proprietario de minas, metal
lurgistas, negociantes e trabalhadores de metal ; 

c) :\Ielhorar, gerir, desenvolver, tirar vantagem, cultivar o 
realizat· operações de cultivadores das terras e propriedades 
da companhia e de preparadores e negociantes de producto e 
cultivo ·ias terras e propriedades da companhia; 

d) Construir ou adquirir na America do Sul, ou outra qual
quer parte, edificios, obras, machinismos, plantas e ferra
mentas, construir obras para exgottamento ou desenvolvimento 
de propriedades mineraes, para irrigação ou àesenvolvirueuto 
de propriedades agrícolas, ou para. deposito, manufactura, em· 
barque, compra ou disposição de generos; fazer estradas ( com 
ou sem trilhos), canaes, acqueluctos, cursos de agua e outros 
trabalhos para quae~quer fins que tenham relação com os ne· 
gocios da companhia, dispor e tirar vantagem desses edificios, 
machinismos, plantas e utensilios, ou qualquer interesse em 
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quMsqncr dessas obras, e ad'luirir, explorar materiaes roiantes, 
barco~. navios e meios de transporte, quer ptra disposição 
dos bens, da companhia. quer como fonte independente de lucros ; 

e) Comprar, ou por outra fórma, adquirir quaesqtwr bens 
moveis ou immoveis e q uaesquer direitos, vantagen~. pl'i vile
gios, c'•ncessões ou licenças que possam ser necessarias ou con
venientes para quaesquer dos negocias da companhia ; 

(') Adquirir direitos de patentes e privilegias de igual na
tureza no Reino T'nido, ou em outro qualquer paiz, colonia ou 
Estado, parn. qualquer systema de manul'actura de qualquer 
maneira rel:lCionada com quaesqucr operações da companhia, 
e tirar proveito disso, manufacturando, conferinrlo licenças ou 
(\13 outt·a fórma ; 

g) Subscrever, prom•)ver ou auxiliar a promoção de quaes
cper emprezas que oiTereçam t:tcili·ladas ou vantagens para os 
fins 1la companhia, e comprar e possuir acções ou intEresses 
em q nalquer companhia ou sociedade que otrereç,\ essas van
tagens; 

h 1 Ven,ler, alugar, rlispôr d~ qualquer propriedade mineral 
on outl'a da companhi~. quer em uma outra companhia ou 
outro qualqner comprador, e quer por meio de venda ou trans
ferencia ou por quaesq uer outt·os termos ou p11r acçõPs em 
alguma, ou em termos de participar de lucros ou em outros 
quae:.;q •l•Jr termos ; 

i) Fundir-St) com qualquer companhia, corporação, firma 
ou pe~soa que tenha fins semelhantes ou faça operações i•len
tica.s a qnalquer dos desta companhia, ou celebrar qualquer 
ajuste para participar 1los lucros ou para cooperarem ou auxi· 
lia.rem-:;e mutuamente ; 

; ) Empregar e empresbw os dinheiros da companhia que 
não sej:tm immediatamente precisos, da maneira que ella julgar 
COnVPiliente; 

h \ Ad,Juirir toda ou 'lualqner parte tios seu~ on dos nego· 
cios 1le qualquer companhia ou associação que tenha tins iden
ticos a qualquer dos desta companhia; 

l) Lrwantar e tomar a emprestimo dinheiro da mn.neira que 
lhe p:trecer convenientr>, e hyprth,Jcar ou onerar, absoluta e 
contl icio·tnlmente. toda on q u:dqner parte dos bens moveis ou 
de raiz o•t outro ac!ivo da companhia, incluiwlo chamadas por 
pag;tt' ou capital não pago; tambem tomar a emprestimo 'lua.l
qner irnportancia ou import 'ncias de dinileiro, pu r títulos, 
letras de c.tml.Jio, notas prornissorias, del;entHrcs on outros, 
como possa sor consiclemilo conveniente ou vantajo~o pam a 
comJnllllia, conforme possarn os directores determinar; 

m) Pt·otrger qualqw~r outra comp:mhia para adquirir todos 
ou qualqU<'l' parte dos bens e r,Jalizar qualquer d<JS compro
mis~us ou nmprelwnder qu:•e,;quer negocios ou operaçõc; que 
po,;sam auxili:1r a companhia, e para esse fim pagar •loi! rundos 
da companhia todas as desp;•z:ts •la ou incidentes a fJrrnação de 
qualquer dessas companhias e lla emissão do seu capital, inclu
aiYc eorretag,?me commis~ües para angari<~r ou pas~tr acções; 
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n) Distribuir quaesquer acções, rleúenturcs, ~arantias ou 
outros ben;; dos membros da companhia, em especies; 

o) Fazer• tudo quanto sej;t incidental ou que leve ao conse· 
guimento dos fins supradito~ ou de qualquer delles. 

4. 0 A rP~ponsabilidnde dos membros é limitada. 
5." o capital .ra conlpanlti:t é do ;C 80.000, dividi<lo em GO.OOO 

acçõo5 <mlinaria~ de :4: I c:vla uma, e 20.000 acçi"íe~ prefcrcn
ciaos não cumulativa~. do .:: I cada uma, confe1·in•lo aos seus 
po:;;suidoi'cs o dit·cito a um dividendo preferPncial não cumu
lativo. á raz!o 1lc ;f 10 pot• cento ao anuo sohre o capital que 
for então pago sobr.1 essas acções, e essas acções pret'ercnciaes 
terão ta.rnt•mn o direito de a.ndal' pari prrssn com as acções ordi
narias por dividendos em cada anuo depois das acções ordina
rias tet·cm recebi<lo lO por cento sobre o e 1pital ent<"io pago llOl' 

essas acções. 
Tod:1s e~~-~>~ acções. tanto orrlinarias como prcf•'l'<'Jwiaos, não 

cumul:1til·a~. pod.em ~rt· en1 ittidas por uma quantia de 15 
sltillíng>' por acção, creditada ou paga por ella, de cnnformi
dado com o projecta1lo contracto mencion'l.do no art. 3 ', pa.ra
grapllo a) dost.e melllm·andum. com pod~res pal'a consolidar 
e di\'idit• o ~eu c<~pital em acçõe~ de maior ou m••noi' importan
cia do que as suas acçõe.-! <'Xistentes, ou converü.n· a~ suas 
acções p:1g:t.s em capital, tambom com po<lci'C~ p:t.ra augmentar 
ou ro<luzir esse capital e cmittir qualqunt· capital, quor origi
nal ou augmeutado, como acçõe.3 ordinarias, Pl'efereuciacs, 
gar:mtidas ou deferida·;, ou acções com quaesquet• outro~ direi
tos, privilcgios ou corHliçõe~ a. dias anncxa~ que a assemhlé(l 
gora! possa <letnrm in ar. 

Nós, a.s divcr~as pessoas. cujos nomes e re•<idencia:; se ncham 
subscripl0~, desPjando nos fot·m:tr em umrt companhia, de con
fot•mitla<le com este memnran,Jum de nssochção, respectivamente 
concor<lamos tomar o numero de acções no capital da comp<tnhia 
oxpt·cs,;o ao lado dos nossos respectivos uomos. 

1.Yomes, ;·esidencias c qualidades dos suúsc;·ip!m·es; nwncro 
de acções lo;,w.do por cada suúscriptor 

\\'alter Decosta Kcyos, 73 Sttndringham Roarf, Tlalsion, N. E.; 
emprega,lo do commercio, uma acção preferencial. 

Albert. \\"rig-ltt, 28 llroad lands Terracc', Hroonwood Road 
Clapll:~m <'ommun, S. \\'., ompt·egado do commercio, uma acçã~ 
preferencial. 

lt ichard \\"alsingham :'dansfield Hoytl, 5K York Road, East 
JJam. E~,;cx. empregado rio commercio, uma acção pt•eferencial. 

l'hilip Ca.ll:lll Elphick, 5 Springdale koad, Stoke Ncwington, 
N., empregado do commercio, uma acção preferencial. 

Charlcs Aubrcy, Skilton, 14 Allison Grovo Dulwich, empro
ga,l.o do commercio, uma acção preferencial. 

Ernst \Valter nroom, 27 Anriol Road. \Vo'lt 1\.ensington, \V., 
empregad<J 110 commercio, uma acção preferencial, 

Poder Execut:vo 1001 
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nermont Gal,ell 0':'\eill, Tí Tlte Gartlen'l, E tst Duhnick, 
S. E., e;nprog:ulo do commet'ciP, uma ac;ão preferen•_·ial. 

Da ta do de J;J de fevereiro r],~ I 90 !.-Testemunhas rbs assigna
turas supta:-Gcm·gc Jlamlel 11'ells, 14 Gorrlon Road.-1/fm·d 
Esse.··, contador. 

E.ST,\TUI\!3 D.\. « TIIE FARIA c;nL!J :I!L>INt: CO)!I"Y\Y OF J:R.\SIL, 
LDIITED » 

A.~ ,Ji-;;;o:-i<;I•<'S da tal•ella A ,1:1 lei sobre companhias, do !8t'•?, 
nfio te1 i1u ''PP:ic.;"Jío ú. c•,mp:lnhi:l, por,)m em ~3U Jogar :::erão 
os cst<tluto,; dct companhia os .·•J:.;11inte~ : 

1. 0 Nil. comprollensií.o dcstrs cot.atntos, as pal:tvras f]ne so 
:1cltarn nn nunwro singnlar incl11irão o plueul, as queRe arham 
no plnl'al incluirão o singnbr ; as que se acham uo gencro 
masc,J]in:1 in··l,Iiriío o genero feminino; as palavr<1S rlc'~iglmll!lo 
pr·::;·<~i·; in~:lniJiio c<~rporar:õos c cs<~riptm! inclnirãn impr~ssücs, 
litl!f\!:J:tpllit~PontT·ns,nh-;titut••-' u:>unes da escripta;<· mez,, 
eu tendo-c<' por mez ealrndario. 

«O l~•·gistro »significa o registro de mombrus exigido pela 
lei de colllpauhbs, Lle 1802. 

2." O rscriptorio da companlti:l sorá sito no l•Jgar, em In· 
gbtr•JT:t, que os tlirrrt·•res pn~Eam a todo tempo desi!fl!,tr. 

Os dirrctorcs poderão t~ml•em estabelecer escriptorios filiacs 
nos log:: res que a todo tempo julgarem necess:uios par:1 o 
cillrc.:-; ftmccion:Jmento dos nrgocios da cmnpanhia. 

A <t·l:lJ'"t'lti:~, ngindn pelos •1ir<;dores, potlerá cxe,.rllr todos 
C8 p< de· r< s 1b lei dr; S·•llos de• rninp:mhi:JS, de 181\·1. 

:v A c0mprtnhia celebrará o m:~is breve possiYol, depois de 
sua inrorporaçiío, um contracto, ••o:n o seu snllo, nu:;, t •J'tnos da 
cscri]•tl!ra a 'lno se refere o :wt. :1'', paragrnpho u) tln 1dcma· ,.,,,t/ .. l" 1l'l as,oeiaç·i>n, rom ~,, mottilk:•ções ou altor;\ÇÕ •s (si 
1;rqJl 1. !'·: '1''0 rn~c.·:~.m ~rr f:{lnYen·i·•JlDrln~, }10J'(\m fJU:llltn ns lllü
di(fc: (,(-, :. nu :J lir;•·a<;fii•S COllH'lJCÍo:l!iJ:l1lS a.nteriorm•·ntr; i> ~--~Cffi· 
bli':1 co:JsLitnint<l. sujeitas á npprovação düssa nsSI'Illlilóa, o as 
eiTectuari1, exrcuta r:i e ol,tcr:'c a ou t· ·r~a de quaesq uer C'Cript uras 
o rlo::ilmcnt• s prcei<'os p:1l'a pn''"ilrem para :t companhia :i~ pro· 
Ir.bs:.~ !: ·Ih ccnYcnci .. na·las f'l·r>·m vendit\;:s c r-nmpra•h><, I' 

fica c:q·r·•s-:nnente derlarado IJ'lO a validado do dit,J contracto 
não s ·r(t imp<•di•la pela. razão do se acharem os venrledore,; 
como]'' ::nnotn1 c-.:, dir,•ctores ou outra fórma, em r :hriio •l" 
confhllJt,•a J•Drr~ com a companhia. 

4." Os di; odor o., não se1·ão responsavei,; pela vai irhlP legal 
do qn:>ltp1>0 r contJ•;>do de mitJCl'il•;ito ou outros rlirrito~ ,],; pl'O· 
prie<L1r'e dcs ventlerloros dns tcJT;ls mencionadas no mcmo,··•nr/w;l 
do nc:·oeinçiin; potlcriío, por(•m, acceitar o direito dos vende-



Ar:TOS DO POilEH E\:EtTT!YO ll2::J 

dores a ol\as: c com relação a direitos de miner<1çilo ern qual
quer parto (tis dita.s terras, sobre os qu,tes existe qualquer 
duvid r, os directores poderão acceita.r c~SJS direito~ ri e mine
ração como os vendedores os possuem. 

C I]!Ílrrl 

5. 0 ()~apita! nominal <la comp,1nhia é tle S 80.0' 1!1, d[vidiLlO 
em 60.rHtO at•ç,-íes orr1inarias de ;t: 1 C:J.'ia uma, e 2 1J 000 acções 
prefer··nd te~. não cumulativas do .r I cad,r. UJll;t., confer·indo aos 
seus l'' ·'~:r-'i•lures o d.ircito a um di vi il'nuo preCot·etwial nãu 
cumultl iv•1, á razão de ;t: lO 0/o ao ::t.nno sobre o cavi"ttl então 
pago j~<Jt' t'~sas :rcçües, e essas acções preferenci.~os ter·:i.o tambem 
direito d<J ;;O·larorn pari pass11 com as aoções orrlinari:rs de di
vil.lendo •·lt1 ca'h anuo depois que as acçCies or·.liua1·i:ts tiverem 
recebi•lu 10 "/o snlwe o capital então p:tgJ ~olmJ es-1'" "cçõcs. 
Torla:; e<. rs :1cc;ürJs, t~nlo nr.!iu:Hia:> c Jmo prcfm·onci:~e-; não 
cnmul,: i, ... ~. P'>lr•m ser• omittirhs co:n a qm;ntra •~<- quinze 
shillir,·~~ p.;r· :ccr;:t•J cr.lllib•lr<~ co:no p1.ga,, de cont'r~r·ni•l•vle com 
o conlr!.•!f'l .r. fJile se refere o art. 3', paragraplto 11) do l;;e;;la

!'anrll•;,l dP fl '~ w.1aç'i.o. 
G. 0 \,: olil·,s :rcçõPs podem ser ofl'ereci•las e cmitti.1n~ ao pu

blico ou a 'lit:l.··squer peo;soas pot· uma ou m:tis '111· ~~~~~s, da 
maw•ir•,n··~ln~·I'CS e l!J8tet•nws que os dir<'ctw·< atodo 
tempo, ;, "'l't di-crir;ão, julgarem con\·onientc, tétHlo ··111 conta, 
porém:, , s t•JI'mos o contlições do d1to contract.o rcf'.,rido nu 
art. 3'. 

7." ~i c~tivr'lt'om duas "u nMis pesso:to> r·cg-istra·las ''"mo pos
SnidoJ·,,s de ·Jll'tlqucr acçi'í.o, qualqnet' um;t rl<)lla~ i'" l•·!'á pas~ar 
recibo·: v:,di l•>o put' qual:IttCt' divit!eu to qne luJ' l' ~.:·• p.n· ess•~ 
acção. 

s.o .~ .: •mp:1illtia n'io scr:t ol.J:·igarla ~t t'cconliccei· tr1leress0 
parcial, :q:titati1·o, futuro ou coutiitgente em qtmlq:wr acção, 
nem l'·c~[•UitKabili:lade conjunch ou divi•lid:t relativ:t ., IJilalquer 
acçil", r:r1n qua!q:l!lr outl'o iatel'es,;o 011 rospLHhaiJilt '·"'u ares
peito,;,. ·I'' li·i'IUI' a ~çiio, a nii:J ·" 'l' o intol'eSs·l c " i'• 'il"llc<tbi
litbd· :<l t' ·S"lÍ :ot· r.Jg;~tt\l•lo d;t ac<;il•J. 

\)." '": '1•·::J:•l'O 1. 11·:'1 dil'lcito a um Cfrli/l.~.H]o , "111 o sollo 
comm :•.J 1:< ·ump:tuhia, 0Speciilcantlo a; acç.:íes que eii" pu:i~uir, 
com Ch l' ·:>pt•cti vos nwncros e as impoi't:uwias 'I'''' fJUt' cllo 
tiver p 

lO. · 't·-tr .. gar 011 lJlll'tÍ•'r'~ • c~se c;wlifi,~a·l,;, . :; , pudei<t 
ser r . l' ::;e•1ianle o t:::gam<'t1t·• dt'! u.n shil 1:1g. ··l wen•JL' 
sotnnt ~-· .qn a in!li!IU:!Í/N.\·:J.u ou uos ternl'J~ qu.tH ",1, pruva., 
ou d:• .nt'' .' túnna que o; rlircctore; po.>,:ttn•l··t,JJ't!'!lt:.·. 

ll. 't•:S :t ljiH<Lltit<l' :l[,ipl•Siçiiu Gal cuntt'UX!oi !j•lO POS~·L 
Ser f. I,' (J!![ I :l.S"Brllblt:3. QUI' SilllCdullal' O aUglllPlli•> d 1 eaiJital, 
torln~ ''- .:·:1,'):·:; uov.1s sr:rivJ tli,;posta.s da malletra 1 ·li' r}tte us 
dn·cc 1<•!''·, !'dg.u·cm t!e m:us beneficio para a eompaul11 .. 

12. :~ .. je:tus a qu~e,quu t!i1·eitos c~ptcill< s, I" t vll,.;.:ios. 
priori·JiuJ s u vaut~gens flUC po:osam soe iullerouLe:;" ,,t1:te.''lller 
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acçõe:; novas. qua~qurr c.<tpit:lllevantado p<:la creação rlP novas 
:1.cções ser:, C'''1s: !er:1rlo como ~trçlíes ordi11ari[l~ P P01T'" p•q·te do 
capita1 ori;.:·rnal. e "~sas n"vas acções serão sujr•it:1s üs me~mas 
dispo~lçõc,.; com J'•!:·~renc!a ao p;1gamenb de ch:unarlas e ao 
~untbco ele a.r:~·üe-< ::>iH' falta dn pagamento de chamada-<, ru por 
nlitra fi!rma, como ,[ es:;as nov~1s acções tivessem fnit•l p:ute do 
capital ori;:rinal. 

13. Qu,.lrtuet· pr>1ilegio ou incirlentes especiars ligados :.t 
r)\mlquer ela~S'l Psp<dal de a ç<ies podem. para o ftl!J r!e de· 
:;istir-se rlesses prh·;Jegirs ou incidentes especiae8, no t<>rlo ou 
ülll [•arte, ~er aH ·. ·los ,,o:· meio rle re.<oluçii.o especial subse
quente, cn!llta::i · ·1 uo os po,suir],,I·es rle 1:res quartos dessa 
c!asse e~peei,,! d··· :c~<;Õl'S cons:ntun poe escripto ••m tal reso
lução esperi:d: ::··«~J·lo er1tendi·lo que os p.>~sui•lores do acções 
ordinarias m"lo ~·~r:lo consi·ler:trlos de cla~:;se especial para os 
Jlns desr,~ arti:::o; P •orlas as acções da companhh :;crilo consi
uer:vh,; PlllittirLt-> ,, p·ssuidas nos termos expressos neste artigo. 

I l. A ~otnpanh'·• púde, por uma resolução especial. a qua'
qum· tornpn. I'erl11 é'~ o capital ou sub-dividir acções da manHira e 
<~l·m to· los o ri 1111:1 ':;::e r r lo;; i ncirlcnt••s prc~criptos ou conferidos 
Jiela:o lr:id d · com;::J.·.!tias de 18•·,; e l<?. 

C/w ida das 

!.": •. Os tl! r-'~ ::r~':•s porlem. cc•m rr:lar;:lo a '!Ua.esqner acçõe:: 
n:ío ermttid::.s "";:1; realiz,,,Jas inte;.:Tal ou parcialnH•nte para 
a compm de ;·;·o;: ;,,lades. •'XI!;Íl' q11e e:'S\1 quantia seja paga 
sob applicaç:"io e lh~"'iluit,·ão rla acçilo que elles ,julgarem con
nmiente e podem.-: te> lo tr•rnpo fazer as cl!'tma•1as a respeito 
de dinheiros p >1' ;n~J.t' por ess:1s acçõe;:, como ju'gare•n con
,·eniente. Comt~·:·_:, 'JUe <salvo aju;,tado por outra fôrma como 
parte do l'onrr?:~' p •I'a tom:1.d:1 rle acções1 se dê aviso de sete 
dias pant r·a•h ci· ~1:1da e que nenhuma chamada rx-:!oda de 
um:1 quarh par!'' ·!a importanda da acção ou ;;f'ja pnc:avel 
antes de d con·:•J ' dou~ J1lPZf'S depois rlo di:1. em qn•• a ultima 
chamada previa <t~ '·wnou pag:wel; e<trla membro ~erit ohJ·1gado 
;1> pa.g,,r a impll:·ta::cia d:t chctma•la ás pes,oas e na época e 
lagar dcsign"rloo;; p8>1s directores. 

As pre:<ta<J"S 11:" tiverem rl•• ser pa:::1s por quaesrJU<'I' arções 
P.mittidas em trt'lJ:~;; que prescrevam que os papnn·•ntos <leve· 
rão ser feit•1s em d::t:ts lixadas, serão consilleradas cc.mo chama
das feitas de ~.cc0: b com estes estatutos, e os suprarlitos paga
mentos 'L'riéo ~e i ~''S como e quando determinados por esses 
trrmos. 

IG. A re"pv:ls~ .i•bde de membros conjunctos ps>suit!rwes de 
uma acçiio. ·~om r·e 1'lçii.o ás chamadas sobre es;:~. acção, será tanto 
separada c<>mo ,'•J:; ··wcta. 

17. SL'I':t con~' '·>:··,·!:i. ter sido feit:•. a cltam~vb n:.t ép·,ca em 
que fOI p;t-:~;lfl.•. ;·. :·e~olnçiio dos directrres autorizando a. 

18. Si a e:J.ciJI 1>1 1 on prcsta·,õo a p:tgar-sn por fjualqtiei' :Lcçã<J 
n~w for pac: ', a:J~l'' ou Jl,) dia designado ['lL!'a o seu pagamuuto, 
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o possnitlor aetual dessa acção Perá obrigado a paga•· juros sobre 
as refed·l:t-< cilamc~.Jas e111 atraw, á t;;.xa qu-: o; rh·~ctlTCS de
termin".r'JI'l, não exccden(lo a de 10 "/o ao a11nu, .:e,Hie o dia 
tlesignado para o seu pllgamento ~ttú a d<• ta do pac;amento 
effectivo. 

1\.l. Os directores podem, si julgarem con\·eniente, receber do 
qualquer acc.onist:t que queira. :uleantal a, toda e qualquer 
}larte das importancillS por pagar sobre as acções que elle pos
suir, além da somm:t actualmente cltama•la, e a unportancia. 
assim paga adeantada ou tanto quanto •iella estiver todo o 
tempo em adt3:mtamento de chama•las, dará aa possuidor direito 
aos juros, á taxa c nos termos que forem Gombinados entre o 
accionista que adeantou a somma e os directores convencio
narem. 

Tl"•(ilS(el"Cilcia c trm1Sdl i.<s<io de acções 

20. O instrument·) de transferenci<t de qn<tlquer acção d[~ 
comp<tnltia poder:i ter a fórma geralmente usaria e será as
signa·lo tanto pelo tr<tn,;ferente como pelo transrorido, 0 o 
tmnslerente será considerado ficétr possuidot' dessa acçiio até 
que o nom do transferido s:>j:t respectivamente lança•lo 110 
registro. 

21. Antes do re;;ist.t·o d•3 qualquer trans:erencia o instru
mento de tr,msrerencia será. deixado no .JJscriptorio da com
panhia juntamente com o certificado das acções que teem de ser 
transferidas e com qualquer outra prova que os directores 
possam exigit' para provar-se o direito do transferente, 1.' a 
transferencia será de então por deante g11ard:ula pela com
panhia. 

22. Pagar-se-lJa pelo registro de qualquer transferencia. ou 
transmissão de acções uma quantia, não excedente a dous 
shillings e s~is pences, que os directores a todo tempo marcarem. 

2:3. Os directores po,i<'m, dando ou não a razão, recusar o 
registro de transferencia de acções não int9gralizadas a qual
quer pessoa não approvada por elles, ou feita conjunctamente 
ou só por qualquer accionista deYe•lor á companhia ou obri
gado para com a companhia, ou qualquer translerencia de acções 
feitas por menores ou pessoa insana. 

24. Os linos de transferencia poderão fi~ar fecharlos durante 
o tempo que os directores possam doterminar, comtanto que não 
o sejam por mais de trinta dias em cada anno. 

25. Os testamenteiros on invent11.riantes de um accionish 
fallecido, que na época do seu fal!ecimento era o unico pos
suidor de quaesquer acções, serão as unicas pessf)as reconhecidas 
pela comp:uthia como tendo direit0 a essas acçi'íe3. e os sobre
viventes de quaesquer acdonistas conjunctamente Jiabilitados a 
quaesquer acções serão as unicas pessoas reconhecidas como 
tendo direito ás acções assim conjunctarnente possuídas. 

26. Qualquer pessoa interessada em urna acção em razão 
de morte, fallencia ou insolYabilidade de qualquar accionist\, 
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Art. 38. E' inelegível pa.ra os cargos .te Pleeidente ou Vice· 
Presidente da Republica. o Vice-Presidente que succeder ao Pre
sidente, verificada a. falta. deste. 

(Lei n. 347, art. 5°.) 
Art. 39. Os requerimentos e documen\oe para ftns eleaora.es 

são is~ntos de scllo c de quaesquer direitos, sendo gratuito o 
reconhecimento da firma. 

(Lei n. 35, art. 56.) 
Art. 40. O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer ser

viço publico, sendo considerado feriado o dia das cleiçõe11. 
(Lei n. 35, art. 57.) 
Art. 41. O presidente do Governo Municipal fornecerá todos 

os livros necessarios pa.ra a. eleição, correndo por conta da. 
União as despezas que fizer com elles e os mais aprestos, na 
fórma da lei. 

(Lei n. 35, art. 64.) 
Art. 42. As mesas oleitoraes toem compctencia. para lavrar 

auto de flagrante dclicto contra o cidadão que votar ou tentar 
fazel-o com titulo que não lhe pertença, o para apprehendor o 
titulo suspeito ; devendo livrar-se solto, independentemente do 
fianç<t, o dclinquonte, logo quo estiver la.vrado o auto, qua 
será remettido, com as provas do crime, â autoridade com
petente. 

(Lei n. 35, art. 65.) 

Capital Federal, 28 de setembro de 1901.- Sabino Barroso 
Junior, 
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Modelo a que se refara o § 1" do art. 2° das instrucções 
annexas ao decreto n. 4.177, desta data. 

l'W. I 

Estado d-----------

I ,. 
Mun!c!pio de ................... . 

" 

( .. . 

1~ Sec~ão eleitot'e" ~ 

Município de ............. .. " \ ...... &leitores 

" 
eloHore<:.: \ 

" 

~Iunicipio de ............ "'', 

.... J\Iunícipio.q •.•. Secções J!;!eito 1·es 

••••• ''.I I ••••••• Ciil, I ••• (!e, •••••••• I ••• o. o r/e 190 ...• 

10 I f 0 O I I I 0 I I 0 ' I' O O I I I I I I I I o I I I tI I I I o o o 11 
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N. ~ 

Districto Federal 

ta Secção eleitores\ 

\ ... 
F':,-,;u'3zia de ......•..•....• , •.••. 

~'"" 
• 
• 

" ..... I· . ···"· ... 
• 
.. 

.. i•••·• " ..... 
I ta 

(· ... 
~ocçilo 

h·c·~uez a do .•.•••..••.••. , r:::: .. 

\ 

1 ta 

I:::.: 

Secção 

r .• ,,,,. do .............. r .. . 
I .... . 

~ ..... 

•. , • Socçõos 

ele\I()TeS\ 

I 
.. I 

f 

eleit"Ore~;o 

I 
I 

I 

• , .•. eleito:·e:; 

, •• , . eleitores 

. , , •. Eleitoros 

em ..... rlc .... ............ de IDO .. .. 
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DECRETO N. 4.178- DE 30 DE SETEMBRO DE HIOl 

Crea mais uma brigada de iafantaria. de Guardas Nacionaes na co· 
marca de Amarante, no Estado do Piauhy. 

O Pre~ült>nte da. Repuhlica dos Estados Uni.!os •lo llrazil, 
para cxecu~·ão do decreto n. 4:31, de l4 üc dezomhro do l89li, 
decreta: 

Artigo unico. Fica erc:Wa na. Guarda Nacional da comarc:t 
de Amarantc, no Estado do Piauhy, mais uma brigada. do 
infantaria com a dosigna.çlio de 26', a qual se constituirá de 
tres batalhões do serviço actiYo, ns. 70, 77 e 18, e um do da 
reserva, wb n. 213, que se o1·.ganisa.rão com os guardaR qualifi
cados nos districtos da referida comarca ; rovoga.dJ.s as uh
posições em eon trario. 

Capii.:d Ff'dl'ral, :lO •le setembro de 19Jl, 13• da Repuhlica. 

::\1. FEIU!AZ DE CAMPOS f'ALLES. 

S!!bino Barroso Jí' iiÍor. 

DECltETO :N. 4 .I7:J - v E 30 IJE SETE~Imw nE 1 ao 1 

Cr~a mais uma brigada tle infantaria d.~ Guartlas Na.:innacs n·t co
marca r!r> Campos :Noçn~, nn Este.JI) de Santa t'atharlna. 

O l'rc..;idt:nto da l~rpnlJ!ica tlos Esta.los rnidus 1ln J:r.t:d!, 
par.l. excctt•Jw du decreto n . .t;I, dcil4 de deZL'!llbt•o de 18tiC·, 
decreta : 

Ar~ign ltnico. Fica croatLL n:c G11:n··h Nacional •l:1 com:wct 
de CaiÍllJOS i\uvo:;, u•J Estado de S.u1ta. Cathat·ina, m.ii~ um<L 
lJrig-<trL\ :k inJ':tnt~H'ia rom a dt>qi:.:narJtn dl' I>l\ :t qn,\1 'e 
constituit·:i 1lfl tres b:\talhõcs do 8Cl'Yiço actiYo, n~. :-n, :lN e 
39, e 1!111 do d:t reserYa, sob n. IJ. que se organisa1·ào com 
os guarda.' <[nalificados nos districtos da l'l'ferida eomar•··' ; J'e
vogadas :1s dispusiçõe,; em euatrario. 

C<tpii.al Fe•lerCJ.l, 30 de sel.f'mbro de 1901, 13" da RcpHblica. 

~I. FEm~.\z DE C_\~rpo:; ~-\LU:>:. 

8aÚÍJlO fla /TOSO .Junior, 
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DECRETO ~. 41,80- DE 30 DE SETEMBRO DE 1001 

Craa mais uma brit;ada de infantaritl e uma de cavallaria de Guarda~ 
:\acionaes na c0marca de Lages, no Estado de Santa Catharina. 

O Presidente da Repuhlica tios Estados Unidos do Brazil, 
para, execução do uccrcto n. 431, de 14 do dezembro de 1896, 
tlccrcta: 

_ \l'tiQ"o nnic'J, Fica.m crc~:vlas na Guarda Nacional da co
marca·- de Lagc>~. no Estado de Santa Catharina, mais uma 
ln·ig:t•lct de iÍJI:l!Jtaria ,. uma de cavallaria, aquella com a 
rl<'signaçito de !1'. 'l'W se constituir;i de tres batct1hõcs do scr
YiÇ•) activo ns. -!ti, 4! e 42, c um do da reserva, sob n. 14 ; e 
csb com a. de 8', que se constituiri't de dous regimentos, 
ns. 15 e lG, o;; qnaes se organi~arão com os guardas qualifi
cado3 no:> districtos da referida comarca ; revogadas as dis
posições em contrario. 

Capital fc,Jcral. 80 de sctomhro de 10:ll, 13° da RcpulJlica. 

M. Ff:RRAZ DE CA:IlPOS SALLES. 

Sauino llan·oso Jwlior, 

DECRETO S. -L 181 -DE 30 DE SETE~IBIW DE 1001 

Crer1 mais duas hrig~das de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de Leopoldina, no Estado de Minas Oeraes, 

n Pl'esitlcnto d:t Hopuhlka ,[o.-< Esh<los Uniuos do Drazil, 
para cxocw;ào do ,[~ereto n. 4:n. de 14 de dezembro de 1t>9G, 
decreta: 

Artigo unico, Ficam creada& na Guarda Nacional da comarca, 
de Leopoldüw, no Est.auo de Minas Geraes, mais duas brigadas 
1lo infantal'i<t com as do~ig-nações do 141" c 142•, as quacs se 
constituirão do tros batalhões do sorviço aetivo c um do da 
reserva, Cêlda uma, aqncllcs sob n~. 421, 422, 423, 4:?4, 4".'5 o 
4?G, e estes de n~. 141 e 142. que se organisarão com o.s 
guardas qualificadM nos di;;trict.os da rcfériua comarca; revo
gadas as di~posiç0rs em contrario. 

Capital Federal, :~o de setembro do 1901, 13• da Rcpnblica. 

~L FERRAZ DE CA:Itros SALLES. 

S(7bino llan·oso Junio1·, 
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DECRETO N. 4.182- DE 30 DE SETEl\IBRO DE 1901 

Crea mai~ um1. brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na co
marca de I\aqui, no Estado do Rio Grande do Sul. 

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na. Guarda Na.cional da comarca 
de ltaqui, no Estado do Rio Grande do Sul, mais um;\ brigada 
de ca.va.llaria, com a designação de 22a, a qual se constituirá 
de dous regimentos, ns. 43 e 44, que se organizarão com os 
guardas qualificados nos districtos da referida comarca ; rovu
gadél.S as disposições em contrario. 

Capital Feuoral, 30 de setembro de 1901, 13° de\ Ropublica. 

l\I, FERRAZ DE CAMPOS 8ALLES. 

Sabino Barroso Juni01·. 

DECRETO N. 4.183- DE 30 DE SETEMBRO DE 1901 

Crea mais uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na co
marca de PorLo Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul. 

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, do 14 de dezembro do 1890, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada. na Guarda Nacional da comarca 
de Porto Alegre, no E:>tado do Rio Grande do Sul, mais uma 
brigada de cavallaria com a designação de 23a, que se consti
tuirá de dous regimentos sob ns. 45 e 46, que se orga.nisarão 
com os gual'da.s qualificados nos districtos do município de 
Gravatahy, pertencente á mesma comarca ; revogadas as dis
posições em contrario. 

Ca.pit<\l Feder<tl, 30 1le sctornbrv de 1()01, 13° da Ropublica. 

l\1. FERRAZ D3: CAJ\IPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 
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IJECltETO N". 1. 18l - DE ciD DE SETE~fBRO DE 1!.101 

:'>hnda ob,·r;·8.r pNviueHcias d<> prophylaxia mari.tima modificativaR 
do r~egu!Jmento Sanitario Federal. 

O Presidente da Republica, attendendo á necessidade de 
motlific;n-.,o o Regulamento Sanita.rio Federal, na parto refe
rente ás providencias do prophylaxia marítima, ro,olve 
mandar quo sejam observadas, como si do mesmo regulamento 
fossem, as que com este baixam, t~xpcdidas pelo Ministcrio da . 
. Tnstiça c Negocios Interiores, e as que mais so ~cguircm. 

Capital Fc·ll'r:tl, ;m tle setembro de 1901, l:-3• da Ropublica. 

~I. FERRAZ nE C.nn·us S.\LT.ES. 

Sccúino Barrc•so Junim·. 

Provioencias a ~ue se refere o uecreto n. 4.1~4, uesta uata 
O :-Iin:,l.t'o ,]e Est;~.j,, r1a .Tn.,ti,;:L o Xcgllci•l>l Intf:i'Í•ll'CS, t'lll 

n•)mC do Presidente d·t HcpnlJlic:~: 

.\I t<Jil<itlndo á manifcstaçiío de casog de pesto nost.'t C::1pital o 
·1.· ;·_,.,.,.,.,,, .. ·••m u f!llt' propuz o rlirt•ct"r ,<.;oral de saud·) publiea, 
!'\'f\l; \-··: 

l.'' ':_, <•:t\ i'·'· que p~wtii'ülll <lo pado do Rio do .J ',Il<'ÍI'') com 
,J,-s,;I~·· ;: '"I!.t·.~.; portos da. R<:pu!Jlic:.t, Hca1·ã.o mbnwtti<lo-; <t Yi· 
,[l;r, ~''lli·,.,I'ia <1,~ s:<Iti,!a que l'rccodt'I':i a t!P p"licia. 

:.!." < '·' :<jndCL<ttes do direetor goral tle saude publicct, incum
[,j,J, • ., ·h yj-;iL:<. tlo s~ltidrt. o:-;amin:•,r:-ío o cstn<ln hygienico rio 
r}'>l'd,,, :h t~'':J.J;~·~Jt~" dt~ ~:tllde tio~ l'a:· .. ~ag-eiJ•ns (~ t.J•ipulanLcs, e 
l':ll',.l) dP--!'IllfJ,d'!'.!t' ;l" pc...:...:ll;l·~ Clll!~ illliTSCllj ~l't'lll plH'Il\llllCJlOS 
~'.l'Ji•'j:,,,o; 11\~ JIHI!<SI,i;L )11\'Lilt•JJei:d; lJel!l ClllllO Ol'l<'tnt·:l•l :1 ,,,,,_ 

c:t1·~· '· •1os old,•ctos Slt~c,:pti,·eis (al't. 30 cl•J ltc•gubmi'llLO S:mi· 
tari11 FP<l<'I':ll) qnc l',t.i.-erem a bnrtln 0 cuja CXl>Ortaçilo fica. 
J>l'ulliiJi<l;t, 

:L" t'l-; n:1Yi": <Illl' ..:allircm 1!" pol'to 1!•1 Rio 'lü .Ja:1ciro com 
dustirw :t otJT.t'n-< P"l'tos nacinn;~,·s ~crfin cJc-;inl'cd vir·~ no portn 
de" •,!Ji.Lt oH no L:LZ:II'eto <h Ilila. (;I'andt). Em<JH ·.nto não fol' 
ins~ir.uit.!a, a, du~infcc<:iio U<> poeto do Rio de Janl'it·o, <lPvrrã.o o.~ 
tlitr•s n:~1·ios S1lbllletter-se a expurgo no Laz:treto. 

4 ." ~\.1, l'onl'nrmilLtde do decreto tio 24 <In nnH1111bro rle I!JOO. 
tu• lu ,, ,.c,:, io. qiH' 'ral'e;.:·at· cnu·e o porto dn !{to d!' .l·!nCil'U c 
o' p<ni os du,.; E.,tados, deverá tel' medico a bot·do. X os na vi os 
u:tcion.•,c . .;, o mcdko de hot•du ~<·r:'t inve.;tit!o pelo tlil'eclot' geral 
tlú s:w.Je publka nn, qualidade tlc inspector Sétllital'io dP navio, 
tct·;í a au~ol'it!CLtlr tle.-;tc e cumpt'il'á fielmente ag uht•ig-a~:õc,; 
eoust~uüc;;; do art. 28, s 2', Jo l{egulétlll<'nto Sanitario Federal. 
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A infracção do rli!lposta no nwsmo artigo importará a desti
tuição do inspector sa.uita.rio do na>io e a. substituição do me
dico de IJordo por outro. 

5. o Os navios desinfectados, c11m medico a. bordo, que che
garem a qualquer porto nacional, terão livro pratica, desde 
que: 

a) nãu tenham ti<lo durante a viagem caso algum de mo
lcstia. pestih•ncial ; 

b) e~trjam em uoas condições de hygienc o haj:11n cumprido 
as instruc<,;ões do inspcctor ~anitario ; 

c) apresentem : l", lL;ta dos pa~sageiros c tripulantes com 
que houn:rcm p:J.rtido do porto do Riu de Janeil'ü, visar!:\ pelo 
ajudante incumiJido da visita de saltirla e pdos inspectL•rt•s dos 
portos .em que tocarem, com declaração do numero e nomes dos 
passageir·os e tripulantes, quo desembarcarem e 0mharra!'em ; 
2°, bilhete de desinrecçãu, firmado pela autoridade fe<IPral do 
porto de saltirl;t on do Laz<tl'eto; 3°, certificado escrip111 pelo • 
medico, e a.:;signado por cllo e pelo commandanto, do quo 
nenhum pa:.:sageiro ou tripulante entrou a bordo ou sahiu,llnpoi~ 
de vis:~dct a lista adma. 

6. 0 Os Il:Lvios, quo durante a viagem tiverem caso de mo
lestia pestilDncial ou com elle chegarem, serão submettidos <'L 
quarentena de dez dias, purgada. a bordo e no porto de chegada, 
si a. autorida<le fedc1'al entender possível; ou serão intima.,los 
a regP0ssar ao L:1.za.reto da Ilha, Gru.nd.e, si no porto de chegada 
não for P"~sivel :t quarentena referida. N.enhum inspector de 
saude do porto poderá decidir, em tal hypothcse, por autori
dade propria ; mas far-se-ha o que for determinado pelo director 
geral de ~;wde publica. 

7. o C ma vez concedirb. lin•o pratica. a qm\1<11101' na viu, 
ficam os pas:.:ageiros, que elln honver transportadü, lilJt~J·i.o~ rla 
ac~·ão da <tutor idade fcder:tl J'll porto de cheg:1da; e comt•etir;i 
;\ antm·i,larh• lue:Ll instituir :> vigilanch medica <lo! d~e:ct~:ul>:u·
cado~. uu aduptar outra providenria. 

A eqnip:1gem do navio, por~m, rontinuar;t sob a vigilanci:t 
ria rct8dda auh)l·idadc federal. 

8. 0 (H na vi"~ qnc n:lo pn•k1·cm suh111ett0r :.:c ás ,](~:.:inl'cor;õe~ 
rlf''~'l'Jliin:lrl:r., pC'lo pi'Psentr) ado, opcr<trão em qnarentnna nos 
portos n:,jonacs, mantida a incommunica.bilidade c per111i L tido 
o Llc~cmiJal'rlllC da corrcspolldencü postai. 

CavHal Fulci·al, :;o de setcml .. ru de 1901.- Subino fl,u.,.oso 
Junio;·. 

DECRETO N. 4.185- llE :lO DE SETEMBRO DEl 01" 

H.ccluz a llez dias o prazo quarentenario para a peste 

O Presidente da Republica, attendendo á com·eniencia de 
harmonizai' os intcrc:.:scs da s:mdc publica com os do commcrcio 
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c da nn.vegação, resolvo reduzi1• a dez dias o prazo quarente
nal'io para a poste, alte!'ando-so, nesta parto, o Regulamento 
Sanibrio Fetleral. 

Capit;tl Federal, 30 de setembro de 1901, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 

DECRETO N. 4.186- DE 30 DE SETEMBRO DE 1001 

Approvrí a nov:J. ta!Jella de pt"eços para a construcção da Estrada de 
Ferro de Santo Eduardo ao Cachoeiro do ltapemirim, em subsli
tui,•ii.o da que se acha em vigor. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil, 
attcndnndo ao que requereu a The Leopoldina Railway Com
pany, limited, decreta: 

Artigo unico. Fica app!'ovada a tabella 1le preços de unida
des que com este baixa, assignada pelo Ministro e Secretario 
de Estado da Industria, Viação e Obras Publicas, para vigo
rar na. parto em construcção da. Estrada de Ferro Santo 
Edua!'do ao Cachoeira do Itapemirim. 

Capital Federal, 30 de setembro tle 1001, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo Maia. 

Tabella de preços para a construcção da Estrada de Ferro de 
Santo Eduardo ao Cachoeiro de Itapemirim, a que se refere 
o decreto n. 4..186, desta data. 

o e! .. "' Designação Unidade Preço Cll-o s .. 
~o 

ZCI) 
'"O 

1 E~tudos definitivos, ••••...••.•.••.. Kilometro 500$000 
2 Locação da linha ................. Kilomotro 300$000 
3 Roçado om ca.pooiras a machado ••• Metro 2 8040 
4 Roçado em matta virgem ......... Metro 2 $080 
5 Destocamento ...................... Metro 2 $560 
6 Excavação em terra com transporto 

att~ 50 metros •••••..•••••..••••. Metro 3 I$000 
i Excavação om pedra solta. com 

transporte até 50 metros .••••••• Metro 3 3$300 
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8 Exca.vação em rocha com transpor
te até 50 metros ...........•••••• 

9 Excava.ção em terra em emprestimo 
com transporte até 50 metros ...• 

10 Transporte de terra em cada 10 me
tros ou fracção dos lO além dos 50. 

11 Transporte de pedra solta ou rocha 
em c<tda 10 metros ou fracção dos 
10 além dos 50 .•..•••••••••.•.•• 

12 Cavas para. fundações de obras de 
arte cspociaes .•.••••••.•••.••••• 

13 Cavas para fundações de obras do 
arte correntes .•......•...•.••..• 

14 Cantaria de I" classe com argamassa 
de volume de cimento .••..•...•. 

15 Alvenaria de apparelho com arga
mas~a de 1 volume de cimento e 
3 de areia ....•...............••. 

16 Alvenaria ordinaria com argamassa. 
do 1 volume do cimento o a de 
areia ..••...•..•..•.•..••...•.... 

17 Alvenaria ordinaria com argamassa 
de 2 volumes do cal o 3 de areia. 

18 Alvenaria de pedra socca ...•.....• 
19 Alvenaria de 1ajõos ............... . 
20 Alvenaria de tijolos com argamassa 

de 2 volumes de cal e a de areia. 
21 Paredes de frontal de tijolos e madei-

ra com argamassa ............. . 
22 Paredes de tabiques do taboado 

grosso o ripas com argamassa •..• 
23 Pedra britada para lastro ou cimento 
24 ' Concreto com argamassa do 1 vo

lume do cimento o 3 do areia ..••. 
25 Telhado com tolhas francezas e ma

deiramento do pinho do Riga ou 
madeira do lo i serrada .•.••...••• 

2G Telhado com telhas nacionaes e o 
mesmo madeiramento ....•...•.• 

27 Telhado com telhas nacionaes o ma
deira do páos roliços ...•......... 

28 Telhado com tolhas do zinco ondu
ladas e madeiramento de pinho 
de Riga ou madeira de lei .......• 

29 Soalho de macho e femea com ta boas 
do Qm,2Q o competente vigamento. 

30 Soalho de juntas seccas ........... . 
31 Soalho do pranchões sobre vigamen· 

to de madeira ..•..............•• 
32 Forro de saia e camisa com o com

petente vigamento ......•.•.••.• 

Metro 1 

Metro 3 

Metro 3 

Metro a 

Metro 3 

Metro 3 

Metro 3 

Metro 3 

Metro 3 

Metro 3 

Metro 3 

Metro 3 

Metro 3 

Metro 1 

Metro 2 

Metro 2 

Metro 3 

Metro • 

Metro 2 

Metro 2 

Metro 2 

Metro 2 

Metro 2 

Metro2 

Metro 1 

1115 

6$400 

1$000 

$020 

$020 

2$000 

1$500 

90$000 

60$400 

46$000 

30$000 
20$000 
2~000 

50$000 

9$500 

11$000 
1;4000 

60$000 

12$000 

10$000 

8$000 

9$000 

11$000 
9$000 

18$000 

8$000 
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J)~·L in c:. I t'tJ·' :~• ·~ pat·a ~ (•l0i(to r lo; Pt'l'.3~·lent·~ c ri.~ ,~iec- Prl•Rirlcntc 
d:t I~·'J•llldica. 

O l'ro..:i !rtd t\ •h l~npnhlir·:~ tio-; Esl :ttlo-; Uni• los 1lo Ht•azil: 

Hn'<:Jin1, na, ·~nn!'nt•Jlli•l:tr[t1 tl•l arG. ·18, n. I. 1.b Con~titni(•ão 
Ftltlnr:tl, 'l'lt'. rn •·le:•;:l.•J a 'I'''J ~" 1.•·t·:í. do pt•ocnd:·r, no tli:t I tlc 
Jnar'f,'d ,·in·~'•'Jt'u, p·tt'; 1• o:.; t•:Jt•;..;q" dP Jll':·sid·~nt;;~ n dt~ Vit~t~-Pre.--:i
d{·ni.t1 d:t H.•JilriJlir~.l. :--:t~ nl,.,~\1'\"(~IH a~ ln~tl'll""•:Õn . ...; f[fl(l ~t c .. :to 
:tt:nlllp:lltit:J'rl. :>.~-'i'éll:td.r' l'<'l" '.)jqi;rr'Ct dt: EH:tdn d:t .Tnsr.iça 
<~ :\t·.~~·~l·i•l-.: [J)i,l'!'l_ •·:·...:. 

'.\~·1!'11:4 S.\.l.LES. 

lns!ruc~ões para a eleiç~o de 1 oe março proximo vindouro] a 
~ue se refere o decreto n, un desta data 

.\· '. !." '~:•, , r:·iq;'i,n para os c:tr!:( >S rle Pt'r>.>i•lent•' o de 
\i ·t•.-'•'J·.•< 1 •tJl' da, ltt\[lllltlie:t, :t 'JIII' sn ha rln pi'OCIIleJ' a. l rle 
/1\11'' ; J· ·:i'!\'1 \'irJdrJIII'U, qS t•J,•.itiiJ','.'-: \·nl,;tJ'.~l'l p,'./'.t.:d,P as lllCSa"' 
j.;, ,,~ •i: ,,:_,::t (,,;'JJII J., ·1,J':. IIJ, ~ ;o~, d.1. !1·i n. ::.-), d,• ·!ii dP .i &Jlt'Íl'!l 

dt~ ).1.J:.'. p:u·:1 ~~:'1'\'il' e111 r,,,~f:l~ ;t:-; t·lr·it;,Jt~~ J'edt~t'a{·.~ '1!1U s~~ 
!'<'.1\Ít.:lJ'('Jli tl!li':tlltt' 0 pt1t'itJt[ I dI, i\t:to:J:tl Jeg[,J;ttlll':t. 

Parngl'ili'lw ttni ·o. Paea a~ mc~·t~ n •,;; ,,~,~çiíc> qllr. houverem 
<tCCl'Côcido, .-~rn dnttde do :dist:•.nwnto ,Jc Ji•JHh eleitores em 
lllllllnl'O OXI~ '•lt•/lt(• :•.•> Jn:tXiii!'J tlt•J;(JJ'I!Iilt:v]o 1'.'1 ),•[. ~~~l'ilfl lltJlU(':l· 
dos,\' i li';·,~ .!i:t: a,t/L • ~ tLl tdflÍt"';-L''• u..; t·,• ..... pl~~· 1 .i\ ,·..: lHt•S:lf'iOS. 

(L<li n. ::.-,,de '!!i dl' j •.nl'it'•l 1lu l~cl!, ~.1·t. ·Í'' ·~ombinauo cúm o 
rk n. ::~.) 

.\rt. '!." o pt't•si.lnrtt.c do Govm·no :\[ltl)icipal cottununicará, 
:1,[,: ~Jl rl.e fü\'Pt',·it•o do ::tllfltl pro.'lillltJ, lll>S Esta.du,, ao re.;pocti\·o 
pi'<'SitlerH•• nu govcrnatlor·, c no Di~tricto Fedeml, ao ~lini-;tro 
d•t Int.PJ'Í•Il'. " 111ll1Wl'O do sccçile,; em qun, nos termos dvs 
art:-J. :~11 e .~L·gnin "o' d;t lei n. :lG, ti ver Hiuo Llivitlidu o município 
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c o Di.stricto F<'·l<>r d, e o numero de eleitores de c:tda secção, 
inclu~ivc as ar:crc,ci•hs. 

§ [.o O prc<idonto ou g.>vct•wtdor do Estado e o :\rinistro do 
Interior, em vi . ..;t,;t <!essas f'ommunicações (que rP<[<~isitarão 
qnand•> faltat'<'m), org-:tnisar:'í•> um <ruadro, conforme o mn•lclo 
anncxo, •·nn':Pnd•> t.,[o . ..; o..; mnnÍr'ÍJ'Í•>s <lo E~t.:tdo o t••d.tfl as ft•e
gnPzi:ts uo l>i<l.i'icto ,,.('dt>.ral, ·~ lH;Ill a~;;im. gnar·•Ltd:t :t ot••lem 
numerica, o llliiillll'" de ~oc•;ões d•~ cada município,. t't·o .. rwzia e 
o numero dP el••i I.<~J'(H do ca1la S<'f'.('iio. 

!'; 2. 0 [)ps..;,, 'Jl!:idt•,• J'C.Ill,~ltl•t':''''· :J.nt.PS d'> dia d:t l'[,•iç:ío, uma. 
c(•pia ant ilf•utin ao ]'L'P~id•·nt • da jnnta :.qmr:tdilt':t do E<t:tdo 
ou •lu lJist,l'ict,,> l•'pd,•ral, c on LI'<~ ao v icc-pr·e..;i<len te do Senado. 

(Lei n. :l47, dll i d·~ dPzmnhro •lo l:-<0:>, art. 1".) 
.\rt. 3. 0 :\'os mnnicipios Pm qnP, pnt• qn:di[IH'l' lll<>l.ivo, n:'í.o 

Se hollVP!' ainda JII'OC<'<lid•J :ÍS dili.~·('J]I'Í:tS l'ecOilllllPll•i:L•lt~ pf'lO 
art. 30 d:t l"i n. ::.>. JH'Ill ;i ll•liil" "::-to 1l",; tnesa,~. o~ pl'••·itlr•ntL'S 
úa~ cotnmi''''"' \lnni<'ip '~'" ''" ll[>r·ir;iq tk>:dt) j:í. o qtu• ,.,,. :v~h·~ 
cli,;post•J na lll<'-111<1. lni. e, em tc·muo opput'Lllllu, n,; Jli't"'Í lnntes 
dos !iovrnws \!unicipites pl'O\·idl'll<~iar:'w p:tt'<t a ot·gani.-;a,.,·ão 
elas 1lita~ tll,\S:ts. 

Para.gt• 'plin nni<·•>. Si o })l'l'~i<lPnto tio Gov•n•no \lnnieipal 
on qtulqnnr otll.t'o memliro ou o s•~ct•dario ,],•ix;.tl' de l':tZl'J', no 
prazo lllg·al, a Cll!lVIIt'ru;:·,o p:w:t nomeaçiio da,; llll'srts elei
toraes, qna.lqnPt' immedi:tto em votos po•lel':i f<tzel-a. 

(Decret,o n. lJ\!lK, ,[,~ i do fev•'rCii'O uc 1804, art. 2"; e d•~creto 
legislativo n. Vi4, de 23•le sckmbr·o de 1893, art. 2•.) 

Art. 4. 0 Vint•~ di:t~ antn3 t!:t 1\l,•i•.·ão, o pt•esidentn d:t f'Oll1-
mÍiosão munieip:tl m:tn.lad :ttli~at' l!<Üt:ws e pnhli,·al-os pela. 
impt·en,;a, convid:tn<lo os eleir;oJ·o,; a d<J.t' o ,;en vot11, ,[,'rrht·andn 
o dia, logo ·,t'l) lt·•J':t <h elei1;ão <'o ntutwt•o ,1" nome,; qll<' • t'il'itot• 
devn inrlnit• nm '"as ct)dula~. n provenindo a disct·intina•;.t .. dos 
cnvolnci'OS. 

(Lei n. 35, art. 3.1, !'; 2° .) 

Art. 5. 0 Q:~:•n•ll) n pr••.<itlonte da '''-'ll1Il1l~sao JI\IIIti•·ipal. :til! 
cinc•l ,[ias anr.t·s d t oiPr•;ão, nii•J Lh'f'r publk:u!IJ o cdi'.:ll c·•lll :t 
d0~i;maçiio dos ·~·liticit>~ l'llt qnc S(\ 1lm·:un cffectuat· os tt•ab:llltos 
eloitoJ'a"s, qn:thpwt· dos momb•·os eleitos para a.s uwsas •·leito
raes po•lerá fazel-o, dPvendo ta.l rll'signação prevalec •r em re
lação a qnalqn,•r ontl':t que posr.eriol'Inente se roaliz•~. 

(Lei n. 3~·. art. ::n, ::1 :1°.) 

Art. 6. 0 O pt·•·sidente da comrnis~ão municipal fará, em tempo, 
cxtra.hir C<ípias autllenticas do alistamento das sccçl'•t·~. S~'gundo 
a •livisiio eJfpctuada, para seJ'I'IIl remettida.s aos rn·e<identes 
d:ts respectivas mPsas. 

PMagr·aplto unico. A remessa dessas cópias será feita pelo, 
Correio, sob t·egistro, ou por official do justiça, cumprindo 
áquelle a. quem for entregue accusar o recebimento. 

(Lei n. 35, art. 41.) 
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Art. 7. o Quantlo, att~ oito dias antes da eleição, o prosidentc 
da mesa não tiver recebido a c6pia do alistamento ret'erente á. 
sua secção, poderá qualquer dos membros della requisital-a do 
secretario da. Municipalidade, o qual, sob pena de !'esponsabili
dade, satisfará immediata.mente á requi~ição. 

(Lei n. 35, art. 42.) 

CAPITULO I I 

lJt) PP,OCESSO ELEITt>RAL 

Al't. 8. 0 O . .; membros 1hs me~as elcif.ot•acc: Ponnir•-sc-hão no 
dia da eleição, <is 9 horas tla m~w~r:t, no lugar• do.Jsigna•l•J, e ole
gcntlo, á plur:\lidade de voto.', o SCti pro .i<lt•ntc e o s-~·~retal'io, 
arttwllo dosign;u<i, do entre o-; 1lemais membros, os f[UL' devam 
razc~r a cham:ul:t drJs elcitol'es, Pcc:·.hcl' a-; lbta' e examinar os 
tihilo,.l:tHan·lo o secret:wio imnwdbt•mcnto a acta, em liYro 
pl'oprio. :tiH~do, mtmet·a·l•), rubr·ka•lo c onccrr:vlü pelo presi
dente do l<on~!'no \T11nicip:tl. 

A eleição começar:t e tcrminar:i no me3mo dia. 

(Lei n. ~5, art. 43.) 
Art. ~~-·· Proer<lPr-sc-ha :i P!Pição ~rmprc <[llü compar·rcrr. ao 

nwno~. nm <l·J~ mo.•mbr·o~ tia nw~:1, até its 10 llor<\3 do dia mat·· 
eddn para oll:L 

No~t·· n<,>, o nws:u·io pre~l'ntc conYi•lari <lons dos el<'itot'l'S tl:t 
~"e•;ão c "'-'lll olle,; elogm·á. os outros, q11e fttncciorHtt'~·J, até o 
fim <los t: ab:tl!to,;, sob su:t pr·c·sitlencia. 
~ 1. 0 Si comp:u·ecerem düu~ meo<ario~. c:.l.ll:l um convitlar:L um 

ch'l ekit"r''' P''C'~"nt"s I' os rtnat.ro el••;-:erão o quinto, quo serei 
I''Col!Jido :í. '"r·te, si !Juu1 ,.,. f'lllpatl'. 

!:i 2.'' Si r'<Hllp:u·n··•·t'<'lll tr·p,; lllt':'l:tt'in". CllllYÍ•l:u·;.l a nw-;:t dous 
elos ol<'itot't·~ presentes afim de Or'Cllpar os l•Jif11I'O' Yag11s. 

::i :~.o Qll<ut•lo comparecer mais elo lllll do:: mosarios e nrnh11m 
for o pr·e,i<lentc, e>te ::-crá. suhstituido pdo mais velho da
C[ItPllc>~. 

~ 4. ·Cada <'l<·itot' ,-"tad n:t S<'c•;?ío c·m '1't'' p.;tinw ali~taclo. 
Si, pon•rn, ate·· :.ts Jl) horas do cliit d:t c!Pit;fio nilo compar·eeer· 
nunhum do.> mosarios da srcção, os eleitut·e.; do,ta potlerão 
votar em ontra qualquer sc,~<;.ãu, onde seus Yotos serão tomados 
em separado c, detidos os diplomas até terminar a apuração. 

~ G." In~tallada a mrsa. trl'~i começo a cham:t.l:t 1los el1•itot·e~. 
pd:t ol'd•~m em <[lW estivoet•m na l'C'Peeti n. c•'•pia do alista
Iilcrrt.o . 

. \ 1':t l!:t dt'-'!':t ~'•'•pi:t clr ali~ktmento. p•H't:m. não impedit•;i o 
l'Pt~l'hillli'llf•> da~ CPtlula~ 1los dr·it,<JI!'f'~ qn•' compar·pc,n·em c oxhi
hirl~lll O' ~ew; titulo~ clt•\·id:wwni.o li•.C(aliza•lü;. 

Si f'·." tJ dl'if.ot' n;·JO ~pr•:i. :tdmittitlo :t Y•>l.:u· Si'lll apt•c.srntar· o 
"'''t t.itul", Iüo potl<'!l<ltl. cm ca~o ai~tllll, Pxhihi•lcl <•stt•, lho set• 



ACTOS DO PODF.H EXtctTTI\C. 

recusado o voto, nem tomado em ~eparado, excepção dos ca;;o,; 
pl'cvistus no § 4" deste artigo e no § 5° do art. 11 desta~ 
inskucções. 

No dia da eleição, si nenhum dos me.nrios houver aintl:1 rece
bido a cúpi:t tlo alistamento, a clei~·Ko se realizar<i fazt>ndo-se a 
clta.mada ptH' qMalq uer cúpia, quo ser;i, po:>teriol'mente aut.henti
cada, ou mesmo, na falta do cópia, se procetlc•rá :i. eleit,':io S•'Ill 
chamada, sentlo admitti,lo:' a. Yot:ú• t•)do~ os eleitut·es que ~'c 
aprcsnnbrcm munidr)~ de seus títulos. 

§ 7." O recinto em qtw e,;tiver a mos:t eleitoral scr:i separado 
do rosto,];, ~:tl:t pr)t' um gradil, proximo d:tquelh, pan rptc po:<· 
sam os eleitr>rcs prl'scntes fisealiz.u· do mr<t do recinto totlo o 
proce~~o eleitoral; dentro do recinto c junto aos mesarios C3-
tarão os fi"caes dos can•lid:ttos. 

§ H. 0 Ante-; tla cham:vl:t, a Ul'll:l. ~cr:t ahL•t·ta c mosk:t•h a•) 
clcitor:vlo, para r111i1 \'cl"itlqno c;tar Y:t<ia. 

!:J D." O l'l•litot', lo.~o qnn t'111h:1. rkpo.,it:ttl•l n:t nrna 1lna'~ 
ce,[nlas, manu-<eript:t' ou itlllH'C~~ ''· rm enYoltu•t·o~ tli%indu-.. 
uma- para l't·csirlrnt.P da. ltepublica -c OIHra -para Yicc
Pt'e~ident•.~ da Rnpnhlic:L, a,;,:ignad o li\-ro de pt·e~nnçt, abel'to. 
numer<ttlo. rubl'icatlo c• cncctTado pelo pt·csitlcntc d:.t commiss:iu 
municip:d. · 

§ 10 •. \ dciç·ão ~lll':i pot• escrutínio secroto. A urn:. ~c con
sct·var:i feelw.d~t, :i elt<~\·o. cm•tn:mto tlttrat' :t \'<)tação. 

(Lei n .. J ·?fi, de 7 dt> rlercmln·o do l'l!JG, art. lo c paragrapho> ; 
Doct•. 11. l.G6.'l, art. 7", ~:'; :;'',-!".:;o, G·•, 8·• c !J·•; e lei n. 33. 
art. 4:{, §>i 3", -!", 5", G", go e Do.) 

.\l't. 10. SPt':i li··ittl a f[l!:t.lf[nrr l'lt>itor Yot.ar pnt• Yol.o tll'sc.;
l>ortu, não po•lnnrlo :1 mes:t t'l't~ll~:u·-'L' a a ceei ta l-u. 

Pat•agt'.i!JIW nnicn. () YO'" tli''C'uherlo 'ct•:i tl:.vlo apt'll''~llt:,tJ•l•J 
o Pleit"r tl11a.s ccdnla'. 'l'W :t8>ign:lt':·t pt•t·:ull.tl a 1\lt''n. nma <h' 
q11ans SPI'<i tlcpu.,ita<la n:t ut·n:t P a ontt·a lhr1 scr:i re,I,itui<h, 
d.epoi~ dt> tlatatl<t" rnhric:tua lll'l:~ nw-q l' pelos fiscal''· 

(Lei n. 12ti. art. 8".) 
"\rf.. 11. Tt•t'JilÍII:t•h :t <"h<IJn:i,•Li. o prPSi•lc•ntl• [;u·:i. la\T:I,l' ttm 

termo •lt• Clt•'t'l'l'~LIIll'llt•>. Plll sc~·11ida :t a-<Si!!natni\~ do 11ltímu 
Clt'Íi,Ol'. 111) illl;L[ ~t'i';[ tlc-clat';tdO. O lllllltel'U ~)IIS 1[110 hOll\'('l'l'lU 
vutatlo. 

~ 1.0 O elnitorque compal'ccer tlepoisrle terminada a cllam ul<t 
c antes de se eoml't,' <.t' a lan·ar <) tPt'lllO rlc on•~t'l't':unrnt;o, ll'J 

li n·u de• Jll'CSL·n•:<l. ,;,•r:'t :ulmitl.irlo a. ,-oL~Ll'. 
Ncss:L occasi:to Yot:tdu o~ mes:tl'io~ que nKn tiYet·cm seus 

nome.; inclnidus na lista th cltam:tda. por estarem alisl.:trlo' em 
outra seet;ão. os c!Pitorr~ de que trata o§ 4° (2a parte) do art.\>" 
de~tas instl'ttc.;-.õr•,, o o~ lisc ·.c~. tptt• forem eleitores. 

§ 2. 0 Lavr:tdo o termo tlc encct•t•amonto no livro de presenç-a, 
passar-~e-h:• á <'.pnração, pelo mudo >rguin te: ahcrt;• a urn ·t pelo 
pro.~iuentc, cunta:·;i Psto as ccdulas recebidas, c, depois de :tnnlln
ci:w o nHmm·o drllas, a~ c•.mmaç·al'á. tle accordo com os rotulos, 
reeolhentlu-as. logo apt't.-<, á dita tll'na. A' proporção rtnP o pt"t)-
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sid~>n ,,, d:L me~·~ JH'Ot:Ptlnr :i l••ii.m·:. dn ca•la ce•1ula qun i.i1• Ll' da 
nm:~. i'ass:.l-:1-h<L aos nw~ \rio~ e li~cao~, p:u>.L fazei'CIII a veri
Ji.·a··:~•• do.; lltillWS lido.'. 

~ :L" l·:mbu!'a nào so ;'l.CiiP f,•ch:td:t por todos os lados alguma 
CPtl11la, -ent, niío obstante, :tiHil'a•LI. 

~ -1." Da,s ccduhs que eonl.ivei·om mais do um ntllne !'ú serão 
3.Jl1Ira,los os quo occup:tt'l'lll o pl'imeit•o logar, de~pr,,z·tdos os 
Oilti'US. 

~ 5." ~Pr.lo apnt·ala.; em '''JlU'IIln as cednl:t~ 1]111' •·nnti,·e-
1'1:111 ali. >l'il('il'.l jl•ll' i'![I,;L, ;tll;!lll<'IIÍi I 1)11 S111Jp1'C~'ftO ,1,, <o'•l'•'l\<lllH1 
<lil ii.!)JII'Iii•Lo d•l ,.j,]Ld:ill Yoi,:t.•ill, il Íllll L fllll' SI) l'l,fil'<l l'i't\'l)]
lilt'\lil' il i:Jdi'. idtl,/ ·1111; 'I'JlliiJ:I'iiJ. 

S: j;.') .\:\:; --~ ·~·1o ~l}ll!J';L~la..; a--: ,. ~,lq!as: 

(/I <]liill1·1·· I o)illiiY<'l'•'lll !llilil<' J'Í·; ·a. lo 0\1 sulJ~titui<lll. tlt•cLL!':t
{,':iO ,.,,ntt'::1·i·1 :i do l'ii'I!IO,, u 'JlliLil<lo n.\·l i;o:l\'lJt' illdi,·:t,:ão no 
l'll\'"lll<'l'(); 

b) 'l'"'n,Jo S" <>nc•,ntrar m;ü5 <lo uma. dentro de um~,·, enYo
lii<'I'u, '1'11>1' s<'jam "''·J·ipt:~s <'!ll pi\pois sepat·atlus, '111'1' uma. 

d,•ll.!4 li" p!'~>[ll'io 1:11'> '" 11<'1'0. 

~ ~. \:-.; C't'd!I/.'1:-: ~~ P!l\ nl!li'l'tl .'1 lflH~ ,-.:0 1'CfefelH OS~~ f')q C (joJ, 
dt•Yitl<< 111•'111.•! ru!,,·j,·;tdu.-< i' •I< 111 .,a, ~<:1':-t•J l'<'lll<'!,Li<lus ,,, 1 p:J•kr 
cump.•.ct·llt<', c 1111 a: te.-:pc ·ti i·;,,, :t•·tas. 

(L"i n. :::-;,art. n. ':iei7', 111, 1!.12'' !:1 ;clt-in. !'!fi, :n·t. 1", 
::.0 1·. (' "t•t.;. ií" o 10.) 

.\'''. I:?. Ct~nelui l;t, ''· Yo':l<;~" u dop,_.is l111 h1T<trl11 o t.er·mo do 
CTh't'l·J'aJncntu Il•J livt·o t!i' :1:--: -ign;t tur;t~, a ltlC'a <.LLJ':i ao..: e:ln· 
tlid" t•JS. ou aos li'cans, b,,[,•Li •li a''i.l!ll:ttl·' por Pila, deci;t1'a11ilo 
o 11111111,1'0 •lu duitot'I'S qw; tiYt~rem c,<mpa.l'ecido !' Y··t:t,lo; e, 
dt•ptliS da :l[llll':tt;·~o. llto' l'llti'I';!Ht':i outro, ta.1nben1 a.~>ign:t<lo 
i'"l' 1•1!:1.. •'•trt'il'nd•:" Yufa•:'t" 1]11" ii~>IlVtJI' obt.Íilu c:Hla tllll dos 
··;bJJdid:l t (I,-.:. 

~ !. 0 
!) . ...: lht':tt•:-: p!,'::l~at·;·~,~> l'1'1'i 1, 1 J dt~ tllllbo-.: n.-.: lJ~delirJ:.:. ll() aet.o 

rLL 1'11 1.1'·'1!<1. tL! e:ttl:t lllll d,•lic.>. t' di.;l,q ~.· dl'\'1'1'êi f'aW< lll•'ll<'ilO n:t 
:tet:t, (~'llilo t.~tlllbf~lll ...;j os n~~~ IJ\S -.:p rer,n~at:OTH ;\ P'\:-;:-; ~t· ()~ di~oN 
r.,~il"''· i·:''"'' lt!i[,•t.iiH. eurll "" lir•rn:r~ tlo~ lllt~:<:tl'ios I'IJCiillltecLlas 
]'"''r •.l1 dii:'i<l, ]I !dPI':'I>l-.: ,,. :ql.'"'''ill:ldll~ lliL ilillll'itl,'li<l l!•'l':tl <ht 
1 •/• 1 j t,';-t U. p:1 ~·:1 ...;11 IJ..; 1, i i, li j I' ;) ;J•' .. ;t. 

~ :2." I J Jll'i•:<irl >ti(!!, (1111 ~1'-!'lli•l:t. jll'·ll'hlll:u•:í, o l'•"llihrl•l d:t 
Plni<;ii", pei:t, li<têt ,[t, aptll':tç:',.n, pt'<>CI'tlund<J :t 'l't:tl<ltWI' Hlt'iliea
ç:'w, si alguma t·eel:Lm·t~·ão l'o~t' ''l'l'•>Son t.ad:~ p H' me.; tl'in, lhcal 
ou t31ei~H', o fal'á, liLIT<tl' ;t :trJLiL Tl•l livl'•> proprio, a rpwl -.:.•t•:t as
!'ign tda pPlu' mr).,;:u·io . .;, fi~c:v•-.: o eiPltoi·es 'lue o quizut'<'ll1. 

(Lei n. 35, ;u·t. 43, §§ 15 u 10; e lei n. ·12rl, art. \J 0
.) 

Art. 11. O l'antli•I:Lto podm·:i. apreserrbr como fi<cal, l'ill qua.r 
QIWt' ,;e,·ção do mnnieipio. 11111 !dt~itor· dn ontra secçiio onpa.t·ochia • 
. ~cntlo, na sceção que li,;calizar, apurado o seu voto. 

(Lei n. 4"~' art. 5°,) 
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Art. I L Poderá ser fisc \l on membro das mesas eleitoraes o 
cidadão heazileiro que tenha. as condições do elegibilidade, 
embora não e~teja alistado eleitor. 

(Lei n. 42fl, a.rt. 4•.) 

Art. 15. O ofllcio de nomeaçã,o do fiscal poderá ser entregue e 
este funccinnar em qualquer esta1lo em que se a.dlC o processo 
eleitoral. 

(Lei n. 426, art. 3°.) 
Art. IG. Sob prdexto algum podPrão ser rccusarlos os fiscaes 

apreseiii,;ttlos pt>los can11ída. 1.os un por um grupo de 30 cloitores, 
ao menus. nos tel'mo~ dos §8 IG e 17 do art. 43 da lei n. 35, de 
26 de janPii'O de 1892. 

(Lei n. 426, art. (lo.) 
Art. 17. A ,·ecn~:t rios fisc:ws, hem como dos mo-;al'ins olfc

ctivo-.: llll -<Cit~ snppl,~ntc,, n:t l':üt .. 1. doste.-;, con<tituir;í nnllidado 
insanavel, fie •mio salvo, ncsto ca-<o, aos eleitnre;; u dit·oito de 
f<tze1· ;;n:ts tlcclat'<H,·iíos per.tnto os t;tbolliães e au:;ol'idades ju
dicia.J•ias ou votat• <t rlescPbet·~o pi•t·ante a mesa da secç:to mais 
JH'oxima. 

(Lei n. 426. art. 7°.) 

Al't. 18. :>!a acta tLL etei,·:-,n t!cvoriio ser transcriptos os norrws 
dos cid:1.d:-,o, votado-;, com o nnmm·n tle voto:; que obtiver cada 
um, sc:Hln in'ict·ivt,,~ e,;Gos om ot·dom numerica.. 

Da ffi<JSma acta const<trá: 
(() o tli:t tla eleiç:(o o a lwra em que tovo comoço; 
b) o nnm.n·o tln-.: nloit<H'•}' <[IIe n~io tivel'em compareci,lo ; 
(') o l!ltltlt>l'" tle cL·tluhs t'cL·elJi,la8 P apu!'ad;ts prumi~cuamPnte, 

par<L c.Lda oleiçiin ; 
d) o ntllllOl'<J tlas ,·ecelJi,las c apurada~ em sopa.l'ado, com de

elara,).~> dos mc~tivrH, u-; U<llllOi 'los vot<tdrJ{ o (IS d~>s eleit,o,·es 
quo ill'llas fot•nm pon:tdn1·os; 

e) os 11oJJln~ do.; tn:·~:t,·io~ 'lll'l niio a~~ign:trem a ad:t, rl~<cla
raiHiu-~e u lll<lti v o; 

/) us ll<lilll'S ,[.J~ ei~l:til'io~ quo a:>signarom no livro tlo pt•usença. 
pül<~s pJ,•il.ot't)>qnn o nii.<J pwlerum lazer; 

!J) t,,,Lt~a.; uccut•nmcia.s 'l'le se derem no procDSS<J tla olLJi,;iio. 

(Lei n. :i :i, art. 1::, ~ IH.) 

Art. I'. l. Q lt:tlipwt· doo; m~·'~ I' in~ porler:t assignar-se-vencido 
-na act::t, rhn<lo o-; nwti vos ; no caso r.lo niio 'lllüt'or a m:d,Jt'ia. 
da mn:n a-ni .:!ltl-a .. dnver.l.o f.tzJl-D o1 tl(•in<tis mosarius e os 
fi>:~C<WS, qu' ;.,Jil\"id 1,1';1<1 (l ll'~t iSSO OS eleitores fll!P U illliZO!'Cffi. 

(Lei n. 33, art. -1 :, 8 l~l.) 

Art. 20. C:1rl;t fi,;c:Ll i; orá. <) 1lireito Je tirar cópia da act<1, 
sulJ,JcrevetHio-a o pt'O'i•lil!lto c os mosarios. 

(Lei n. 33, art. 4:~, § :20.) 
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Art. 21. Finda a. eleição o lavrada. a acta, será esta imme
diatamente transcripta no livro de notas do tabelliã.o ou outro' 
quahtuer serventuario do justiça ou escrivão ad hoc, nomeado 
pela mesa, o qual dará certidão a quem a pedir. 

§ 1.• A tra.nscripção da acta por escrivão ad hoc será feita 
em livro especial, aberto pelo presidente da commissão seccio
nal o rubricado por um dos membros da minoria. 

§ 2.• A distribuição dos tabelliães e serventuarios de justiçél. 
incumbe ao presidente da. commissão municipal, o que fuá pu
blico por edital, com antecedencia de lO dias, pelo monos. 

§ 3. o A transcripção da. acta deverá ser assignada. pelos mem-
1J:'oS d<t moJa, fisc.tes e eleitores presentes que o quizcrem. 

(Lei n. 35, art. 4:3, § 20.) 
Art. 22.Qualquer eleitot' da s:;cção e bem assim os fi~caes po-

derão offerecer peotestos, por cscripto, relativamente ao pro
cesso da eleição, passando-se t•ccibo ao protestante. 

Estes protestos serão rubricados pela mesa, que, con tr<~.-pro
t,c;;tawlo ou não, appens:tl-os-lta á cópia da acta, que será rPmet
+frla ;i, rcspectiYa .iunt<t apnr<tdora. 

(Lei n . .''!.'i, ~trt. 4.~, s 21.) 
.\l't. 23. A mesa f:tnccionar<i sob a dii·ccçiio do pr.~--:idcnte. a 

'l nom cumpee, de a.ccol'du com os lltc'Sal'ios, rcsol \'Ot' as ll rwstões 
'!UI'\ se snsdtarem, rognl<tt' a polici<t no recinto cl<t as;eml.léa, 
:·azt!nclo t'dir;~r os que pertttrbat·em a or.lom, prcnckt· o~ que 
é'•JlllmeUcrem crinw, l<tvr:u· u rosp~ctiYo auto, reat~ttentio im
mediat;mwnt.e, com o me~m·J auto, o tlelin<JIH'IHc á autoridade 
competente. 

NKo serão permittidas aos mcsarios discussões prolongadas. 
(Lei n. 35, art. 43, § 23.) 
Art. 2-L A substituição elos mcsarios que faltarem far-se-ha 

'JHlependentementc de aviso ou communicação elos impedidos, 
desdo que constar aos substitutos;~ 1:1lt;t de cptalquet• membro 
ctrectiYe. Na falta dos supplentcs, os mcmlJr·os presentes no
:nea.rão quem os substitua, do accordo, com estas instrncções. 

(Lei n. 35, art. 43, § 2-t, combinado com os arts. lo c 4° da 
lei n. 42fl.) 

.\rt. :?:'5 •• \. doiç?í•J e :l}nn·aç:co não clcverão ~cr interrompidas 
,."'' qu d<Jitül' rn·etc•xto. 

(Lei n. :;5, art. 43, § 2:J.) 
,\rt. 2G. E' exprcr;:samente prohílchla. a prescn<,a de força 

pnblic;t dentro do edific·io em qtw >'C procedet' ;i, ell'ição e em 
mas imme·liações, sob rtn<ll<tuet' fundamento, ailllla mesmo á 
"<'![ nisiç:-to d:t nw~a, p<U'<t m:utter a urdem. 

<Lei n. :;;,, :tt·t. 43, ~ 2.3.) 
.\rt. 27. Si ;1 meo-a. niio ;ccecita.r os prôtesto~ dP fJ'l ~ tl'ata o 

;n·i .. :!.:!, pudl'l';-,q P~t.c•s o.;(•t•!an·;ulos nu lh-ro de nn1a~ t:o tabel
'/co, den•;t·u dt! :!4 lwl':< .. ~ :Lp,·,, a c>ll,ic;:IO, 

1 L' :i n. 3í, ;u·t .. r:, § 2i. J 
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Art. 28. Os livros c mais papeis concernentes á eleição devem 
ser remettidos, no prazo de lO dias, ao presidente do Governo 
Municipal, afim de serem recolhido3 ao archivo da Munici
palidade. 

(Lei n. 33, art. 43, § 28.) 
Art. 20. Terminada a eleição, a mesa eleitoral fará extrahir 

tres cópia;;; da acta respectiva, inclusive a acta da formaç.'io da 
mesa, e das assignaturas dos eleitores no livro de presença, as 
quaes, depois de assignadas pelo.> mesarios e concertadas por 
tabellião ou qualquer serventuario de justiça ou escrivão ad hoc, 
serão enviadas, registradas pelo Correio e no prazo maximo de 
tros dirLs: uma, nD vice-presidente do Senado ; uma, ao presi
dente da junta apuradora, e uma ao juiz seccional do Estado, 
ou ao Supremo Tdbunal Federal na eleiç-ão que tiver logar no 
Districto Feder;tl. 

(Lei n. 3-17, al"t. 2°.) 
Art. 30. :'íiio lm incompatihili<lath~ de natureza algnma entre 

os membt·os da mes;L dei tora! ou das juntas aput'<tdüi'aS entre si. 
(Lei n. t2G, art. 11.) 

c\rt. 31. Niio é motin1 de nullidadc ter funcciona1lo na mesa 
-eleitoral um 1los nltimos snpplcntos, tendo compat·ecid'l ;i eleiç'fi.o 
n votado o nw~at·io ell't•cLiYo ou algum dos primeiro~ ,;npplen t,c,, 
ilcsllc qnc nenhum destes se tenha apresentado a. a<,:unlit' o ~(·u 
logat', nem tenha reclamado a 8ubstituição. 

(Loi n. 426; art. !'!.) 

.\rt. 32. :>ão (~ taml,em motiYo de nnllidadc <t f<tlt<t 1lc as,i
gnat.ura ou rnhri<:<L d1\ algnm dos nws;n·ios on ,Jos fi<c;tc'. d1\~ ],~ 
qnc a mc,;a 1lrwlai'Il o motivo por qne deixaram 1le J'az.-1-o o u:w 
H quo provado que e!! a o houvns,;o oiJst:.\do. 

(Lri n. 42G, art. !.3.) 

CAPITULO Ili 

D.\. .\Pl"RAÇÃO DA ELEIÇÃO 

.\rt. :13. Trinta dias depois de finda a eleição, reunidos na 
sala das sessões do (;overno :\Iunicipal, nas Capita.cs dos Estados 
n no Distdcto Fl'ilcral, o prrsidnntc dt) mesmo Govcnw, os cinc.) 
nacmbrf•S mais votados c os cinco immmliatos ao menos votado, 
proceder-se-Ita {t apnração do,; Yotus da clciçfto, obsorYando-sc 
as disposiçõc;; sogniutcs: 

§ 1. 0 O dia, logar c lrora para apuração serão pelo dito pre·
sidcnt~ annuncia1lo_s _vela imprensa c por edital allixa1lo na porta 
do cdlflcLO da :\Iumc1pahd<tde, com antecedencia de trcs dias 
pelo menos, sendo convidados todos os que devam tomar part~ 
neste tl'abalho. 

!=§ 2." .\ apura<;iio 1lcvcrit terminar dentro de 20 dias da llata. 
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!lo conwço dos t.mhalhos, e ~p, f:mL pelas anthontica.s recobida.s 
e pol<t'l certidões quo fol't'lll <bpt·cscntadas put' qualquer eleitor, 
dosrlc qtlll nenhuma dtn'ith oll'ct'C(·am, Ltvran,Jo-sc, diaria
nwn tP, uma acta. em que ~~· dirá, em r e mmo, o trabalho feito 
no !li,,, designando-se o total ua votaÇ'ão do catla cidadiio. 

fi :~. 0 As ~os<ões da. junta aplll\trlora serão publicas, e os elei
ton~s r11te eomp:wecerern e os fiscaes, em qualquer numoeo, quo 
forem perante ella.s apresentatlos pelos candidatos, poderão 
assignar as actas. 

::\·1. 0 ln.;tallarla. a jnnh, Q pee~idente f;trá abrit• os officies re
cebidos, o. mandando contat' :t.s authenticas, designará um dos 
JllPlllhi'O.' pa:·:t pt·ocet),•t• ;t I ·ititi·a, e tlividit·á ptn• lettras. entre 
os tL'lll:ti'. os numo.; do . .; ·~i·lcvl.,,y.; vutadu.;, p:tt'<t qw•, eom toda:t 
rogulal'id:vll.', se pt·oet•r1a :i <IJIUJ' LC:ií.'l, quo sed feita em \'OZ :tlt::t. 

s :'i." Não se rmLlizan•lo :t I'Cillli:h> da ,junta. no rlia. m:trcado, o 
presitlente dc.-;ignar<i o dia immedi:.Lio, fazendo publieo por 
e1lital, que -empre sor:i puhlica.rlo na iuqwensa, existindo esta. 

~ li.",\· junta apuradora cabe sómentc sonun:n· os votos COll
stantl•s d:ts aut.ltcnticas, dt•vcndo, tu1lavia, rnerwiunar· n:t r1ct.:t 
'lit:dtJI!I'J' dul'id:t q11e tt•nlta ~olll'o a urg:1nisar,::io do alguma 
JIW:<a ,[., ~~·.t·~·ãu eluito1·.d, ''''ilt O<IJIIO, 0\pr·e-;~:tmr•ntf•, os Totos 
obtidos 11elu~ eanúidat. •s rt· ·."··~ ~u,·•::-"J. 

uur.rosim, dnveriiu >l<.lt' dr:d:t'l·ados na a da, ;d(•m rJ.,• 1 o das a.-; 
ocr~lll't'l'lleias, us motivo-< pl'.io . ..; qu:It'::l a jlllll:t J'ue lev:vla a 
:tpu r a t' 11~ v o tus tom:tdus em snp·u·,~,d,' pd:ts lliC':<a:-; S.Jcciuna.es. 

::i 7:• E111 e;tso tln drtplil::tt,:t, den1:·:i a .iiJllt:t apltt':H somente 
os Yo1o; <1·"1"..; na ekit;:lu <JIIC l.irr•t' :'ido J'dr.:t llll lo;r:u· lJl'rJVÍ:I
lllenl<' ,{.·,i~·n.t,[o. 

§H." Tcr·;ninatla a apnr:1<;ão, sorão pu!Jlicatlus os nomes dos 
ddadãus v oi ado.-,1, n:o ordem nnmeriea dos vuto-; recebidos, e 
la.n·ath a :wt.a, om que se mencionar·~~. em resumo, to1lo o tra
ll;illtu ria :1 pura<;ão, as rnpt'e"·nt·ti;ÕI'.-<, l'C'elamaçõr~s ou protestos 
f[ll<' f'tll'l'lll :t[li'OSlJJll.:t,tltl:' Jl<>l":lni.H :1 jnnb 011 ]Wl'.'\!Jtll <t~ JllCS<lS 
~ . .,:,·itlllill's, er11ll tkl'l:tt':t•::'ttl d.,, 1\l!J .i\·os l'lll q11t: so f'nntlat·em. 

8 V." Si lil.ltal'ütn au .. htJllCic.ts de I"lt:t o1r rn:th soeções dei
tomes o não forem aprnsoncatlos o~ boldins a quo se refere o 
art.. l '.! <l<)St<ts in-;trucçÕI'S, a jnn ta apnratlul'a c,::; req nisi tará tlo 
juiz seceiunal do J<:stadu on do Supr1illlO Tl'ibnnal Federal. 

C' [1), () pt·ocm·ad,Jl' <h Hr·unbli.~a. nrJ Lli.-;t,t·ido Ferleral c o 
pt·o,ttl':t<l•Jl' ~~wcid!t:tl no EsL:tdo ·ts·;i<::it•:tu. eutnu li>c:te . .;, a tod0 o 
Gl'a.h:tlllll do apul'ação c Lt rfw. em se.:.ruit!:t, um rlescn v o! Y ido 
r•. l:ttut·io, quo remctterãJ, tH>b rt·gi.sCt·u do_~ Cut•reio, ~~o vicc
[ll'I'SidiJilte do Senado. 

::i ll. LM ad-• d:t apm•:tçã'' serão cxkahidas du:1s cr·1pias. a.<J 
'luaos, dep•>is de as~ign:tdas pela junLa apneaÚ.•Jr:t o pelo pro
Clll'lllluJ' da Republic.t o a ]ll'ucurailor seccional, serão remottidas, 
no prazo lll:nimo de tro-; dias, rogi<tr::vbs pelo Correio, uma ao 
.:VIió'istm du Interior e otltt'<t ao vice prc.'lidnntu do Senado. 

A acl;t d;t <~pm·:tç:lu l'UJHI'tti:b ao YieC-]'l'esitlon1e do Senado 
Sol' á ;~o_:umpanltada. de tud:ts :1~ ;unho ·n Licas apuradas. 

(LC'i n. ~~5, art. 44, 8"3 1° a~"; e H n. 347, a!'t. ::i0
.) 
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Art. 34. O prooesso de a.pu.ra.çio. Do Congresso Nacional ser<1 
regulado pzlo respectivo. Regímento~ 

§ I. o Si faltarem authenticaw. euJ.o Dlllneru de votos JMII'8Ii 
determinar a eleiçãD de um dos candidatos o.u. a alteração da 
classificação destes, o Congresso as requisitará, suspendendo os 
trabalhos de apuraçã.cr até que se-ja satisfeita. á Sita requisição . 

. § 2. o Caso não receba essas- a.uthenticaa. não obstante todas 
as diligencias empregadas, dará por conefuida a apuração co.m 
os elementos de que dispuzor. 

(Lei.n. 34.7, arl .. 4°.~ 
Art. 35. Si, n-a época. dlt apuração Ih eleiçiio- as camaraS' on 

conselhos QO Districto Federal, capitaes dos Estados e·sédes do3 
dútrictos eleitoraes houverem terminado o mandato, e não tive
rem assumido o exercício de suas funcções as camaras ou con -;e
lhos novamente eleitos, será a apuração feita por aquelles, 
observando-se o que a respeito da organisação da junta apuradora 
prescreve a lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892. 

(Decreto leg. n. 380, do 22 de agosto de 1896, art. Ie, para
grapho uniao. )' 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 36. São condições essenciaes para ser Presidente ou Vice· 
Presidente da Republica.:: 

1°, ser braziloiro nato ; 
2°, estar na posse e goso dos direitos políticos ; 
3°, ser maior de 35 annos. 
(Lei n. 35, art. 32.) 
Art. 37. Não podem ser votado5 para taos cargos: 
I o, os parentes consanguineos e atnns nos I o e 2• grãos do 

Presidente e Vice-Presidente que se achar em exercício no 
momento da eleição ou que o tenha deixado até seis meze~ 
ante~; 

2•, os :'-liu istro~ de Est.ado ou os que o tiverem sido, até seis 
mezes ante~ da eleição ; 

3°, o Vice-Presidente que exercer a presidencia no ultimo 
anno do p~rio,lo presidencial, para o periodo seguinte, c o que 
a csti v f' r exercendo por occasião da eleição. 

Paragr<J.plto unico. Entender-se-h<J. por ultimo anno do poriodo 
presidencial, p:tra o3 effeitos desta disposição, o em que se der 
a vag;i 1111e tiver de ser preenchida, contando-se até noYcnta 
rlias dcpJis da mesma vaga. 

(Lei n. 3:;, art. 33.) 
Poder Executivo 1901 70 
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os guar1las qualificwlus nn~ di.-;trietos do município 1lo Santo 
,1.nCunio 1ht Patrulha; revugada.:i a~ di~posiçõesemculltl'ario. 

Capilal Ft·<lnral, lO di' :cdP111bru 1le !001, 13° tb nnpuhlica,. 

~!. FERRAZ DE CAMI'O:i :;;ALI.ES. 

Sa/Ji11o Barroso J!'nior. 

DECRETO N. 4.156- DE 10 DE SETEMBRO DE 1!)01 

Crr::t mnis rluas hrig;~ths de inf.•nt•ria <le i:11ardas :'\acionaes na co
ui:trca do lti'1 P,ll'aa:lhy:~·~, no Estado de Goynz. 

O J';·n,i•h•ntc- da nnr•nl.Ik o dus E,t,ado.' Cuidn:; d·' Ilr:•zil, 
ll:tra Pxe.·H~·flo uo decn•l;o 11. !:li, de I! ,Je ilezc.mlJt·o tln 18Dii, 
UOC!'et;t: 

At't.igo unico. Fica,m CJ'P:t~l:•.:i na Guarda Kacion;tl da romarc:t 
<lo Rio I 'aranahykt, no I•:,tado do < ;oyaz. mais duas hrigadas 
1le ÍJJf;trJLaJ'ia, com a~ de:;igl1:ll;iíes 1lc 17> o 1:-P, :t' quaos se 
cnnsl.itJdJ·~o <lo trP:i kthtlli·-•I'S do Sl'rviço activo o um do d<t 
I'P'ieJ·,·a. r:t<Ub 1!111:1; nquf'!J,•s .'-'oh nR, -W, GO, f,[, 52, 5: c 54,. 
o e-.;j fl' dP 11s. r; e I H, IJ nf• ~n oJ·g:,tnitiariio com os guardas 
qu:J.liticado; nos disirictos da n~ferida comarca; ,.e,·ug;~rlas as 
di:iposições om contrario. 

Capital F!•tloral, lO 1le s:•tcmln·o de !001, 13" 1la Itepublica. 

?-l. FEitRAZ DE CA~!I'OS SALLES. 

&~úino Barroso J11nior. 

DECRETO N. -4.157- IJE lO DE SETE~!BRO DE 1901 

\!·o~ uma l>1·ip-ada de infantaria~ Ulll::t de eavallaria de nu:~rrlas N:J.
~~ionae,q na comarca d~· Pind:lntutdian :·nJn, no EsLHJo~de ~. Paulo, 

O Presidente da Rcpnblica dvs EstJ.uos Unido' ULI BJ•azil, 
}Xtra exe,~uçiio do dcct'Glto n. 4:JI, üe 14 de dezembro de l8!J6, 
decJ·cta: 

,\rt.igu nni,·o. Ficam f'rl'a•hs na Gn:tnla Nacional da eomarca 
de PindanwnhangalJa, no Ltado tlú S. Paulo, lllll<t briga<la. de 
infantaria. o um;t do ca valia na, :J.I!IIOlla com a dcsign<• ção de 
81", que St) con~tituirá de tt'c~ b;ttal!•õos rlo serviço actiYo, 
ns. ~H. 212 c :24:1, o um •lo •la reserva, ~ob n. 81. o o~ta com a 
de :J;~a, que so con~titui1·á du tlou~ regimentos, ns. ü.'í n fiG, o::l 
quaos se organisarão com o' guar,h Clua.lificados nos rlis&rictos 
d<J. roferida comarca ; revogada.) as disposições om contrario. 

Capital Federal, lO de setembro de 1901, 13° da. Ropublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Sav::no Barroso Junior, 
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DECRETO N. 4.158 - DE 12 m; SETEMBRO DE HJ01 

RPctifica o art. 3° do regttlamPn to da E~cola de Minas, approvado 
pelo decreto n. 4.0!7, de H de maio ultimo. 

O Pro-;itJ,~nte th Ri•J•nbliea dos E->tados Unidos ,J,, Brazil: 
RPsolv<~ iliwlal"at· q11e no :u·t;. 3° do reg11bmonto d:t Escola 

de 1\Iinas, app;·oyatio pl'lo decreto n. 4.017, de 11 de maio 
ultimo, <lcpoi~ da~ palavi·a~- ti" eadoira- botaniea systo
m:ttiea-sc ,],•n•m ler a~ pala,Tas- pt•e,·edüla tla J'(~yi;:ão th 
loobnit~a gt~I·:tl. 

Capital Fellei·al, 12 tk sotmnhro 1le 1901, 13° da Ilopubliea. 

?11. FEitRAZ DE CA!Ili'OS SA T.LES, 

Saliino Ban·oso Jw1ior. 

DECltETO X. 4.1:>9- DE 12 DE SETE:UURO DE 1\)1)[ 

Al,rQ ao 1\Iinisterio das Hel~ções Exteriores o credito ela quantia d~ 
1êJ0:000$, em ouro, p~.ra oceot·ret• ás despezn~ com a representação 
brazilcira na segun<la conferencia intemacional americana, que se 
reunirá no Mexico. 

O Presidnn te tla Ilcpublica do!! Eotados Unidos do Brazil, 
w<ando da autorização concedida pelo decreto legi!!lativo n. 790 
desta data, decreta : 

Artigo unico. Fie:t aberto a'J 1\lini~torio das Relações Exte
rioro'l o credito da q nantia do 150:000$, 11111 ouro, para oc
('On't:l' ás (lo:;pezas l'Olll a J'Opl'C->nntação brazileira n;t Sl]gnntla 
conferencia intoi'I1:tciull<ll amcl'icrtna, flUO ~c reunil'á om o 
moz <le untuloeo deste anuo na Capital da Repulolir:a elos 
Estatlus Unido.; l\Ic 'xicanos. 

Capital Ferleral, 12 1lo setllmbro 1lc 1901, iJ'' da Rnpuhlica. 

1\L FERRAí': l>E CAMI'06 SALLEs. 

Olynlho de Magalhifcs. 

DECRETO ~. 4.!GO- I>E 14 DI~ SETEMBRO I>E 1901 

Crea mais uma brigada tle infant~ria d,, Guo.r<las Nacionaes na co
marca de S. Jo,e da Doa Vistil., no Estado do Paraná. 

O Prc::lidonte d;L Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil, 
para. execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do 1896, 
decreta.: 

Artigo unico. Fica creada. na Guarda Nacional da comarca. 
de S. José d<t Boa Vista, no Estado to Paraná, mais uma ~ri-
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g<til:t de in!:.tntaria com a designação de lia, a qual se com;
t ituirá de tt·es batalhõc~ do sct•viço a c ti v o, ns. 49, 50 e 51. 
e um do da reger v a, sob n. 1 i. q no se organisarão com o~ 
guanlas •tnaliticadus nos tlistrictos da. rcfcrid<L comarca ; re
vogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 14 de sci.cmbro de 1901, 13• da Ropublica. 

l\1. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Subi no B·n-roso JHIIÍor. 

DEc'ltETO ~. 4.lill -I•F. 14 llE SETEMiliW DE !!)IH 

Cer:t mais uma brigada ue infantarb de Guaruas Nacionaes na co
marcél. de Corumbá, no Estaclo de Matto Grosso. 

() Pr<'sidcnte da Rcpnblic:t do~ Estados Unidos tio Bl'azil, 
para. !'X<'<;u<;;lo •lu •lt'•·ret•1 n. 431, 1le 14 de dezembro de 18Dli, 
deet·cta: 

Artigo unieo. Fica ct·o:tda na r;uarda ~acionai da comarca 
<le Coriunki. no Estado dt• l\!atto Gt·o,:so, mais uma bl'igada dl' 
inlitntaria com a designaç:íu de 15', a qnal l"e constituil'á dt' 
t!'t'S bat:.tlltõe~ do seniço activo. n,.:. 43. 44 e 45, c um do 
d<t reserva. suh n. 15. qnr ~c organisarão com os guarda11 qua
lificados U<JS tlistl'idns (b ret'eri•l:J. comarca ; revogadas a~ 
disposições em contt•al'io. 

C:~pit:tl Fe•leraL 14 de sr•tembro tle 1901, 11'' dtt Rrpubliea. 

M. FERRAZ DH CA!ItPOS SALLE~. 

lJI-:CRETO K. 4.113~- 11E 1 t liE SETE~IURO Lllc 1901 

t 'r•::< um~ l,dp~d" de cavalhri~ ~ mais uma de infantaria de G~arda~ 
Sat:ionar> na com~rca ue 1\I:u·anguapc, no Estado do Cear{t. 

O I'rcsi•lente da Repuh[i,_·a tios Estados Unidos do Brazil. 
p:u·a cxccuçã•J Llo t!ecL'<'tu n. 431. de 14 de dezembro de l8D6. 
dct:rcta: 

Artigo unico. Ficam creada.:: na Guarda Xacional <Lt eomarc:L 
t!c -:\lA.r<~nguapr. no r:sta•lu do Ceará, Hm:.t brigada de cavallari:t 
c m<ti>~ nm<t •Ir infantat·ia. esta com a designação de 52a, que 
se coa;t.ituit'<i ([P üc,.: IJ:~.';alltõe" do scr·viço ;~ctivo, ns. 154, 153 
c !51), c um 1!11 •la I'l'-<en·a :<oh n. 52, c a.q uclla com a do 9', que 
se eon"lituini tle 1lou~ t•.•;!imento-<. IH. 17 e 18, os quacs SI' 



ACTOS DO PODI·:n EXECUTI\'0 1089' 

organi~arão com es glt;l,t'lla.s qualificado.-; no~ distr·idus da rcfe. 
r ida. connrca; rcYugc~das as disposiç.Jcs Olll cotHt'd rio. 

Capital Fetln!·al, I t 1le sotcmbr·o de 190!, n• da RupnlJiica .. 

l\I. F!:I:It.\z '"' C.Drr·o~ S.\LLES. 

llECI~ETO .:f. 4.!G3- N; l! DE SJ:TE\!!llto nr: ((101 

Cre:t mais unm lwigad:< d~ infantal'ia 1lc Gn;q•d·" :'\acionne~ na C·J

marca do Sanl'.\nn~t do Panwahyha, no E,tarlo t!e \l~ll•> Gt·osso. 

() l't'l''i•lonlc 1L1 !tnp11i>lir'a dos Est:tdos l!lli<lu-; ,Jo Beazil, 
pat'.t 1'\l) ·I!<::! o do ,[,•et't'to n. l:ll, 1le H de <iu 1 ülltltro de 18\Jii. 
duct·,la : · 

,\rl.ig•> ''''i''"· Fi,•a et•,•.a;l:t na Gnar.Ja Nacio11:tl d:t I'OI11:Ll'<'<t 
de Sati 1;'.\nn;L do I 'ai':Jn;JJt,l·lla, no Es~.a:lo do \iaf.t,,> tli·usso, 
mai.~ ll-<lél III'Í.~<tdé\ d·· ÍIIC:IIItai'Íél C<JIIl a dl'~igii:I<;:'I<J ,[,. w~. <L 

<Jil:'! ;li) cun!:!l.iiltÍ!';~ di) t1'1l~ ln~:tll!lí,J~ 1L> .'ici'Yko adivo, ns. 4G, 
-17 e 48, e "'" d•> d:t rc.~i·n·:t. soiJ n. W, l(llll se ol·ganisariio
eum os gllal·da~ <jH:tlilicados nos districLo--: da rot'erilh co
marca.; rev•>f!'a.da.q a; di.-<posi•;líc.-< nm cu11tt'ario. 

Capihl Fc•rlt•t•:d, !-{ rlc• ~ot.~mbru 1!:• l!lill, r;" cl.1 Ropublka, 

Srlln:no JJ,'J'J'cn~o ll'Jiioi'. 

Crc·~t n1~is 111na brig-ad~1- d~ infant;1ria de Gu~rda~ N:1cion;~es n~t co
nt:tr.~;l, d'\ C:tpi Lil d11 Esi;L(lo <ll) .\tn:tz·ll1't~. 

O PL'I'Sidnnt;o da, R••rmhli,·:t rio.-.: E't:td• s l"ni.lo~ •lo 1\J':tzil, 
[J:ll'<L OX<'CIIi,".IU do i[CCi'l.'t<J li .. J:![, de• ll Lle dL>ZCIIIIJt•l) di> !~.>li, 
dt•c•reL:t: 

,\r!igo uLJico. Fi,·a c!·eatla na Guat•cla Nacional ,[,L ,·omarc:t 
ila calJH LI do Esl.;ulo do ,\ni:tzon<ls mais U!tlél. l>t'igad:t dt' inlil!l· 
t.al'i:t COI!t <L ili•.-<ig"llacJw dt) ~1)", a <jU:t[ SC CUI1."'i,ÍI.Llil':Í. do LI'(':-' 

h;ti.:dlH!u;-; clu s.•t·viço activu, IH. 58, 5D c Gil, H um do déi 
rescrvéi, g,,,, n. :211, <{111' se organisarilo L'IJ!It o-.; ;.!'ll''l'iLi.~ qu:t· 

l'odor Executivo HlUI 6') 
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lificat!o< n.J~ disü·icr .• _.s d;t rl'l't•ritla com<tt'c:L; revoga,]~~ as; 
L'i~pusir;•-,es em cuntra!'Íd. 

\':~pita! FPder01l, li •1•3 "'''temln'o de UJOI, l:}'' da Hepnl!lica. 

:\1. FEP.RAZ TJE CA::Ili'OS SAL L E~. 

i're~ L'>~i~ llurvs brjgaa;;.~ de iJJ.:·~tntarLt dP tltiardas ~aci·-~:1:1·~5 n:1 co

mare;< da Ri',.·ira, no Estauo da Dabiil.. 

O !'t'o·Sid•·id." <h l~· pn1•]i,·:•, <lll~ E~i.:l.•los l'nidos dll Bt•;tzi!, 
p ,_:_·.~. t'.\· ·-·;. :.ío ll!r ,J.·~·>·',q Jl. 1 :}, d(_~ 11 tlt~ 1ll'ZC':uh1·u dL1 lt-:~1(), 
~~' •'1 ,·c 'l : 

.\J'ti;..ru nni<·,J. Fic<tm <'l'•'<vbs n:t G•tal'-LI i'ia.ci"n:d da r·•l
:lliLn'l\ tl:\ JUV·il'<t. no Est.ado ch J\;•.lti:\. tn:\is tllt:ts l:J'iga•hs •le 
:nf;tllr.:ni:•, ··um :ts rl• ,[;..rnaç·l'•Ps de (j()o r• Ül". a.; q11:u·•- se cun
...;rjtldt·ãu d'=' tdf'S l~:üalJuJ,~::: do :--:<~l'Yi<;-) acth~~~ t"' l!Jil ,{t~ da r~
·•·:·\-:t. c:•·!·t ;•:•:·•· :t•tll(•!le.; ~olJ m. 1"7~. 1"7D. 1:-:n. li:' I. 1"2 e w::, 
•' •·sr,e,; t]•• J1S. iiU t' ,·,1, fjilU 'C UJ';.r;tnisal'iio ('Olll OS .:!IHU'<Ia8 
•ptalitic<t<lvs no~ dist,·ict"' tia rcfPrida. com<~t·ca: ~·,_.\.c•!!:tda-; ~-' 
·~L:-: P' ~~i~·õcs ClD e•)flt!~;:u'i(). 

r tpit d l'c)•lcr.d, 14 ,],. '"t,~mlJt'O tlt) !CIO!, 1::, •l.t R•'pnHi<\l. 

\J. Fr:t:l:.lz l•l: ('.Drr·os ·'.I r.u:~. 

O PrPO:·!"tli.l\ "'' l'''l'lll•lic:\ <los E~';:dos Cnidos do Hrazil 
1t_:l_'l'l_~rja: 

.\t·t.igll 'tlli•·o. Fic·:t •l••ela.rada c<uluca, •lc rvnful'mi1lade cnm 
o1 ;1d. 5::;, n. 7, tlu •·•·::ulamc:Ito a que ~f' rt'l'el'l• o •lt)Creto 
n. R .. '":!'), de ::o do tlt'/l.'llliJI'<.l de ft;::;:_>, a p:ttento tiO invenç·i'io 
11. Dl2. <le i i de "C'I'1l1lll·•• de [.":li I, conc•·tlid:t á ·''o;•i/: .lmcrica,~ 
1\>!/s&n.·h J,u·r•dr/c'c't'••l L'.,!l .. Co"'fi!!i1!f, p'll':t um al•P<trt'llw 
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illuminante pn.t·a bicos de gaz ou lampada~, por ter ces~ado 
a par.ente original obtida pelo lJr. Carl Auer von \Vellsbach, 
em Vienna d'Austria, em 18 1le setembro de 1885. 

Capital Federal, !fi de setembro do !DOI, 13• da RPpuh!ic:t. 

J\I. FERil.\Z 1>1: CD!f'OS 8.\LLES • 

. 1/(redo J[nill. 

UEt'Rl:TO N. 4.1G7 -I•E lG 111·: -;J:n:~nmo IlE ](}()[ 

Appruv.l a rectillra-::to do traç~Jo entre a ••3la<:i'ln <le l~c·!,ou<:"'. ·h 
Estra·b. <le Frrr\> S. Paulo-I\io (;.-an.!e" a \'dl:>. da C•1i:i 

da Yi~.._· 1 oria. 

O p,.,,,;,J,•ni,., <h Hnpuhlica dos J·:~t:tdos l'ni•los ,lo i:J'azi!, 
a"t.cn>knd" ao íJn•• rerpin!'ell a Colnp:mhi<t Estrad:t df' F·~~·t'<) 
~. l'<llilL' -I~ i o G :·:JilllL~, rlL·crota: 

.\1'1 ign unico. Fic:t :.tJIJ>l'OV:.td:t a l'!'diflf':H;ií.o ,].,.: ,.;i.IJti•J~, 
ans qu:u·~ S<! l'C'fl'l'l• o dt·L•t·ct.u 11. l.Lr.:;, dt) 1:: de J'oY<·t·eiro de 
1 '<();i, ,[,, t.J'C'.\'llu , .. '"' pl'l'll••ntl ido entJ·<• a ,,,da>;fio 1h· RelltnJ•;;J.s. , :., 
l·>;tt'ct>la ,J" Ferro ~. Paulo- R i o Grande c a villa da l'ni;'w d:t 
Ylctul·i:l, visto rewltar dald a diminuit;âo <lo treze lllil ·~u
zcnto~ noventa (' 1lous lllC'ti·os (l:J.:.-'!!2"'.) n:t extnn.:;l.o dtJ 
mc:;mo trcclw, dt\ confol'lllidatlt• com a planh o urr;:lllll'nt.o q11•.\ 
com ,,~lo baix;tm, r·ql>l'icado~ pdo din·dut· gel'al tlc Ultra~ e 
Vi<tt:i'LO da Sl'cre!.al'h dr• E:;tad.o tla Indn,;tria, ViarJ•>l P OiJJ•as 
Pul>lic ·.~. 

rapit:tl F•··l·~~·:tl, (~lll ,],\setembro de 1!101, 1:l" da Rqlnl;li.~:t. 

:\1. FElll!.\:1. 1>1: CA~!POS ~;.\1.! •:.:. 

DECRETO N. 4.168 - l>E 21 DE SRTE~IBRO DE 1901 

Al,re ao :llini,•erio tl:t .Justiça e ~egocin> lnteriut·e,, p•>.' co11'.:t •.lo 
exercicio de 1U01, o cret!ito SUJ>plementar t!e 6JS:jS11:, s•Jn•lo: 

141:<~•0::; ;í. vel'ba- Suusitlio dns Senadol'e<;- ~ .J:j :Ol'Ü .~ :i , ~l''J:t 
- Snb,i•lio d •S llPl':tl::t<l•JS. 

O Prcsitlcntc tl:t Rqmblica <los Esl.:ulo~ Unidos •lo Br:1z:1. 
ns:tntlo 1l<t autorização concodiua pelo n. l tio al't .. ~u >Lt J .. j 
n. 7 W, •le 20 de dezembro de 1900, e ouvitl11 o Tribunal de C•Jnta~, 
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no·s tm~n.ws do _art. 70, § -5°, ·do regulamento approva~o>-pelo 
deéreto n. 2.409, de 23 de dezembro de !896, 'resoive'abrir ao 
Minis~edo· da ·Justiça c Negocias Interiores, por contà. do éxér~· 
cic.io de 1>901,. o ·credito. supplementa-r -de :seü:~entqs_ e. ,çl:~zo:Ho 
contos setecentos e cincoenta mil réis (618:750$), sendo: 141:750$ 
á verba"- Subsidio dos Senadores-e 477:000$ á verba- Subsidio 
dos Deputad~s- afim de occorrer aõ pagamento das despezas 
com o subsidio dos senadores e deputados, durante a prorogação 
da actttal sessão do Congresso Naciortal até o dia 2 de outubro 
proximo futuro. 

Capital Federal, 2! de setembro de 1901, 13" da .Republica. 

M, FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

SaUno · Bm~1•o'-so Junior. 

DECRETO N, 4.169 -DE 21 DE SETEMBRO ·D'E·l901 

Abre aci 1\;Iiniste-r.lo da Justtça e NegóCios Interi'0reS, por ·conta .do 
exercido de 1901, o credito supPlemen~ar de 78:70_0$, sendo: 32:'700$ 
{1, verbã- Secretaria do Senàdo ~ e 46:-000.} .á :ve1~ba- Secretaria_ 

da Camara dos Deputados. 

O Presidente da Republica dos 'Estadcfs Unidos do Braiil, 
usando.da autoriZação concedida· pelo n. r· do art. 29 da lei 
n. 746, de 29 úe dezembro de 1900, e ouvido o Tribunal do Contas, 
nos termos do art. 70,-§ 5°, do regulamento·appro:vado pelo-·de
creto n. 2.409, de 23 de dezeinbro de 1896, resolve a.brir ao Mi· 
niSterio da Justiç'a e Negocias Interiores, por conta do exerCício 
de 1901, o credito· 13upplementar de setenta e oito contos e 
setecentos mil Téis ( 78:700$ ), sendo:· 32:700$ á verba- Secre
taria do Senado- e 4::l:OOO$~á ver·ba- Scc~etaria ·da Camara 
dos Deputados- afim de occorrer ao pagamento das despezas 
com os ~crviços -de ,gten,ographia, .. redac_ção :e .publicaçiio dos 
del}ates do Congresso Nacional, durante a prorogação· da 'actual 
se·ssão·legislatiya_.até o dia 2 de outubro proximo futuro. 

Capital Federal, 21 de setembro de 1901, !3°·da Republica' 

M. FERRAz·ne-·CAMPOS SALLES·. 

Sabino Bai'1'oso Junior. 



ACT.OS. 1)0 }>ODER EXEOUTJVO 1093 

:DECRETO N. 4.170 - DE 21 DE S.ETE~(BRQ DE 1901 

·Ci.'.ea·lliais_ uma.· br:igada de infantaria_de·Huar.das-:Nacio'nae~ -na. comarc~ 
de Santa. L_eopoldina, no. Esta.d.o d·o EspirHo Santo-. 

O· Pi'~idente .da Republic.a. dos Es.tados Unidos do -Brazil, para 
·execuçao do decreto n. 431, de 14 de; dezembro de 1896, decreta; 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
Santa -Leopoldina,- no Estado do Espírito Santo., mais. uma bri
gada.de infantaria com a. designação de 23n-;, a qual se consti':"' 
tuirá de tres batalhões. do ser_ viço activo, D3--. 67, 68 e· 69, e um 
do.-dares3rva, sob n.·23, que se-Qrg.anisJ.rão com os g-ua1•das 
qualificados nos districtos. da referida. comarca ; l'evogadas as 
disposiçõ·es em contrario. 

Capital Federal, 2t de setembro. de 1901, 13' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Ba?'}'OSO JunioJ·. 

DECRETO N. 4.171- DE 21 DE SETE>IBÍ:to DE 1901 

Crea mais uma brigada de infant·aria de o·uardas Nacionaes na co
rnarea de. Ipú, no Estado do Çeará. 

O Presidefi'te da Republica dos Estados Unidos do ·nrazil; para 
execução do decret() n. 431, de 14 dQ dezembro ~e 1896,_ decreta: 

Artigo- unico. Fic_a.· creada na Guarda Nacional da comarca 
de -Ipú, no Estado dCl Cea:rá, mais uma brigada de infantaria 
com a designação de 53a, a qual se constituirá_ de tres batalhões 
do serviço activo, ns .. 157, 158 e 159, e um do· da .. reserva, so.b 
n. 53, que se organisarão com os guardas qualificadoa· nos dis~ 
trictos da refei'-ida comarca ; re-vogadas as, disposições em con· 
trario. 

Capital Federal, 2! de setembro de 1901, 13' da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 
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DECRETO N. 4.172- DE 21 DE SETEMBRO. DE 1901 

c:rea tres brigadas de infantaria e uma de cava.ll~ria de Gua.t•das Na
cio'naes na-comarca de Santo-Amaro, no Estado da Bahia-. 

O Presidente da Republica dos EstadosUnidosdo Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 180_6, de-
creta: -

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da cOmarca 
de Santo Amaro, no Estado· da Bahia, tres brigadas de infan
taria e uma decavallaria, ·aquella::l com as designações de 62a, 
63a e 64a que se constituirão de tres batalhões do serviço activo 
e um do da reservct, cada uma, sob ns. 184, 185, 186, 187, 18,8, 

89, 190, 191 e 192, e 62, 63 e 64 e esta com a designação de Sla., 
que so constituirá de dous regimentos. ns .. 61 .e 62, os quaes se 
0 rganisarão com os guardas qualiticadoJ nos districtos Q.a.ref~rlda 
C-omarca ; revogadas as disposiçõ~s em _contrar-io· .. .-· 

Capital Federal, 21 de setembro de 1901, 13' da· Republic>. 

M, FERRAZ DE CAMPos _SALLES. 

Sabino Bm·roso Junior. 

DECRETO N. 4.173 ~DE "21 DE SETE,MBRO DE 1901 

Cr~a mais uma brigâda de infanta.ri::t de Gua1•das Nacionaes nlt .co
marca da Capital de do EstadO S. Pau_lo. 

O Presülente da Rem1blica doS Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto u. 431, de [4 de dezembro de 1896, decreta : 

Art1go .-unico·. Fca creada na Guarda Nacional da comarca da 
Ca..pita_l do E.-:tado de S. Paulo mais uin.a brigada de infantai'ia 
com a ·designação de 82a, a qual. ::;e constituirá de tres batulhõ.es 
do serviço activo, ns. 244, 245 e 246, e ·um do da. reserva, sob" 
n. 82, que.se organiSarão com oS guàedas. qualitl.c:tdos nos diS· 
trict?s da· referida comarca; revogadas. as. disposiç.ões ern Cón .. 
trar10. 

Capital Federal, 21 de setembro de 1901, 13' da Republica. 

M, FERRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

Sabino Barroso Jtmior. 
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DECRETO K. 4.174- DE 21 DE SETEMBRO DE 1901 

Creu duas hrig~da'l de cavallaria e mais uma de infantul"ia cl" Guarcl~·s 
N~eion~rs na comarca de It,·,, E,ta•.lo de S. P•>t:lo. 

O Prcshlcntc da Ropublica dos Estarlos Uni·l·B 1lo Brnil, par~•. 
nxecução do do•:reto n. 431, de 14 ue uezembro de 18913, ucceeta: 

Artigo uni•;o. Fi··am crPadas na Guar.la Nacional da coma r.~~ •. 
de Itú, no t·:·stado de S. Paulo, •lna;< lJt'iz:-tdas de C1Yallaria ,. 
nma de inf•.nt:nh. [Hlur•lla;; com as d•>Si!!na•;0e~ de :q' e :J5'. 
qnr se ron~tü,Iil'Tí•J do dons rogimenr.o3. c<ctla um::t, .'Ob m. Gi, 
G8, 69 e i", e PSI3 com a de S:.P quo ><13 cun:>tituit•á 110 tl'es h:t
ta lltõcs d•J S•'t·T; i·;•J a c ti v o, ns. 24 7, .?48 e :? l'l, e um 'lo ·h reserY:t, 
sob n. 3·;, os •tn:IPS se organi.-;arito com 05 !!n·•r•l:ts q_n:tlifica<lo-< 
nos di~tri..t,,~ ''" n•t'i•t·i,l:i com:•t·ea: ren•;l':t•\:,..; :1., 1\i~pHi•;:;,,, rP.:. 
c•.•ntt':tt'i••. 

(';tpit1\ F<••\·~·-·:>1. '.'l<]e SctontJ.,l'O <1t'. )<.li):.;:;· d:c P.•pnl,lic•. 

:.r. Fcr:IL\Z DE C.Drrns S.\LU>. 

Alt_,-"~ra:) t r·'~~~-·. ~.L:; r11tr"! !.aixar:un co1n (, cler·tt•t·: n. :·.2 '',de ~'3 d·• 
111D.l'(''{) ele ts~~~. 

O Pre~i,J,·nb• da RPpubliza dos Estados Unidog do Brazil. 
attendendo a•' quo lhe expoz o Ministro d-:o E'ta<lo dos Nego
cios da l\I;•riniL·l, 

Decreta: 
As torpe L·:ra; destinadas á d1~fi'Sl de costa~. pcrl ')S tJ rios 

C!Jnstituirão uma Divisão, de comman•lo de capitão de mar e 
guerra, com a 1le-ignação de Divisão de Torpedeiras. t1candc, 
assim altem,]a a -1' rrgra c\as que l.•:tixuam com o decreto 
n. 3. 238. de 28 tle març0 de 189\J. 

Capital F0deral, 23 de setembro cb IIJ:)). l~J'· 1h Repnblic:t. 

M. FERR.\.Z I•E CA'11POS S.\LLES. 

Jose Pilllo da L:c:. 
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DECRETO N. 4.134- Dg 24 DE AGOSTO DE 1901 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas ~acionaes na comarca de 
Santo Angelo, no Estado do Rio Grande do Sul. 

O Pt·eüdente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
rxc,~ução do d~crrto n. 411, de 14 de lhJzembro de 1896, decreta.: 

Artigo unico. Fica creada. na Guat·da Nacional da comarca. de 
Santo Angelo, no Estado do Rio Grande do Sul, uma brigada de 
inf,wtal'ia com a designação de tua, a qual se constituirá de 
tr·e.-' lntalhões do sct·viço activo, ns. 46, 47 e 48, e um do da 
re"'L'Ya, sob n. lG, que se organisarão com os guat·das quali· 
rteaclos no> districtos da reftll'iua comarca, ; revogadas as 
•li~posições em contrario. 

Capita,l Feclern,l, 24 lle agosto de 1901, 13° da Repuhlica. 

::\I. FI~RRAZ DE CAMPOS SALLF.S. 

Sdn';>o flmToso Junior. 

[JECR ETO ~. -!, 1:15- m: :! 1 I•!: AGOSTO DE 1001 

Cr~a uma urigada de cavalbria e mais uma de infantaria de Guardas 
Nacion:~es na comarca da 13oa Vista do Tremedal, no Estado de 
!\li nas t ;~r~es. 

O l't'll:lidt•rJtc d.t Repuhlica tlos E;t~ttlos Unidos do Brazil, 
p:1t.1 cx:)L'U•:to d•J J.ecr..Jto n . .!~n. de !4 tle dc·zcmhro de 1806, 
tlt·<_'.l'<'t[l: 

Al' ;igv unico. Ficam creatlas na Guarda N:\cional da comarca 
d~t B J:t Yisb do Tremedal, no E~tado tle Minas GeraM, uma. 
IH igatl t de cavallal'i:\ o maL.; um:t de infanht·ia. aquella com 
a tk.-;ign:t•;:'ío de G:{•, qne se ~~.mstit tir:t de tlou.; regimentos sob 
ns. !2.'í c 126, c esta, com a de l:ltP, que se con:;tituirá. do tres 
1Jatalhõc3 do serviço activo, ns. 412, 413 e 414, e um do da 
reson·a sob n. l:lR, 03 qu:tes s.1 ot·g.wisarão com os guardas 
c1un,li ficados nos di ,trictos da rcfcl'itl:t comn.rc:t ; revogadas as 
di~p·):;i-;õos em conten.rio. · 

Ctpital Fu•lct·.tl. 2! de agosb de 1001, 13° da Rcpuhlica. 

:M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 
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DECRETO N. 4.136- DE 24 DE AGOSTO DE 1901 

Crea uma brigada dtJ ca,allaria e mais duas de infanlaria de Guardas 
Nacio naes na comarca de Baturité, no Esta;lo do Ceará. 

O PrJsidentc da Republi:::a dos Estados Unidos do Braiil, 
para. execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarea 
de Baturité, no Estado do Ceará, uma brigada de cavallaria o 
mais duas de infantaria, estas com as designações de 48a e 49", 
que se constituirão de tres batalhões do serviço activo e um do 
da reserva cada uma, aquelles com os ns. 142, 143, 144, 145, 
146 o 147, o estes sob ns. 48 e 49; e aquclla com a designação 
de 7a, que se constituirá de dous regimentos, ns. 13 e 14, os 
quaes se organisarão com os guardas qualificados nos districtos 
da rererida comarca; revogadas as disposições em con,rario. 

Capital Federal, 2-1 de agosto de 1901, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CA~IPOS SALL!:S. 

Sabino Ban·oso Junior. 

DECRETO N. 4.13i- DE 2-1 DE AGOSTO DE 1001 

Crea mais uma brigada de infanlaria de Guardas ;-;-acinnaes na. 
comarc::L da Capital do Estado de S. Paulo. 

O Presidente da Repu blica dos Estados Unidos do Bt'azil. 
pa.ra execw;l'i:J do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na. Guarda Nacional da Capital tlo 
Estado de S. Paulo mais uma brigada de inf<tnta.ria com a 
designação de soa, a qual se constituirá de tros batalhões do 
serviço activo, n..;. 238, 23!:1 o 240, e um do da reserva, sob 
n. 80, que se organisarão com os guardas qualificado~ nos 
distl'ictos da r.:Jforida co marca ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capit:tl Federal, 2-1 de agosto de 1901, 13° da Rcpublicn,. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Bm·roso Junio1·. 



lO iR ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

IJECR!<:TO N. 4. 13:)- I>E 2:i nE Ai~OSTo rm !!lO! 

A'•rr· ao .\finisterio ela Inclus~ria, Yia.;:to e Obt·as Publicas o credito 
eRpeci~l i de 20:730$ para in,lemniz;:~r o Estado elo Ce:trá da som ma 
r1ue t·ccolheu a0s cofres da Uniito para a conservr~çito das linha3 
tclegraphicas. 

O Pt·cnidcntc da Rcpul•lie:t dos Fst:lllo' l'ui•los do I3razil, 
rrs~n,[n d:t ai tr·ilntição qne lltc confeec o tlccrcto lcgisl:ttil·o 
n. ii9, de :2!1 1lc jul110 do conontn anno, •lccreta: 

.\n. !° Fi.:a :tlw!'to ao \linistcrio ·l~t Indttstria, Viação c 
Olll'a~ P11l •li,·:t'-~ o el'cili to especial do :2.1: i5(! . ..;, par:~ indemniz<tt' 
o E<t:tdo do G<Jar·:i rLt 81Hilltl:t <1110 t'•'C"lllcu a•JS c 1ft·e~ da Unüo 
rar.1 constH'Ya~·5.o das linhas tolegTaplikas 'JIIL' tl'an~l'eriu a esta, 
no~ tet'lltoS tlo aL:cortlo de lG <le l'evcreit•o t{,, l\IGO; fazendo-se 
'" lll'ce.s<arias operações tle ct't~dito. 

1\rr. ::'.o HoYO'-::tllas as t!ispu~i,?··es e111 eontt·ario. 

t ::~ c•i ta I F•·•l••r:tl. .'?<1 <I<• a~·u< .o ,!i; I !1< 11, J:;o da Rcpnblica. 

'.f. Fcnr:.\.z l•i: l'.DII'O.' S.\LLE~. 

DEC'HETU X. 4.!30- DE '!7 l>E V·"'-T>J l>E UJOl 

1 ~01lC(· ](• rlli,l ~'iz:u::to a ,Toã0 nenigno da Silra llar.'l fundar 0111 ~Ianúos, 

Crlpi~:~! ~ir }'; .... t ll•) do .Amaz11n~s~ nm e~t~b--lecin1ctlto lle cre1tito 

O Pt'1~sidente da Ropul,Jie;t do~ Est:ulos Unidos d•l Brazil, 
att<'ll•le•Jdo an quo rerpwren o cidrvl:io bt';t7,ileiro .João Benigno 
·la SilP, n<·~ociantc na~ pt·aç:t~ <le 'IIanúo; c llccifc: 

Hr>-:ol I'•' concf'riL>I'-lho ant•1riz 1 r·:l o p Ll'[t ftut•ht• om :\[:tn:íns, 
r·:,la•lo do .\nnzona~, por 'i 111! por meio 1l:t sr>ciorlade 
:tnonyrn:t <IIlC ot·ganisar, lllll <1sl,rt1J:)II:cimenw do credito real 
,Jrnominarlo ~· Rtnco Hypotlw.c:u·ir> Prr~tarni.~ta da .. \.mazonia », 
•'Olll '' e:IJ>it d de :l.OO~:OO~$. dividid•>S om ac.;iícs de 20lJ:I; carl:t 
nm~.: o '(U:tl p.>•lcr:i optwae dit·,~chrnonte. on p.Jt' int.erme•iio 
~I c ~w·cnr·s:u·~ c tili:t•.•s. n:\ cit•cnm<et·ip•;ã.<> cnm]Jt' >llflll<iid::t. pelos 
l·:sLlilos do \rn·~zon~t' c P:mí. e tor·.í. :t rltu•a('io de ses;;,mt;t 
·tnnos: ,[,,\·Gndo!, pr>t',~lll, 8Pt' ob<t•t'\'a•las "·' '":.;'ttÍntos condiçÕL'.s: 

Pt•inwit·n- O.'P't ,,tnt.•.lS •lo b:tll''''· ''~"" ~et·;"(o) oppot'liut;mwnLn 
'" l,mPI.Giolo,; :í. <tppro,-a,·ii.o do (\nnJt'no, ~'"·'P<'i r.;, t•;\,, t 11las as di~
]10.-Ü<;.-•1).; d;t' p;11·te' II 1• Ill do ru.:!ltli.!!lll'IH • :t!i<iC'\11 ao <leet'oGo 
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n. 370, de 2 de maio de 1890, e as que são applicaveis âs so. 
cieda.des de credito real. 

Segunda. -A taxa annual de juros de emprestimos sobre 
immoveis não excr~dcrá de 18 °/o e a dos j1rros de empres
timos sobro penhor agricola, do 36 o f o. 

Terceira - O cst.abelocimetlto do succursaos ou filiaos, mesmo 
dentro tht circumscripçiio territorial do banco, dependerá 
de prévia autorização do Governo. 

Capital Fodoral, 27 do agosto do 1901, 13° da Ropnblica. 

M. FERRAZ DI, CAMPOS SALLES. 

Joaqttim JYiurtinho. 

DECRETO X. 4 I !O - DE ~1 DE AGOSTO DE 1\JOI 

Abre ao :IIinieterio da .Tnsliça e Neg0cioa Interiot·e• o credito supple
mentat· d,) 1\;727$<51 á verba- Pessoal da Secretaria da C1mara. 
doR D0p•1la•loB- do a c lUa! l'Xercicio. 

O Pre.>idonte da RepuT•lica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando lia :wr.uriz:~ç~o cunendida pelo decreto le~isL~tivo n. 783, 
desta d:ttt, !\)Solve :dJl'ir ao Ministerio da .Justiç:t c Negocios 
Interiores o l:t·edito supplementar do 6:727$734 á verba-Pes
soal da SeL·retaL'ia da, Ca,ma,ra dos Deputados - do actua.l exer
cício, pam p:tgamonto a um chefe do :-;ecç:to incumbido da, 
lJiblioth,·c:t <la. Camara tio~ Dt\pnt'~dos o :t nm consnrvauot• dn. 
hihliotlwc-:~. n•Jlll<\adu' p '~' <l<'liht\raç:l.o th 111<''llla Cam:tr:t, em 
sessiw dl' (i <lP .inllw <lo connnt.c <tnno, o pt'imcii'O com o venci
mento <Lllllllal d·· U:IJOII~ u o sngun<lo com o de 3:UIJU;3, senllo 
dous tet't;"·' til•. ur;lena,tlu c tliLL tot·•:o tlu ;;ra,t,i lk,.çiío. 

Ca,pital F()tlrTal, :n de agosto de lDOl, 1:~" da Ropublica,. 

M. FF:ItRAZ DF: CA~lPO~ SALLES. 

Saúino Barroso Junim·. 

DECI~~~TO ~. 4. 1-ll - J>E 31 DE AGOSTO 1m [()01 

Creu umn. hl'iga•h de cavn.lluria de Q•,ardas Nacionae~ n:1. comarca de 
Santarém, no E~taclo elo Pará. 

O Pre~iclt\nto ,[a Republica. dos Esb<io3 Uni,Ius uo Bra.zil, 
para oxccn<;:to do dt\ct·etl) n. 431, ilc 1-! do dewmbro de l89G, 
decreta: 

At·tigu unico. Fica crNvla na, Guartla Nacional da comarca de 
Santarém, nu Estado do Pará, uma brigad:t de ca.vallaria com 
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a Jesianação de 2", a qual se cons&ituirá de dons regimentos, 
ns. 3 '"'c 4, que se organi~arão com os guardas qu~lific~c!os nos 
flistrictos da referida cJmarca ; revogadas as dlsposJçoes em 
contrario. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1901, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 

DECRETO N. 4.1·12 -DE 31 DE AGOSTO DE 1901 

Crea uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes no municipiJ 
de Petrolina, no Estado de Pernambuco. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 411, de 14 de dezembro de 
l80G, decreta: 

Artigo unico. Fica crPada no município de Pctrolina, no 
Estado de Pcrnambuc<', uma brigada de cava!laria de Gwu·
das Nacionaes com a designação de 7•, a qual se constituirá. 
de dons regimentos, sob ns. 13 c 14, que serão organisados 
com os guardas qualificados nos distl'ictos do me~mo muni
cípio ; revogadas as dispo,;ições em contrario. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1901, 13° da Republica. 

:\I. FERRAZ DE CAMPOS SALLF.S. 

Sabino Bm·roso Junio1·. 

DECRETO N. 4.143- DF. 31 )JE AGOSTO IlE 1001 

f'rea um:~ brigada tle cavallaria e mais uma rle in!'antari.~ ele Guardas 
::'\acionaes n:t comarca elo Jardim, no Estado do Ceará. 

O PrJsidente da Republica do> Estados Uniuo3 do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1800, 
decreta: 

Artigo unico. Fi(•am ereadas na Guarda Nacional da comarca 
do .Jardim, no E~t.ado do Ceará, uma brigada de cavallaria e 
mais uma de infanta,ria, O$ta com a designação de 50a, quo se 
constituir;t de r.re~ uatalhõe . .;; do serviço activo, ns. 148, 149 e 
150, e um do da reserva, sou n. 50, e aquella com a de 8"', que 
,,e con~tituirá de dons regimento~, ns. 15 e 16, os qnaes .~e 
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·organisarão com os guardas qualificados nos districto3 da refe
rida comarca; revogadas a~ disposições em contrario. 

Capital Federal, 31 de agosto de 1901, 13° da Republica. 

),[. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Bm·roso Jicnior. 

DECRETO N. 4.144-DE 31 DE AGOSTO DE 1901 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas ::-;[acionaes na co• 
marca de Iguatu, no Estado do Ceará. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 do dezembro do l896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacion:\l dn, comarca. 
de Iguatl1, no Estado do Cear<\, mais uma brigada de infanta· 
ria com a designação de 51•, a qual se c,mstituir(t do tres 
batalhões do serviço activo, ns. 151, 152 e 153, e um do da 
reserva, sob n. 51, quo se organisarão com os guardas qualifica
dos nos districtos da referida comarca ; revogadas as disposi
ções em contrario. 

Capital Federal, 31 de agosto do 1901, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

So.bino Ban·oso Jun io1·, 

DECRETO ~. 4.145- DE 31 DE AGOSTO DE 1001 

f'rêa mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de Itacoatiara, no Estado do Amazonas. 

O Presidente d<1. Republic;t dos Estados Unidos do Brazil' 
para execução do decreto n. 431, àe 14 de dezembro de 18Hô' 
tlecreta : 

Artigo unico. Fica CI'eada na Guarda Nacional da comarca de 
ltacoatiara, no Estado do Amazonas, mais uma brigada de in
fantaria sob a denominação de 10&, a qual se constituirá de tres 
llatalhõcs rlo servi<;o activo, ns. 55, 56 e 57, e um do da re
serva, sob n. 19, que se organisarão com os guardas qualifi
cados nos districtos da referida comarca ; reYogadas as dispo
sições em contrario. 

CapitaJ Federal, 31 de agosto de 1901, 13° da Republica. 

:\f. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

S!!.bino Bm-roso l1mim·. 
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DECRETO N. 4147 (*) -DE 5 DE SETEMBRO DE 1901 

Crea um Cons,tlac!o em Antofagasta (Chile) 

O Prcsitlo11tc tla Ropuhlica tJ.og Estatlos Unidos do Brazil: 

l:'~and,J th n.ntol'iz:t~·fío qno lho ó concotlilla. pelo art. :Jo tl<J. 
bi n. ;;~2, do H do novembro de 1tli.J:), decreta 

Art.iéro uni co. Ficn ct'f':uln nm Con:mlado em Antofagasta 
( Chiln. ). 

<'apitai Fedot·al, 5 do ~dl'mlmJ dtl 100!, 13° tln. Hepul,lica. 

,\1. FEP..ll.\:~ DE C.DIPOS SALLES. 

Oí!Jiillw r(,; Jlugallu7es, 

DECRETO :-,r. ·1.1 18 - DE \) l!E SETEMB!lO DE 1ü01 

Autoriza "' conceRsionarios das ol,rns do p0do de 1\Ianáos a con
.s!L·JJil'f'llt un1 arinazeru e 11Indir111e Jlnduante.3, neces~arios ao mesmo 

porto, e appr.,va ~s re~p,·ctivas phntas <' or,amentos. 

O Pre~idunto tb RepltlJlica dos EsLados l:'nidiJS tlo Drazil' 
;d.i;undPn<lo a'l ![ ltn l'ô(jllPI'Oram H. nymkiewiez & Comp.' con
\'(~~.,illll;[I'Íil~ das ohra~ rlo melh"I':Ullllltt.n tlo porto tlc .\Lm:to~, 
nu E,t,:t.do d'' .\tn:•,z,Jna.;, dncreh.: 

.\t·ti~·u IIIIÍ<'o. Fit•:tm :Lil"ol'iz:t·lo:< fi.-' <'Oi!CC1>~ion:J.t'Í<H ,l:J-; olll'aS 
de mclil"l':ti!IU!l to tlo p >t'L<l ,~,. \l:t,n:i"'· E~l,;ulo rio "\Jllazon:l..;, <t 
con..;r.l'nit• nm :Lrm<tzrmllnclu.uJ/.0]LU'a tkpo-'itu do in!l.lllliii:<Yd::> 
e explo~iYn> <' nm tlique tlndnanr. 1 ]J:\t'.\ c<n\l'erto de n ·,Yiu,, 110 
dit.,, Jl'''''· '· ,],~ c"nf'ol'lltitlado colll :1 phnta e ot·çam<mt.o qne C<)tll 
'''t•· 1, .i "111. t·nlll'ic:Ldo., pt<lo di,.,.,.,,.,!' !:!;Pt':tl do Ubt·:~s o Vi·>.ç'i'' 
d:t. '''· d" L..;:;·ul" d.L llld'i.'l.ri:• .. \.i 'Ç;IO n 1 li<I':t' p,,iJ!ic:L-'. 

,·.,·\·i·. ! h•dt<l'al. ~~ t!n '''Lvmlll·,, .Jn l~IO!, 1:\" tLL llt']lltlJ!ie:' .. 

11. FE!l RAZ DI-: CA~ll'OS SALLES, 

Alji·cJo Maio.. 

DECRETO X. 4. UD- DE lO l•E SF:TE~IBRO m: 1901 

Cu a uma J,rig~dn de caval!Jria <I e C: ll[l!'das :\acionaes na comarca de· 
VarginlJa, no Estall') do \Iin:ls Ocr;lcS. 

O Pl'n..;idnnto da R<'pnblica tios Esta•los t'nitlos tlo ilrazil. par:t 
I'XOtóllr}t<l do dOCl't•to 11. t::l, tltl 14 do tlt~ZlllllOI'O tio JRlJ6, decreta: 

Ar·,igo llnico. Fic:t <'l'Pa<b n:t Ona.rtla Nacional d:t comat·c:t 
de VarginiM, nu Esl.a<lo d<' ~Iiu:1,; lT<'I'·'·l'·'· uma brig:t<la tle cavai-

.. 
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laria com a designação de 64", a qu:\l se constituirá. de dous 
regimentos sob ns. 127 o 128, quo se organisarão com os guar
das qualificados nos districtos da referida. comarca; revogadas 
as disposições om contrario. 

Capihl Fo1loral, lO do sctnmhro de 1001, J::Jo da Republica. 

M. FERRAZ DE C.\~ll'OS S.\LLES. 

Saliino Barroso l~tnio1·, 

DECRETO N. 4.150- m: lO Im SETEMBRO DE 1901 

Crea duas briga•las ele infctntal'ia e uma ele artilharia de Guardas 
!\~ciclJ1aes na comarca do ltio Parrlo, no Estado do Rio ':rande do 
Sul. 

O Pt•t•.4i<lente (b l~npuhli''a 1loA E~t:ulo~ Uni1los do Hrazil, 
para OX~'CIH;ã•J do ,[ocrt>to n. 4:11, do 14 de dezembro de 1t<\JG, 
docrota: 

Artigo uni1~o. Fie:~m crcadas n:L comarca do Rio Pardo, no 
Estado tbi Hio Geande do Sul, tlnaR beigad:1.s do infantaria o 
uma tle art.illnri::L •le GuarJ:L,; N:Ld ,naos, esta. com a. •l•~"ignação 
de 4'. eompooita do um rogiment,1 tle campanha n. 4 e •le um 
batalhão <lo posiçã 1 n. 4. o aquella:'l com as de~ignações de 
17" o 18", que so constituir:to dos b:Ltalhões do serviç) activo 
sob os 11~. 49, 5'), 51, 52, fí3 o 51, c fios da reRerva n~. 17 e 
18, o~ qnM~s ''~ or;.r:mis:trão c•>m o,; gnarda,; qn:tlitlc ulo., nos 
di.~tt'ict >S <Ir> mnnicipio de ~ant·t Cmz, pOt·tcncpnte <'L rot\•ritla 
com:tt\':L : rcvtlg:vlas as di~pusi•;õ.·~ <'111 eunt!'a t·iu. 

Capir:al Fcclcl':tl, lil <l() setembro de 1001, 13" da Rt>pu1Jlic.1.. 

M. Ff.lut.\Z llE CA~IPOS SALLI':S. 

Sabino Bro'l'oso Junim·. 

llECRETO ~. !.131-m: lO I>E SETEMBRO DE IDO! 

Cre~ du:J.s ln·igadas rle infantaria c duas de cavall~ria de Guardas Na
cion:t··~ n~t ''om:trca da Yaccaria, no E~tado do Rio <i;·anrte do 
Sul. 

O P1·esitl<~nte (1.1, Repnl>lie:t du3 Est ~do~ Unidos do Beazil, 
para. ' XPetlç:-trJ do de"retr1 n. UI, rlc 11 de <ICZtllllht'tJ de 1HIJG, 
•lccrera, : 

Arl.ig-•.J nnicu. Ficam Cl'<'a,la~ na Gna,rd~t Nadonal da comarca 
da Vaceal'Ía, no E,;hdo <lo Rio (}!'alltl. UI) Sul, duas ul'igad:t~ do 
infanbri:t com a lle·dgn:tçilo do 1\J" ü 20", co111p JSJ;a~ tlo~ hata
lhlios 1lu ~m·vlço activo ns. 5:), GG, 57, 5~, 59 e tiO, c do$ da rc. 
set·va m. lO e ::o;('. duas brigadas de cavallarb colll a~ do.;i. 
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gnaçi•cs do 17•e 18•, constituídas com os regimentos ns. 33, 34, 
:::s e 36, as quaes se organisarão com os guardas qualificados 
.oos dbtrictos da mesma comarca; reYogadas as disposições em 
eontrario. 

Capih1 Federal, 10 de setembro de 1QOI, 13• da Republica. 

~!. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Savi1to llan·oso Junio1·. 

PECRETO ~- -1.15:?- DI'! lO IJE ~ETE~WRO DE 1001 

Crea maig uma brigada de infantaria (' mais uma de carallaria de 
'+uar,las Nacionaes na comarca da Crn7. Alta. no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Presidente d;t Repnblica tlos K~tados Unidos do Bmzil, 
ptr;t execw:~o du decreto n. 4:ll, !le 14 de dezembro !lo lRUG, 
decreta: 

Arti~to nníco. Fieam crcadas na Guarda Nacional da co
mar(' a da C1·uz .\lta, no Estado do Rio tirando do Sul, mais 
nma brigada •le infantaria eom a designação do 2!•, quo ~e 
<'On~tituir;i dos lJatalhues ns. 61, 62 o 63 do serviço activo e 
um •lo rla rcsm·ya sob n. 21; n mais uma de cavallaria com a 
•lenomin<M;iio do 1\1", que SB eonstituirá do dons regimento:; sob 
ns. 3'7 e ::8, as (JUaes :-;erão organisadas com os guardas quali
ficado~ nos distrirtos do munidpio da Palmeira, pertencentes ;.i 
j •d'erida comarca; revogadas as disposições em contrario. 

;':tpital Fe•leral, l•l rle ~f'tembro !le 1901, 13° da Republica. 

:\I. Funt.\7. DI: CA~lros SALT.E~. 

Sa/1i11o Barroso Jttnio1·. 

f>ECRETO ~. -l .lG: - T•l: 10 I>E SETE~mno I!E 1001 

1 'rl'a mais unas lJrig.otlas de infantaria de GuarLlas Nacionaes na co• 
marca de S .. José ,]o I'araizo, no E~tado de ~Iinas Gcraes. 

O Pro~idcnte da Hopublic:t dos Estados t:nidos (lo nrazil, 
JHH'a oxccw;ão do decreto n. 431, de 14 do dezembro do 189ü, 
dceret:t: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca 
ll e S .• los~~ do Paraizo. no E,tado de Minas Gentes, mais duas 
lnigadas de infantaria com as designações de 139" e 140a, as 
quaes se constituirão de tres batalhões do serviço activo e um 
do da reserva. cada uma; arJucllc~ soh ns. 41G, 416, 417, 418, 



AGTOS DO PODER EXECUT!\'0 

4HJ c 420, e cséeg ue ns.l39 c 140. que se organiearão com 
os guarda~ qualificados no~ di~trictos da l'f'ferida comarea; 
revogadas as disposições em contrario. 

Capibl Federal. 10 de setembro uo ElO!, 13° da RPpublic:c. 

M. FERTL\Z DF: CA,lPOS S.\l.l.ES. 

DECRETO :-l". -Ll34- nE lO DE SETE~IBRO DE );lQl 

Ct·ea uma brigada fl" infantaria e uma de cavallaria de Guarda.~ ::-..'a
cionaes na comarca do Passo Fundo, no Estado do Rio Gr.lnde d<J 
Sul. 

O Presi,lonto da Repuhli('::t 1lo;; E'tados Unido;: 1l1J HrazU. 
para Pxccuçio 1lo dPct·et-J n. ·!:H. de 14 <le <lezembt•n de lS!llj. 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da co· 
_mareado Passo Fundo, no E~tado do Rio (~rande do Sul. uma 
brigada de infantaria com a desigoaçio ue 22', que se con
stituirá de tres batalhões do serviço activo, n~>. G4, G5 e 1}1\ 
e um do da. r.:JserYa sob n. 22; e uma tle cavallarii\ com a de
nominação <lo 20'. composta de dous regimentos sl)b ns. 3:l 
é 40, as quaes se organisari'io com os guardas qualificados no~ 
districtos do município <bt Soledade; revogada~ as dispo.,içií:>s 
em contrario. 

Ca1Jibl Fedrt·al, 10 de :<Ptembt'O de W01, l3°;_da Repnblica. 

1\1. FERRAZ DE C.\~IPOS SAL L E~. 

DECRETO N. 4.150- DE 10 DE SETE~lBTtO DE 1901 

!'rea uma brigada Lle infantaria e uma de cavalb.ria de Guardas !\a-· 
cionaes na comarca ele Santo Antonio Lla Patrulha, no Estado do 
Rio Grande elo Sul. 

O Prc;;;i,lentl' <h Ropnhlica do~ E'tados l'nidos do Ht'azil. 
p~ra. execuç.'io <lo <lecl'eto n. 4~n. 1le 1-! de dezenóro de 180G. 
tlcet·et:1 : 

Artigo unico. Ficam creada~ na OuarJa N<lcional da co
marca de Santo Antonio da P,\trulha. no E~tado do Rio Gvande 
do Sul, uma brigada de infi\ntaria com a designação de 23", 
<iuo se constituirá dos batalhões n~. Gi, G8 e G9 do serviço 
acti v o e do b:\t ~!hão n. 23 da reserva : e uma brigada de c:•.
vallaria com a denominação 1lc 21 ", que se constituirá do' 
regimentos sob n~. 41 c 42, as qn:•.o> :-;~riío organisadas <')lll 
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::; '.!" ,n. 2, lettra c, do decreto legi~lativo n. ::l02, de 8 de outubro 
úe I8U6, o Tribunal do Contati, quo foi de parecer que o 
referido cred.ito pôde ser legalmente aberto. 

Pot' isso apre~ento á vossa assignatura o incluso decreto. 
Capital Federal, O do agosto de 1901.- J. N. de :Medeiros 

lll(!llet. 

IIECRETO N. 4.121- DE 9 DE AGOSTO DF. 1001 

Abr,~ ao 1-linisterio dn. Guerra o credito especial da qna•ltia de 
41 :2C1 G.~S03, par:1. occorrer ao pag:mwn to a doccn tcs em disponi

hiliüade dos institutos militares de ensino, d~ gratiftca<;ões ven
cidas e a vencer de iQ de abril üe 1Sc'S a 31 de d<::zem Lro Lle 1~01. 

O Pt'CSÍilente da RepnlJlica dl!~ Estados Unidos do Tirazil. 
f;endo Oltvirlo o Tribtm<li do Cuntas, na fúrma do disposto no 
art. 2•, 8 ~o. n. 2, lcttra c, do de.:rcto legislativo n. 3!12, de 8 
de ouéuut·o do 18~1G, e usando d:J. n.ntorização conferiria pelo de 
n. i5G, de 5 de janeiro do 1901, rc,olve abrir ao l\linistel'io 
da Guerra o credito especial da rtuantia do 41: :!c!G$8V~. para 
ocCOl'l'Cl' ao pagamento ao Dt'. Alfredo do Nao;cimento Silva. 
ar.>:< t·~nontes-coroneis Lauro S ·tlré c Innocendu Serzedallo 
Con0a, ao Dr. Licinio Athanasio Cardo~o. aos m:tjoros Lauro 
:-.Iüllcr. ,\Iexandre .To,,é Barbo':t Lima e .João HPrnar,Jo dE' 
,\ztlvr·,[u Coimbra, ao teneute-corouo! Fl'ancisco Alberto Gui!lon, 
:t>l <'Ol'<Htol J.Js(~ Freire Bczerril Fontenollo, au sona<lor .Joakim 
<lu Ollvl'ir;t Catuwla, ao b:>Chard Thomaz Pvrnpctt •lu Souza 
llrazil o a Antonio Augusto U.o Ya~concellos, ao primeiro de 
1:1iQ.).:;2'.!1J, ao ~Pgnnrlo 1lo .'!:~ili$!1()!1, ao tercrit'o dn l:Wl$RW. 
:w qrr:tt'ld d" 7:3Vt:::t.t<l, an <tttiiH • '' "·xl:o d,, 1: l'·!'::i:i>'. :t ca•.la 
<tllt. :to "otitn·• dP 5: !7G....:l0<1, a, •>it:tY<J rle l :::'lfi . ...:''''il, a•> n'Jllo 
1lL• :!:IIV h'll7, ao tlecimo U.c ::!:.~•<li:-:107 e ao3 rlou~ uli i mos do 
:i:GCJO'S :teada um, CJ.U:J.ntias esta< ]Jroveniontos ün gratiticaçõe< 
vencida~ o a vencer de!!) dtl ahr·il ,[e lk\18 a :n li:• Ü<'Znmllt•o dP 
WCIJ, q<rr• l!t"~ compot0m em 1·i ,.;,,,,],.do pt'<'<'Pitu:ldo n11 para
.~raphu tlllie" do al't. 1° 1!0 sr•:_·t!iid•) tlu~ citado~ <i<'<Tnl.os, na 
<ln;didadtJ 1!o lentos, snb,titntq;-; o [H'OfL'''urc;-; •·m <li~poni!Jili
rlade dos in<t.itrttos milita;·es dti on-ino. 

C:tpital Fcclcrn.l, n i[(' ;]gosto t[IJ 1!1!11, 1:~0 da n.npnl·li<''\, 

l\1. FEitRAZ DE C.Dll'OS SALLES. 

J. N. de Medeiros liiallct. 
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DECRETO X. 4.122- DE lO DE AGOSTO DE 1901 

Crca mais duas brigadas ele infantaria do Guardas Nacionaes na co
marca de Catagnazee, no Estado de 1\Iinas Geraes. 

O PrP-sidente da Rcpuhlica tlus Estados Unidos do Bra.zil, 
)xtru. cxccu~·:to du decreto n. 431, de 14 tlc dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fic:.tm crc:.trla.s na Gmmla Nacional da co
mareét de Catagnazes, no Estado de Minu.s Gcracs, ma.is duas 
IJrig:.tlla;; rk inli.\ntaria com as tle . ..;ign:.tções de t:JGa e 137a, as 
quacs Se' constituirão do tres llatalhõc.-; do serviço activo c um 
tlo da re,;m'va, cada uma, aquellc~ com os ns. 406, 407, 408, 
411~1, 41U c 411, e csGes sob ns. !36 c 137, quo se organisarão 
com os gu~u·da~ rJnalificatlu:-; nos <listrictos 1la rdm·i,Ja comarca ; 
l'CYogada~ as <lisposiÇ'ões em contrario. 

Capital Ft>dcnl, lO 1lc agosto de 1901, 1:1' 1la RC'pnulica. 

:M. FE!ti~AZ DE CA~ll'OS SALLES. 

Sabino Bm·roso .Ti'nim·. 

DECRETO X. 4.123- DE 12 !>E ACi11no !>I: lDOl 

Torna applic:tvei~ ao r~m~l de Mulungú a Abgôa Gran,Jt> a~ tarifas 
aclualnwntJ em vigor ua EsL•·a·la de Ferr,> C<ln•lc rl'l~n. 

O Pr.•si•lrnt .... dn. RPpnblir:t 1los E~tn.dos Uni•lllS rio 11l'az!l. 
at.tentlcnrh :vJ qnc rerJuet•en a Companhia Estt·ada de Fet't'u 
CoiHle d'!•;n, r·onet•s.-<ionaria tio ramal de :\ftilnngú "· Alagôa. 
C:t'all<lC, I]CCJ'eta: 

Al'Ligu unieu. S<"íu applicavds ao ramcd ue ~I:tl11ng,·, n. .\lagüa 
I ;!'ande as tal'it'as actualmcnte em vigot· na Estt\llh de Ferro 
Cuntlc d"J·:u, cuncessionaria do dit:.J ramal, cx•:eptnados os 
pruductos agl'iculas comprchcnditlus na bril'<1, c~pocial qnc a 
mc'mla COlllll<l.11 h ia S11bmet teu á :~.ppt'IJ\·ac;ão do :\lln i-<I.C'rir> com
pol.ent.e, p1ra. ~"'' pt·ovisoriamontn appt·oya•la. 
Capiü~l Federal, 12 de agosto do 1901, 13° (la Hcpuhlic:J.. 

M. FERRAZ DE CA!IIPOS SALLES. 

Alfredo ],faia. 
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DECRETO N, 4. 12·1 - DE 12 DE AGOSTO DE Hl!Jl 

Abre um credito especial para construccão do treeho de Caceqny a 
Inhanduhy, na Estrala de Ferro de Porto Alegre a Uruguay~na. 

O Presidente da Repnulicrt dos Estados Unidos do Brazil, em 
execuç-ão ao n. IX elo art. ~2 d:t lei n. 74ô, de 20 de dezembro 
de 1900, decret<<: 

Artigo Hnico. Fic:t ahrrto o credito especial de :n-1:1J7$865 
para cu11clnsão ela consti·ucc;fto rl:t Est1·ada de Ferro ele Porto 
Al0grc :1 Vriignayan<t, na parte eomprehendida enkc os eixos 
da cstac;ii,o do Caccquy e da provisoria do Inltamlulty, me· 
dindo approxima.elamente a extensão de 1-10 kilometros. 

Capital Federal, 1.2 de agosto de HJOl, 13" da RepulJlic::t. 

1\[. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Alfredo .lfaia, 

Sr. Pre;;idente d:1. Repu tJlica - As despezas extraordinari::ts 
com o serviço sanitario para dobellai' a epidemia de peste 
buu:.mica, que so prolongou do anno passado até março do 
corrente anno, não puder:nn ficar limitadas ao credito do 
100:000$, com que o orçamento do actual exm·cicio dotou a. 
verba- Soccorros publicos. As folhas de pessoal e pequenos 
creditos <listribuirlos aos El-ltaclos absorveram logo quasi toda a. 
Yerba (de•mon~trac;:io n. 1), ch rJnal rPskt :1pena~ o s::tlclo de 
1: ·1ll:-:5U!I, l!a nm1lu despez~Ls feita~ c por pagar na importanci<t 
de l5l:Gl7$!JU4 (demon~tração n. 2). 

Para effectuar estes pagamentos e para prover, até o fim do 
exercício vigente, as de8pezas provaveis que correm por essa. 
verba, entre as quaes avultam as do trat::tmento de doentes 
nos hospit.acs •lo~ Estados, as el<l. tripulação, combustível c lu
l•rificantPs do rnlJocador Paula Camlido, sempre em SOI'Yiço ex
traordinario, ucm como de fornecimentos extraorclinarios <i. 
Directoria Geral de Saude Publica, ao Lazareto da Ilha Grande 
o n.o !to . ..;pital Paula Candido, as de obras de ear::tcter sanitario 
e outras despezas imprevistas, torna-se preciso que, de accordo 
com o disposto no art. 20 ela lei n. 746, de 20 de dezembro de 
1000, e j<i tenclo sido ouvido o Tribunal de Contas, nos termos 
do art. 70, !'i 5°, do regulamonto approvado pelo decreto 
n. 2..tOD, de 2:J de dezembro do l8D6, a,utorizois a abertm·::t do 
credito de 250:000$, SUJllJlemeniar à referida verba. 

Capita,l Federal, 17 do agosto ele 1001.- Saui;w Barroso 
Junior. 
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IJECRETO N. 4. 1.'?5 -DE 17 DE AGOSTO DE 1901 

Abr~ ~o Ministerio da Justiça e Negocios Intariore~ o credito de 
250:000$. supplementar á verba- Soccorros publicos -do exercício 
de t'?0l. 

O Presi<lontc da Repnhlica do.;; Esta•los Unülos do Drazil, at
tcndeJHlo au flllü cxpoz o Ministro da Justiça c Negocios In te· 
riot·es e tendo ouvido previamente o Tl'ilmnal de Contcts, nos 
termo.;; <lo art. 70, § 5", do regulamento a.pprovado pelo de
creto n. 2.400, de 23 de dr>zemhro 1lr> 1896, resolve, de accordo 
com o dbpostu no art. 29 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 
1900. ah!'ir o credit•J de 2.'50:000.~, supplcmentar á verba- Soe· 
corro.;; pnhlicos- do cxorcicio de HJOI, para pagamento do dos
pcz<kl com o serviço Sêtuitario. 

C'apíhl Ft••let•al, li do agosto de 1001, 13•) <b Repuhlica. 

J\I. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino llarJ"oso Junio1·, 

N. 1- Demonstração das despezas pagas por conta da verba
Soccorros publicos- do exercicio de 1901 

Folhas 

Da tripulaç·ão do vapor Pmda Can
dido, de janeiro a março ...•.• 

Do interprete dêt Directoria Geral 
de Sanrle Pnhlica, de janeiro a 
rnat·.;o ..........•••...•.......• 

DoR serventes do Laboratorio Ba
cteriologico,de janeiro a rna.l'ço. 

Da tripulação das lanchas empre
ga(l:J.-; no serviço nocturno, de 
jttneiro a março ..... , ..•.....• 

Do pe3~oal extraordinario do Hos
pital Paula Candido, do janeiro 
a mat'('o .•..•.••••••••.•..••.• 

Do pes-s•Jal da Inspectoria do Ser· 
viço de Isolamento e De3infe
cção. inclusive o destacado na 
estação da Estrada de Ferro 
Centt•al do Dea.zil, de janeiro a. 
mat'Ç'<J ..........•••..•.••.•..•• 

Do pc,;.~o~tl do Hospital do S. Se
bastião empregado no serviço 
de ob.;;<:>rvaçã.o sanit:1ri<l., de ja-
ncieo ~t n1arço,,,,.,,, ........• 

6:652.';;800 

150$000 

459$999 

5:016$387 

1:685$160 

29:986$473 

2:078$644 
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Do8 commbsario.,; de hygiene, de 
j;meiro ::1. mat·•:•J ..•.••....•.•• 

Do um marinheiro em serviço JHt 
Dircctori<J. lleral do Su,ude, em 
111:\1'<;0 •••••••••••••••••••••••• 

Fornceimcnto~ feitos ao Laz:J.rcto 
<la lllt:1 Urn.nrlc .......•.......• 

Tru,lJallJO" sanit:~riu~ exeen(a.,los 
Jto Jll<~<tll<J Ltz:trct.P •••••••••••• 

r' r c rl i I a s 

.\' Delegacia do Thcsom·o em S:'lo 
P:wlo para pagamento <liJ sor
vi~u scma.plwt'ico d;t lnn·a de 
S:tntos, <lo j:tncit'o a. m:1.rr;o ..... 

. \. ])cl••!..!';t,~i:t no Tltr~snllt'O ('llt l'm·-
11:1 llthltco p:u·:t 0<'<'01'1'<'1' :í. ,]to-;. 

rwza. com'' cnskio •lo II"-')•ii:LI 
•lo l'ina ....•...•...........•.• 

A' Delegacia du Tltcsouro em Lon
dt·•~" p;u·a in<lcmllização de tc
lngt':tlllllta' <lit·igirlus a""'·') :\li-
nis"•'I'ÍO ,;oht'C lWSf.P .......... •• 

45: 1!3$14'2 

110$000 

9:}3$750 

174s600 

2:040.~000 

f: i)IJ(I.-::1)1)1) 

Credito tla lei <lc ot·ç:tnwnto .•.•••••• 

S:ddn nP·d,;t cnnta .•.. ...••.•....•••••• 

!H : 28-l.')tl05 

l: 108~331) 

!18:3ti8S Wl 

I 00: OOO.~n, 1: 1 

l: lll~Sil!J 

Pl'itnoil·;o Sel'l,'<t<J da 1 lit·ndot·i:t I~L'l':tl do Coni.:ü>ilirla<lo, :Jn de 
.ittllto cln lVOl.-Piorcs .lt~uior, 2° oHicial.-Uvdrigues Bai'ÚIJ-'"• 
dil'ectot· dê~ ::;ccç5.o.- Vi~tu- J. Bo1·dini, dü·octur gera.!. 

N. 2 - Demonstraç!ío do credito preciso para pagamento de 
dcspezas feitas de jan<)iro a junho com o serviço Sélllitario 
e para continuação das que forem necessC~rias até o fim do 
exercício 

Follt;t >lo Jll'c;S ;aljol'naltlit•o e ex
tt·:trJI·d i ll<LL'ill ompt'< •gad" nu L<L· 
zar"l·" da Jll~:L c;,·andt·,d·· j:~n,~it'<) 
a Jll(Ll't,'t, ••••••••••••••.•.••••• 

lut>m <la t1·ipulac;:t,J du Y<~Jl·•t' J•,,,_ 
la C'utdirlo, •~mpl'ega>h tw ser-
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VÍ\O exte:wt•tlin<J.eio em n,lJeil <1 
junho ...••.•..•.•..••..••••.•• 

Fornedmontos exteaol'dinarios fei
tos ~- Diroctoria. Geea.l de Saudo 
Publka., tle j<1n0iro a junho .•.• 

Idem itltJm ao Lazaectu tb lllt<t 
Geande, do j;tnoit•o a m<J.rço .••• 

Idem idem ü. Inspcctol'in. do Ser
YÍ\O do Isol<tnwnto c Dcsinfe
cçiio, •lo j<J.ncit'<J a mal'ÇrJ ...••• 

Idem irlcm ao Ilospital de S. Sc-
bastiilo, de j:~nciro n fevPreiro. 

Idem iJ.cm ao I!OS}Jital P.mht Cn.n
tlitlo, rlc jancit·o n, março •..••• 

lrlcm idem ao Labor:ttorio nactc
riologieo, dn j:weit•o a junho ... 

lndemntzar.·:uJ ao !Jt•. ;\fttno •IP "\.n
tlrar!P, d il't'et.ilr geral rio Sallilc 
l'ttblica, pelo p \g:uncnto fui to n. 
A. :\Iornlli, de Sf'rum o y;wcin[t 

7:2GG.S:?OO 

21 :227$913 

25:138$375 

GO:GG5$473 

7:793$030 

8:617$110 

3:024$080 

1071 

rio Dt'. Tnt·ui ................ .. 2:8778700 l3l:ill7:::01)4 

Dcspczru p;·ovat•cis 

Para. occotTút' ao pag:tmcnto Jas 
dcspez:1s com o t!'atauwnto tio 
docntPs nos hospitaeo; rlus EsG:t
dos, d:t tl'ipul;wR.o. comlmsti 1·ct 
e lnbl'iflc.:~ntt!~ •lo rchoeatlOt' 
PaHla Cwulido, t!n ÜJrnccitllt'fl
tus extr:wrúin:,rios :'t l!ircctori:~ 
Geral de Saude l'uhlica, ao L:t
zarcto tia Ilha GPanrlo c a0 I los
pita! Panl:t C<tn•lido, :is olJra>~ 
r! c crtractct' sa nital'io o on tras 
do~pczas imprt•Yistas até o 1im 
rio cxcrcicio ....•..••...•.••••• 

r ror! iio pror·iso .•..•.••• 

08::'l8:?$09G 

::.:;1) : 000$000 

Primei t'.~ Secr:iio r la Dil'ectori:t de Contabilidade, 30 de julho de 
l!IUl.- Flores Junior, 2° oflkial.- Rodrigues Barl.Jos,~, tli!'cctor 
•lo secção.- Vistl)- .r. Bonlii!i, tlircctor geral. 
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IJECRI~T.) N. 4.12G-DE li DI: AGOSTO DE !DI}! 

Cre:1. m~is uma brig.1.da de Guardas :\"acionaes nas comarc:ts de Auto. 
nina e Morretes, no Estado do Paraná. 

O Preolidcnto da. Rcpnblica. d•}S E;;ta.dos Unidos do Brazil, 
para. excctv_,i'io do decreto n. 4:H, de 14 de dezembro de 1891), 
•lccrcta : 

Artigo nnien. Fiea. crG'~ttb nn Gn:cr.la Nacional das comat'cas 
''" AtHonina c 'lorrctc;;, no E~taelo elo Paraná, mais uma hri· 
;.rada el1J inf;mtaria com a designação de 14a, <t qual se con
stituir:i de trcs batalhões do set·viço activo, ns. 40, 41 c 42, 
c um do da reserva, sob n. !4. fJ.He se organisari'io com os 
guardas qualiticados nos distriC't•Js da.s refel'idas comarcas ; 
rcYogadas as disposições om contrario. 

Capital Fe,leral, li de agosto de 1901, 13• da Rcpublica, 

1\[. FERltAZ DE CA~IPOS SALLES, 

DECRETO N, -L 127- I> E I i DE AGOST0 DE 1001 

Cr~a uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaee na comarc:'l de 
Campo Largo, no Estndo do Paraná, 

O Pt'c<i•lcn tn ela Rcpnblic:t du.-l E:>ta.do~ Unidos do Drazil, 
para exccuçiw do tlecr<lto n. 4'>1. du 14 rlo dezembro de 1896, 
dccl'ct~ : 

Artigo unico. Fica crcada na Guarda Nacional da comarca. 
de Campo Lar·go, no Estarlo elo P;trani, uma brigada de infan
taria, com a designação de 15\ a qual se constituirá do tres 
b:üalltõ~s elo set·viço activo, n~. 43, 44 e 45, c um do da 
reserva, sob n. 15, quo so organisarão com os guardas qua· 
lificados nos districtos da referida comarca ; revogadas as di;;
posiçücs em contrario. 

Capit:.tl Fctlcr~\1, 17 •le agosto de 1901, 13° da Rcpublica. 

l\1. F8RRAZ DE CAMPOS SA.LLES. 

Sabino Bal'roso Junior. 
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!JECRETO N. 4,128- DE 17 DE AGOSTO DE 1901 

Cl'ea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaee na comarca 
de Guarapttava, no Eitado do Paraná. 

O Pre.~idente d~t Repuhlica dos Estados Uni•los do Hrazil. 
pc~ra oxe~ução do decre\o n. 4:31, de 14 de dezembro de 189í:l, 
decreta: 

Artigo unieo. Fica creada na Gna1·da Nadonal da comarca 
de {_;tmrapua v a, no Estado do Paraná. mais uma brigada de 
infantaria com a d.esignação de J6a, a qual se constituirft de 
trcs batalhões do soL'Yiç-o activo, de ns. 4G, 47 e 48, c um do 
da reserva, sob n. 16, que se organisarão com os gmtrdas 
qualificados nos distt·ictos da referida comarca; rcvo;satlas a-: 
dispo!'i<;0es em c mtrario. 

C<J.pit~l Feder;d, 17 do agasto de 1901, 1:3° tlt Republica. 

~f. FERRAZ DE CA}!POS SALLES. 

Saúino Ba1Toso Junior. 

IJECIU':TO X. 4.129- DE 17 DE AGOSTO DE 190[ 

Cr~a uma brigada de cavallaria de Guardas 1\acionaes na coroara d·• 
Yilb Bella, no Estado de -8. Paulo. 

O Pl'esidentc da Republica dos E;tados Unidos do Bl'azil, 
p:tra execuçi\o do decreto n. 4~ll, de 14 de dezembro de 1890, 
decreta: 

Artigo uni•20. Fica c1·eada na Guarda Nacional da coma1··~a 
.te Villa I3ella. no Estado de S. Paulo, uma bl'igada de caval
laria com a designaç-ão de 32", que se constituirá de dous 
regimentos. ~oh ns. 03 c 64, os quaes se orga.nisarão com os 
~nardas q11alificados nos di~trictos da referida comarca; l'e· 
Yogadas as dhpocliçlíes em contrario. 

Capital Federal. 17 de agosto de 1901, 13" da Reptihlic::t. 

M. FERRAZ DI:: CAMPOS 8ALLES. 

Scibiuo TJa1Toso Junim·. 

l'oder Executint 1Q61 ê8 
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DECRETO N. "1.1~10- m: 10 nE AGOSTO DE 1901 

Aprova 1\ sul,~litni\·ão da lll'tna social ArgP!lo Arag:io & Comp., ar· 
rendataria d:t Estl'ada de Ferro S. Francisco, pda firmn. Arg()llo 
Cardoso Se Comp, 

O Prc,;i,Jr~rrte ,~a, Repnblic:t dos E:;tados Unidos do Bra.zil, 
:tttf'nrlen•lo ao qn.~ rr•.qunn•u o nngenlwil'O 'l\lignel do Teive 
Argullo, g•~r·t:rrre da, suri,.d:Ldu at'r.~:Hl:tl<lJ'i:t <1:~ Estr·ncl:t de FPrro 
S. Fr·:~rwi~e·• n ;, Yista rl-1 qrro displín a el:tmmla. XXVI cumbi
n:ula com a cla.l!~Irl<t X.XIY rlo ··ontr•:1cto tln 2ii •le janeiro do 
lVOO, dt•r·r·n·.a : 

Art. ].° Fí•::r :~ppr·ov:t•h a J',wrg·:uli~aç:to th ~ocie•l:t•lo ar
rnmlataria <I :c E-<trad:t de FtWJ'o s. Fr·anci.-<cu, qun continnar:'L 
a. vigorar 8ob a fil'ma sod:tl de At·goll•' Car,lo.;o & C•rmp .. com
po~t.<Í rim~ r·ngunheiro~ Miguel de Tci1·e "\.rgollo o Alipio Vianna 
o rlus cidad:!ns Any,;iu Pint·J Cal'olo~o o Jus·.S Uonç:tlv,li:; de Oli· 
VPira RPis, altr·ra•lo nc:;te ponto o r1Pet•e1o n. 3.8!1\J, do 12 de 
jan1•Íl'tJ tlo '~'!l'l'l~lt tP anno. 

1\J't. :!. o .\ nuYa socir\da<l•• fif'a ilot.f'g"l':l.lnwntc subt'O;.(<vla em 
todos os onu> ,. gar·anr.i:ts <lo cuntt·al'tu du 21\ dr,j:wcit·n 1lo \000, 
cclebr:t1lo em conf<1t'IUi•la•le du 1lon·etu n. 3.SG:J, de 2:: rlc ja
neiro do mesmo :tnno. 

Capital Fo,Jeral, l\J tln :-~gosto de lHO\, \:1" 1tt Republie:t. 

M. FERHAZ DE CA.Úl'OS SALLES. 

Alfredo Maia, 

TlEL'RETO ::'l'. 4.!:.11 -DE 2í l>E AGOSTO liE 1\Jí)l 

.\l•r0 :10 .'lfinisi<-J·i,, d:t .lll.ti,·o. 0 :\"g"eins lnkl'ioreR o crPdito extra
ot•dinario de 2:-r>5)1JO 1, pal':t paJr:tt' a C.1rlos Galdino Leal e outros, 
auxiliarcR e Aerveute' nos trabalh"-• d~ examrs vreparaterioil do 
Externo.'o do GymnaRio Nacional. 

' O Pt·csi.JcntP <la RPpnblica rJ,,.; E,;tarlo.~ Vnitlos do Hrazil, 
US'\!1do da aU(ilJ'ÍWÇ':·IO Culli'Cdida p.•lo <iCITOto Jugi.'>'i.atL\'0 11. 774, 
de ~2 th•jullw d,~ l\J:Il, aht'l) an "'linidkt·i•> th .Jnstiça c ::'l'ogocioo 
Intnrior.·s o Ct'Pdito cxtr;wnlin<tl'Íu de 2:405$, p.~t·a pagar a. 
Carlos Galtlin'h Leal o outros, au:dliarns e serventes nos tra.
b:.Jho~ do exames prcp:tr;ttol'ius no I<;xtcl'na.to do Gymna.sio 
Na.eion:1.I, a quuntia <L quo tiYorcm dit•cit.o pelo~ serviços pres
tado;; lluranto:us mczes <le janeit·o, feyercil'ü c ma.rçoo do anno 
passado. 

Capit:tl Federal, 2(rlc ago>tJ do 1\JOI, \:l" da Rcpub\ica. 

M. FERRAZ DE CA~!POS SALLES. 

S !bir1o llan·oso Junio1·. 
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DECltETO ~. 4.132- DE 24 DE AGOSTO DE 1001 

Crea duas brigadas ele in f" ntaria e tres ele c1nallaria c]p Guardas ~a
cionaes na comarca de Prnguayan~, no Estado do Rio Gt·ande 

do Sul. 

O p rt•sitlen te da Repnl •lica uus Eslatlos C nitlos do Rra.zil, 
para Pxecw;ão do dc•:reto n. 4:ll, de 14 de tlezemhl'O de 189t;, 
decreta.: 

,\rtigo unko. Ficam cre~ula~ na Guarda N;tcional d;~ comarc:c 
1le U1·uguayana. nu E'tado do Rio Urande do ~ui, duas bt·igada~ 
de infantaria com a~ do,;igna<;ues de 12a e U\ que se constt· 
tuirão dos !J:ttalltiír,; do serviço :tctivo ns. 34, 35, 36, :li, :it< r 
3!1, e dos d~~ ICSCI'Ya, ns. 12 u 1:1, e tre~ 1!1• cavallat·ia •. ~om 
as t!en~>minaçõr•,; de J:;o, 14" " 15", quo se const.itull'iio <los regi
mentu,.: ~ou ns. :'5. ?ti. 'D. ::fl. 2D '' :io, os quae~ se urganisarâo 
com os gll:tl'tl;" 'lllalifi•·;l,J"~ nos tlisll'idos •h J't>ft>l'i•la evm<U'L'a; 
1'11\'(lg;ula-; :cs di~po~i·,I•CS em con"t·ario. 

t';tpit<tl Fctloral, 24 de a;.rry.;to tlc !DOI, 13' tl:t Repnl•lica. 

:\I. FEtmAz DE CA~rPos SA tu:s. 

DECRETO~ . .J..lT:l-DE24 DE .\GOSTO DE 190! 

Crea mais duas urig:trlas d0 infantaria, uma de artilhada e uma de 
c:lYallaria d1~ nuat~da;;: ::\~1ci~~n~cs, na l'Olllarc,t Ua Crl_tZ .\lt:t, no EstaiJn 
(lo lti11 Grande do :--;u:. 

O Prcsiuente •la l~f·pultlic<l dos Estados t'nidos do Brazil, 
para execnÇ'ã•J do rk ·rctu n. ·131, do 14 rlo dezeml>ro de 189li. 
decreta: 

Art.i.!!O uni··n. Fi•"tlll erc:rd:t.'l, na Guaru:t l'hl'ional da comarc<~. 
da Cm7. 1\lt.:~. nu Est,aüo do IUo Gr,tnue do Sul, mais drm:s 
brigadas de inf;~ntaria, com as designações de 14" e 15>, qun sn 
constituirão dod batalhiír!S rio serviço activo ll'~. 40, 41, 42, 43, 
44 c .J.?í, e dos da l'C'CIT:t n-<. 14 e 15, uma IJrigada de artillntr•iu 
com a dooominaç·ho de 3'. compoBt<l do ll:tt.:tlhão de posi<;;1o 
n. :J e rlo I'nginH~rttil ,Jp Pamp;~nlta com igual nnnWI'O; c urn;t 
de cavallaria <'tllll o n. !ii, qnu St) constitnir:i uo dort:i regi
mentos, ns. :ll P 3:?. os rr11acs se organisarito com os gu<trda~ 
qualitlcado~ no,; disu·lero . .:; th referida comarca; rovogadu.s a~ 
di,po~iç,ões em contrario. 

Ca.pihl Federal, 2i dr> ago~to de 1901, I:}• d~t Ropuhlica. 

:-1. FERRAZ DE CAMPOS SALLFS. 
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VII 

.\ al'l'Cil,Jat:tl'ia fte~L c msritnirl.t em lll1Jl'J. i1,$r> j?o·e. o ol"·igrvla 
ao j111'•l ,fl! novnpH' cento (U "/ol ;w anno, :>i rll)lltt·o •lt> rlet: (lU) 
,Jia~ tlep Ji~ ria t·murh do cnnta\ s:mwstral, pot• p:tt•t,~ do Go
Yr•rno, 11:l'l entt·.u· p<tt'<L o Tlwsouro Nadon cl com .ts quantias 
I!OYi,J:tS. 

VIII 

o (;"'··~t·no Fcd,•t·al, pt'<~cu lonrh antol'iza,;ão legi~la tiYa, 
p·)dr~t·:i. rlt~ :nt·t·ido~ tl'int;~, anno>' desta data, compt•at· o intorcs.~e 
d.t ,:o:np:tnhi:t ;u't\ltlll:tt:tri:t na~ linh:ts arrmHladas P seu-; pro
lon~·aiiH'IJt'H <' ram.tPS pot• clla c'mstrnidos, encampando o con
f.ra,·l,, "" :ll'l·,•n,f:l!nunt''· mt•,Jiantc Íllllemnizaçii.o 1!" y;tlut• de 
11i'Z ( [()) YI'Zt<S a l'<'IHla, lÍ<[IIÍda lllÜ,Jia dos UJtitnOS CÍth'O [ttltlOS 
p:tt\1 a~ linhas al'l'.:ln'la'las. c par.t o.; t!ito . .; pt·,,J,.ngam,mtos e 
ranno~ indcmnizaçii.o rlo capir.al effcctiYamcntc nellos gasto. 
111:1 i" VÍ!l'.ll put' el'nt J (20 °/o) 1L1~·;e gasto. 

O r h>Vlll'llll Fc,lcral r~;cn·:t-~; o tliecito d0 em fJU::tlrptPl' 
j,•mp·> •hl' P"t' 1ln1lll o :1.l't'l'l1tlanwntn, ol>~er·ya,la::; as t'egTas para 
,[,.,, p1· ·l'l'i ,,.;,,, Jllll' utiJj,J,,,J• Jllthli•::t. ~i :t de.;apt·opt•i:tç:-to SL' 
1[,.,. '''LI''' ,J,. ::r d·· rli'D'JJti,t•o do l!llll. a in,kmniz·,,.:t'l não scr:i. 
inl·,,l.;tn· :t·J ,~;,[,,: <):1\•ctiv<~ ,[a .cral'anti:~ ,[,• '1'"' a t:L•I;Ip.lnltia 01';1, 

,[,·~i.-d .... 
11 1 ;,,n,\'11'' Fl''lt•ra.l t·.•t·:i. aind:t dit'<•it·) de occupat· l;l'lllpnl'at'ia

nl'.'ill.'· em tJ:I'J nu em p:u·to a:-: linlt:t> at•t•en,f:.ula.;, medianto 
ill·l''illllié:l':~" n'io .~npr)l'illl' :i. lltt"•di:t rh ren,Lt li'l'Ii'l:t tio~ p,•
ri•"liH ,.,JI'I'·''P''ll•lt•ntes no qui:l<[IJI'ilÍO pi'ü,'l'.ll'llLO ü OCl'llf':l•:iu. 
;\' ill'lt~lltlliz:~·;0c.:; rl0 qn,) tl':th e~t:t clan~nl:1 s.•t':Í.<l p:t~:ts om 
m.,,,1:1 ,. H't'PIÜt~ on o.11 apuli<:cs ,J:t divi•l:t intl't'ln, ao jltl'l) d1• 
•·T ' 1.· , .. · •JJt" (:"í "/0 ) ao aJJno. 

IX 

., .llT.' 1l·f:l.t.;tJ·i:t tt't';i pt·~'~'t'l'j'tl··i·t. 1'111 i.~H:Ildad,· d' cunlii:il.•,.,. 
p.11·:t :1 (',)IJ:-:il'lli'(,':"io. u...:o t' .~·~~:-;' d1_1~ pr·oL)ll_!.!.l,'Jli!!l!.li.~ P J';llll:Ll'' 

'l"'' <'LIIl•: H'L'el't'll1 lHt':t o ,J,~.).'IlYuldlltl'ltt > c fad[i,I:tdu du 
trai'~<'!'"• r,•,;pt)ita,Jus o>l ,Jir,•il;ns ad,rnit·i,J,Js por eun,·,•ssõe;:; 
anl pJ•ioi'e . .....:. 

l'"'L:1·:i. "'Ltl'"·'illl, con·<i.I'IJit· n ''."'' linl1:ts 011 ,[olq·at· a.., linlla< 
Jl"l' I·> !.1. :1 IIXI:t:IH:[o d L n;(.::tLLt. il.tS Z•JiliS 1'111 '['te ta''' ui>l'.'t.' 
,,,. tlll'll:tl'l'lll p1·ed..,.t~. 

,; I ." ,\ C Hl't L'Ltel,'àU, Lt"U <) g"U.-' l do,; lJ!'o!l<lllg".illlCII to' n t'itltt:L(' . .; 
ílH n·.n~:~.~ ~'Cl~·~-i~s se-. 1'\'·!-!'l';-u) p•las clan:~ula.; IY. \", YI. 
YIL \lll. l\. X. XI, Xrll, XIV, X\', XY!l. X\lll. XIX. 
'!' :ditl ·a, X\. :\XI, X\Yl!l ,. \XXIII r1ne :t"UIIlp >nltat'<llll o 
dl'•'l't'~·•' n. s1:·?. do ]() 1h ""lttlit•o rlt• ISDO, s•.•n•ll/, po1·t"·1Jt, 1ln 
:2-:, 111 I tu' " ,.,illlJll'iJJtl'lll•> lllÍIIilllo dn tan.~t:nl,,, l'lll.1·e ''llt'Y:J.< 
nppu,1.:1.....:, d1~..: '·11\t:td,)~ d·t~ J';lJIIjl'l.~ n . ...: \";tl.)!'P~ (' ~1·: (""iJ:tiJd '\\',(~~;i~ 
l'lll'l:l. 111':1-; J>:'l',l 11111\1"1 '.'I' l'••:illlt'ill.i' l'.XL'I'•[i·lllll iiii\ÍI.l' Jil.'IXi!ll' 

d:t ,f,•,·lii'Í!l:tdl'. 
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§ 2. 0 /u •lemai~ con.liçõ3s relativas á con~r.rucçi•o, u3o e goso 
dos prolongamentos e ramacs s-1rão fixadas por o~casi<lo da 
appt•ovação dos re3pe~tivos e3tudo-3 pelo Governo. 

§ 3. o Abm·to aa teafego qualquer prolongamento, ramal ou 
nova sc:cçã:o, a linha con-;tl'Uida ficará. logo incorporada á explo
ração da est.ra1la <le ferro ohjecto do presenb contracto, e 
suborilinacla no sen Ngimen. 

X 

A companhia ter<t o direito de reduzir a bitola. da linha do 
Recife ao S. Francisco a um metro, quando o entcmder conve
niente. 

XI 

A arrendn,taria mantm·íL em peefeito estado de conservaçã:o 
as linhas !1 todas as partes c depemlencias das estradas e todo 
o seu material c augmcntar<i o m::1.torial rodante conforme as 
necessidades do serviço. 

Findo o prazo do arrendamento entregará ao Governo Federal 
sem indcmnização alguma as linhas e todas as dita~ partes e 
dependendas das estradas que recebeu, assim como o ma
terial rodante, om pcrfeHo estado de conserv<Lção. 

1.0 A conse1·vação não poder{L, sem expressa autori
sação do Governo e approvação de planta e perfil sub· 
mettidos pela arrendataria, alterar condições technicas 
de qualquer das estradas ; e será tal que om qualquer 
tempo possa o Governo em acto continuo trafegar as estra
das por si ou por terceiro. 

2. 0 A arrendataria poderá, durante a vigcncia do seu 
contl'acto, alterar ou supprimir as officinas das linhas 
anendadas e rJmover de uns para outros pontos da sua 
rê1!c o~ machini~mos o ferramentas e o material rodante 
de umas parct outras linhas, comtanto que, observadas as 
disposições deste contracto, reponlw. tudo no estado e dis
posiçõrs em que os recebeu, si lhQ for pelo Governo 
Fe;lcral exigido em qual!pwr dos casos uo cncampaçTio ou 
rcsi)IUÇ'ão pal'cial ou total do arrondamen to. 

XII 

Emqnanto durar o arrendamento gosal'á. a arrcndataria de 
isenção do direito~ aduaneil'os e de expediente para todo o 
material que importai', tanto para o serviço do trafego como 
para a construcção das linhas que construir, gosando, outro
sim, como contractante quo é de serviços fcdol'aes, de isenção 
de impostos feder aos, estaduaos e muu icipaes. 

XIII 

Emqnanto uurar o prazo do arrendamento o Governo Federal 
não podcr~L autorizar a coustrucção, por outras cmpr ozas, de 
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linhn.s fl'rrcas dentro da zona de vinte kilomctro~ da!'l suas 
linha,; c das arrendadas, ficando, porém, entendido que esta 
re:-iricçào 11~10 se refere a.o direito de outras linhas não conti
gu<ts dirigirem-se aos portos do Recife, Natal, C;ü•c<lcllo e 
l\Iacció, on de atravo~~m·em as linhas <la arrendataria 
sem t1·afcg~tr, porém, dentro d::~. zona a que est::~. clausula se 
refl'rc. 

XIV 

.\. r•>lllp:tnhi:~ ap1·e~cnt;u·:í ;w Governo o p1·ojecto de ragu
lamr.nto da~ linha~ arrenthubs. Emqnanto não fl)r appro
Yad•J Yigo1·ar:i o regulamento adual d:1 companhia ancnda
k~ri:t. 

As t~~rif<\S serão ~empre a~ qne S3 accordarcm entre o 
Governo e a. companhia arrenda.taria, tomadas como lmsc as 
actwtlmente em vigor nas linhas da companhia. a.rren<lata.ria, 
reservado á. companhia. o dirnito de reduzir as ditas tarifas, 
fJ u:llld•• o j11lg:tr L:onveniPntn p:Lra o desenvolvimento do trafego, 
uiJ~üJT;,da:-; as regras respectivas do regulamento de 2() de ahril 
de 10G7. p;u ~t cada uma das linhas aJTendada.s. 

l'o!lt)l'<i a arrcn<lat:u·ia usar tarifas moveis com o camlJio, 
Yarianrlo ai;;] cinco por cento (:í "1 o) o.; preços do tr<l.n~porto 
por ca<la um dinheiro abaixo de vinte dinheiros (20 d.) por mil 
l'0i,; ( 1$01)!1). 

O.s gt ·nr)ro;,; de producção nacional poderão gos::~.r no sentido 
d~~ r~:q,ot·~a<;iio <lo nkt.timcn[o~ por accor•lo commum entl'c :t 
companltia e o GoYerno. 

XY 

O i 1 :' {\•."o não P"ded. snr intcrromphl<J em todo on 
1'1lt JL·<d<J do IJlWlqnet· rlrts linhas. ~alvo o caso 1le força 
mai11:. ···.•lllpl'cltL'Il<li•b nc.st:t :t <.l•·tL•rmina•:io <lo Go1·crno. 

YigorrtrTio nas linha~ arrcnrla,Jas as rlisposiÇ'õcs do rcgnla
ltwnt .. <':q•<:·li,lo pl'lo rlrcrnto n. l.~no, rlo 2G de :lbt•il rk IR:J7, 
,.,,ncnt·twnl.c;; :í. pu lil'i:t e :wglll':\llç:t das estratl:t!:l <lu fl'rro 
o '[111' niw forem contt'<tri:1.s :i,; pt'I'Slmtcs clau:>uLis, a~,;im como 
outras para o mesmo fim expedidas c nas mesmas comli<;õcs, de 
accOl'llo com este contracto. 

Yigorarão, ou trosim, tot.las as di;;poSÍÇ'Ões rcla tivas ;í. Pstatis
i.ica. da~ estradas de ferro, cujos !Lados a cnmpa.nhi~~ é olJl'igada 
a fornecer c facultar. 

XYli 

.\. companhi:\ :\l't'<'tl!la~:IJ'h (· ul•t•igada :t l'<•.:pcitar <' olJscr
Yal' O per~ur . .:o l1l'<ofel'irlo e in•lica!Lo IJC\o !''épCili<lut' l>~tra O 
i r:m~porto n:ts snas linha~. 
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XVIII 

O fôro p;].ra todas e qua.e;;quer queatõcs 0ntrc a compa.nhüt 
e o Govcmo, seja autora ou ré a arrcndatari<t, sorá. o fcderttl 

XIX 

O Governo Federal e a companhia an·cnrl;\taria ficam 
indivi<lualmonte responsaveis em dit·eito poc trJtlas as reclam;L
<;õcs, d:tnutos ou litígios que pos~am surgi" por sou.; proprios 
o respecti\·os actos anteriores '" esta datL : lir'ando ipso (actr, 
deste <~rrenrbmento re,olvidas entre <r,s p:,,:tL~s contractantc.-: 
llU<teS<lllül' qm,~tões dessa natm·cz<t anterir1l'CS igualmente ;i 
data ria~ pre,.;cutes clausulas. 

XX 

Dnt•:mte o prazo tio ancndamonto a al'l'l'l1 hi.at·i;t CLIIÜL'ibuir·.i 
par:~ a~ !h<"pez:t:l do fhcaliza.;:io, a que fica ,;rjt>ita pot· pa.rto do 
Guvcrno, com a quanti:'t de trinta cnntos rk l'éi-J (30:000S) por 
anno, que onLrar:í. para o Thesouro ~aciona! por qnota' semes
trao~ pagas adeantarl<ts. 

XXI 

A companhia arrcndataria não poder;t ir,lf,•gar ou super
intender ont.ras linhn.s do transpol'i.e, exploro, r ou1 rns 'luacsquer 
scrvi<;o-J, nem t'tmrlir-se ou :~malg:una,r-sn r~om natl':t qn:~lt1uer 
companlti:~. cmprez:c on pm;.;oa juridic:t l':1r:\ •p!aCStJner fins 
indu.-;tri:t<lS uu cummerciae:> sem exprr·s-;a pt·l ,:::"·"1 tlo t;ovcrno 
Fedt•ral. 

XXII 

Nas c"necs.'<Õ!'.s que :t comlmnhin. fizer o 1 ;,,. ,.,.:!u l·\•rh•t·al para 
pl'olon.~·amunLo,; ou r:tmae~ rias linhas ora :t.l'l'll'.l:ubs, 1ixat·-se
hão as ;d~craçõe~ que 1le taes cooces~õ,·s P'''':un proYÜ' para o 
valor da~ ptH'CIJll tagcns de l' .. mrla ot•a m:tt'•::.~<Lt'l, a pa,;,:at· pcl:t 
companhia como pt•cço do anendamen to. 

ParJ. esses prolongamentos e ramae~ gns:•.:·;í n eompanhi:1. 1lo 
favu1· tlc dc,apt· .. priação por utiliuade puiJlk, :;a i'•.Jrul:t da' lei,; 
em vigor. 

XXIII 

Ser:~ con:<iücrarlo rescindido de pleno dit'!'Ít'.l n pr•''cnl.c arren
damemo, si a companlliét deixar de trafeg:tl' q u:rl•1ucr parte otl 
treclw d:t 1'-itl':t<l:t, cxcevto caso de fort;a m:tirl!', por mais de 
qui~JZe _(l:J) rli:~-l, OI\ Si llÍLO p:Lgat• tl<'Jlf,l'O <I•• f•·ip<:t c:•l\ dia.-; d;~ 
expll'it<,'<t<l tiO Sellll'.-;(t•c COl'l'C.-;pU!hlente a~ pr}[''"i<':rc;:'il-; :r 'lil'} ~O 
OUl'Jg;t. 
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Por ontr<ts inft':ocr:iles de,trts clausnb' o Govcrnn Ferleral 
l•otlcr~t impor multa~ na imp01·bncia de um até cinco contos de 
réis (l :000$ até 5:000$). 

E, Hi antr~ do ~c declarar a pena. da caducidauo do contracto 
comrrtuentc dest.; dcereto e clausnl;IS, verificar-se deteriorado o 
matcl'ial, a~ linh::ts, obra~, edificios, machinismos e ferra.mentas, 
ou não sub.-;titnitlo o material e compromettida a. segura.nça do 
tr:tfo;m por falta do c•.onsm·va.çZio, o Governo terà o direito de 
fazm as rop:u·aç•'l'~ necessarias á custa da companhia c de 
1kcrrtar a. cad1tólade do contracto, si, depois de intinu1da. a 
,.,.mpanllia, s~ YPl'ilk:u· :t não ~aü-;l'ação do~ ~em: compromis~os. 

Yrrificada a re:'.;·1são do contt'acto por motivo da clausula 
antocr•Llcnt,., a nenl!um:t indemnização terá dieeito a. ancnd~l
hria. rple rc,;p;mtkr:t P''l' prejuízos, peruas c llamnos. 

XXY 

A anend:ttitr i"· nf,t·i;:r.t-~1' a manter teafo;:ro mutno eom toda~ 
a~ linhas contlli<'Ctdt:~·-:'t" ~~~a~ ou dellac: p tr'a ont.ro.;; ponto;:. 

XX \'I 

A ontre•'<t n 1'••r···1·imc•tlt'J ,[a., linhas anondadas serão feitos 
Jtwdi:ltltc invcrn<trio. 

XXYil 

.\ C•Jmpanhi:1 :uTr'ndahei:1 tf'm o rlit•eito de entrar em liqui
d:i<::í.l! :tmi;!:t\1 I l'·~t·:t" tlm d,, t•cdistl'ihuit• P augmcnt<tr o sen 
capital. 

XX \"lU 

Fí·~:t P:q,rc.c-::.nll'tli.e entendido qne até 31 de dezembro de 
10111 a qnanti:1 ;]., trinta e non• mil tl'czcntas setenta c cinco 
lilll':t.; Pstcl'linao: ( '..' ;;~l.:li.)), import:tnda. da ga.rantia. de juro~ 
;i companhia, s';t·:~ applicath do seguinte morto: doze mil 
libra;:('<.: l2JJrlf11 pnr conta dos sa.l<los lictnidos que a arrcnda
taria cessa de d.~vnll·ol' ao GoYorno Federal: llczoito mil libras 
(\.:. l;.i.OOO) por conta do tpafogo rl:t Estrada.dL> Ferro Rcrifc ao 
:--;. Fl'<tncisro," nove mil tt·ozentos setentC~ e cinco libras ( 5:: 9.375) 
por cont;t do trafi1f'O da Este<vla tle Ferro Sul de Pern:J.mbuco. 

Capital F<:,1.:-rn.l, ';!de j1tllto 1le 1901.- Al[I·cdo N1lia, 
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DECRETO No 4,112- DE 3 DE AGOSTO DE I!JOl 

Crea uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes no município 
de Olinda, no Estado de Pernambuco. 

O Presidente tl:t Republica dos Estatlo~ Unidos do Bra,zil, 
pa,ra execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro tlc 18\JG, 
decreta: 

Artigo unico. Fica crea,da no município ele O linda, no Estado 
tlc Pernambuco, uma brigada de ca,vallaria de Guardas Nacio
naes, com a designação de sa, composta, de dons regimentoo. 
sob ns. U e lO, que se organisarão com os guardas ttua,li
ficados nos districtos do mesmo munkipio ; revog<t,Jas as 
disposiçucc: rm contrario. 

Capital Fcllcral, 3 de agosto 1le 1001, 13' tl<t RrtmlJlic;,, 

).1, FERRAZ DE C.\MPOS SALLES, 

Epilacio PessOa, 

DECRETO i{. 4.113- DE 3 DE AGOSTO DE 1901 

Crea uma brigada de infantaria e uma de cavallat·ia de GuarJas Nacio
naes no município do Cabo, no Estado oi~ Pernambuco, 

O Presidente da Republica dos IM;1.,los l"nidos do Bl'azil, 
pari\ exccuc;ão do decreto n. 431, de LI tlc• ,Jczembro de 18\Jfi, 
decreta,: 

A1•tigo unieo. Ficam croadas na Guartl:1 Nacional do muni
cípio do C a ho. no Est<\do de Pernambuco, umct brigada Li o in
fantaria c uma do ca vallaria, aquella com n. design<tção ele 
27•, que se constituirá de tres batalhõe;; do serviço activo, 
ns. 79, 80 e 81, e um do da reserva, sob n. 27, e esta com a. 
designação de 6', quo se constituirá de dons regimentos, ns. ll 
c 12, os qnacs se organisarão com os guar,las tplalificados nos 
districtos uo mesmo munlcipio ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 3 de agosto de 1901, 13" •la. Re!)ublica. 

~1. FERRAZ DE CA:I1POS SALI.F.S, 

Epitacio PessÚ(!. 
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DECRETtJ :.; . -L l 1-!- T•C 3 DE AGOSTO DE 1901 

C!·e~ um~ urigad~ .:~ infantaria de Guat·das Nacionaes no município 
de I'l'lrolina, no Estado de Pernambuco. 

O Prc~i<lcnte .:.:. Rcpahlic:t tlo~ Estarlos Uni1los do Brazil, 
p:~t'a execução,[,_, d·_c·rcGo u. 4:H, 1lo 1-! do dezembro de 1806, 
drct'eta: 

Adigo unico. Fi,·a, ct·ra'h nu munit'ipio de Pctt•olina, no 
E.;t:vlo tll·- !'t·rn:,J:ti-:lf'<l, uma l>t·igada de infantal'ia do Gu:~rdas 
Na,·i~~n:u·~, cuJll :1, .l,·..,ign:~~(:ão (h~ .:2;-.:·~, e(lntpo~r;a do t;rc-s t~atlt
lh···c> du SlH'YÍ!;O :l<'l,;\'0 1 ,,u!J 11:>. ~;.?,:)::C 8-1, C dl'- \llll tiO da l'C
:~t'I'Ya, ~o!J 11. .::-:, ~~~ qllaes se organi:::at·J.o com os gu:u·das 
qll:llilie:vlo . .; no~ ,]i:i-t·icto~ tl!J llll''-'lllo município; revoga<las :1~ 
disposiç·í!es mn C!Jll'o!'al'io. 

C:1pit1l Fclt\l'al, :"': rlP :•.!!O,hl 1lr•1001, 1:\"rb Rrpnblica. 

:\T. Fi:I:J:.\Z 1<1-: C.U!I'OS S_\LU:-;, 

Epilacio I'cssúrr. 

r·,., a um~ Lrigarh d" infantaria e nma dr• cavalbria ~~e Gullrrl"-• Xa
cion~l_0R n::t c.•m:u·c~ flc Brn_~rtn~.a, no Estado de S. P;tnlo. 

I• 1':, . : ·ili< 
1···': ;lq 

d<.'•'l'l'Í!I: 

l:•.'Jlliloli,·.: dn; 1-:,f:l,j,_, Cnidu' d•1 J:r•:J.zil, 
,( .·~·~~!,1_! l!. !:;{~ d\• 1 { dt\ dt'Z!'JII)•J'L dL\ 1>:~};·,, 

A di!.!·,, nni,·o. Fi<:am ern:1.das na Gn:trrla Naeional da ro11tarca. 
'lt· Hra.g<tlli;a. ll" "-·'t.:td<l du S. l':~nlo, uma lirig:1tla tlu inrantari:l. 

l'lll:t d,• ,-aval]~, i:t. :H[twlla I'UIIl a de~igfla<Jiu de /~1", <JUC 

c,t· Cl·ll,tiruil·;i dr- lt'c'-> l~ctt:~lliul':' ,[u setTiçu aclilu, IH. ~:;;:;, 
::~;~_; e :-!:JI, e LUU d() .t._t 1\~SOl'Va, sob u."7P, C ost;t t'Ulll a de ;:_HY\ 
'lli<: ~C COII:>tituic·,; ÜC doa,; l'LJ;;imcntu3, lB. S~ C ljl), OS <iU:J.CS 
:w org·,:ni,::IJ·:Oo ""m o-; gnal'll:~s r[ltalifiearlos nos rli~trictos cl::l. 
rcfol·itla eumar•·a ; rcYogadas a~ dispusiçõcs em crmtral'io. 

Copital Fcrll'r:l!, :"': rll' agosto do 1001, l:J" da. Rcpu!Jlica. 

:\I. FEIWAZ DE CA~II'OS SALLES. 

Epilacio I'cssúa. 
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DECRETO N. 4.116-DE 3 DE AGOSTO DE 1W1 

Crea uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Santa Cruz das Palmeiras, no Estado de S. Paulo. 

O Prc:>i!lente ua Republica dos E,;tados Unido;; uo Brazil, 
para exccuç:\o do decreto n. 431, de 14 tlc dczcmhro de 1800, 
ttccrcta: 

Artigo unico. Fka creaua na Guarda Nacional u:t comarca. 
de Sant:t Ceuz das Palmeiras. no Estado de S. Paulo, um;t 
brigada de ca.valln.l'ia com a designação de ::ta, que se con
stituirá de dons regimento~. ns. 61 e 62, os quacs so orga
nisar:\o com os guardas qualificados nos distektos rht refcrirb 
comarca ; revogadas as disposições em cnntr:trio. 

C;~pii;;tl Ft·<lt•e:tL ~3 de agosto uc 101)[, 13' tb ncpublira. 

Ej_Jilacio f'cssúa. 

DECRETO~. 4.ll7- DE G DE AGOSTO DE l\)01 

.\IJrc ao :\linist~rio da Fazenda o ct·edi to extraorclinario u2 15:881$153, 
para occoncr ao p~gamento uevido :1 Gust:cvo Saboya & Comp., 
em virlwl" <k scii\Cil~a <lo Supr•'ll10 Tril•un:tl Fccl,•ral. 

O P 'OSidt;tli.J <la Rcpublica. <los Esta<los Uni<lud do HI';Izil, 
u~ando da auLol'izat;ãu t·ouiÜI'id,t ao Pudot• Exceul.i\'U no dc·u·el;u 
lcgislaLi\·u n. 11\G, de 18 de junlio ultimo: 

RPsol ,.n ;1 hl'it' ao J\Iinist()\'io 1\a Fazcnrla. o et•erlit.o exteaor
<linn,rin "" ll'linze conto>: oil,ncPilto~ oitent;t e quat.ro mil 
trcscn1.os cincounh c cinco r(•is (15:8848::55), pa;·a eumpt·i
montu de scttl.en~':t do Snpt·cmu Tribunal Federal, que comlom
nou a F.tz~'nrh Federal a pn.gar a Gustavo Saboya & Comp. a 
ünpod.anl'i;l, rio impusl;u <~ mai-; cubratlo 11;1, All'andcga r[,) Riu de 
J;woit·o, p •lo s,d qnc ilnport:H'<~Ill em lt>Dt;, seiHlo ll:G~1G$40[J 
t!c pl'iudp.~l. 4:21$-liJO <lu cu~ictS u :::<:<2r',Slt::J tle jurus cunL.ttlu' 
atê 15 de julho findo. 

l'apitn,l Fcucral, G de ago,'='to de 1001, 13" tla RcpulJlica. 

l-1. Fr.rmAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaqt<im Murtinho. 
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DECRETO N. 4.118- I!E 6 JJC AGOSTO DE ]1)01 

Concede autorização a Alfredo Luiz Del Porto para organisar uma 
sociedade anonyma com a denominação de« A Economiea<lora ». 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que lhe requereu Alfredo Luiz Del Porto, cidadão 
brazileiro, residente na Capital do Estado de S. Paulo: 

Resolvo conceder-lhe autorização para. organisar uma socie
dade anonyma sob a denominação de « A Economizadora >>, cujos 
estatutos dererão ser opportnnamente snumettidos <'t appro
vação do Go.-erno. 

Capital Federal, G de agosto de 1901, I:Jo da Repnl•lica. 

11. FERHAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaq,im ,lfurli111w. 

DECRETO N. 4.llD- DI: G me AGOSTO DE HlOI 

Concede :1. « The British Bank of South America, Limited • auto
rização par<t estabelecer urn<t caixa filial n<t cidade de l\Ianáos, 
E5lado do Amazonas. 

O Pre~id·mtr <l:t Ropnulic:t dos K;tados Unidos do Brazil, 
attrnd(·ndo ao quo requereu 1'he JJril.ish Ha11h o{ Soulh Amcrica, 
Limitcd, estabelecida nesta Capital e com séde na cidade de 
Londres: 

Resolve conceder-lhe antorizaç·ão para estabelecer uma caixa 
filial na cirlarle de 1\lanáos, Estado do Amazonas, com o capital 
de 200:000$. pelo prazo de qnatro annos; observadas as con
dições impostas ás filiaes de IJancos pelas disposições em Yigor. 

Capital Federal, 6 de agosto de HJOl, 13° da Republica. 

1\I. FEitRAZ DZ CAIIIfOS S.HLES. 
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DECRETO N. 4.120-DE 8 DE AGO$TO DE HJOI 

Crea um Consulado em Braga (Portugal) 

O Presidente da Repul•lica dos Estados Unidos do Brazil : 
Usando da autorização que lhe é concedida pelo art. 3° da lei 

n. 322, de 8 de novembro de 1895, 
Decreta: 
Artigo unico. Fica et•eado um Consulado em Braga (Portugal). 
Capital Federal, 8 de agosto de IDO!, 13° da Rcpuulica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Olyntho de Jfagalh,ics. 

Sr. Presidente da Repul>lica- O decreto legislativo n. 756, 
do 5 de janeiro de 1901, declara quo o art. 7° da lei n. 560, de 
31 de duzcmbro do 1898, naquillo que não for contrario aos 
princípios da disciplina militar, é comprehensivo 1lo~ lente8, 
substitutos e professores vitalicio$ dos estabelecimentos milita.
re3 de ensino, dependentes do Ministerio da Guerra, cujos 
logares foram cxtinctos pelo regulamento de 18 de abril do 
mesmo anno, e manda pagar a esse pessoal docente os respe
ctivos ordenados e gratificações integraes, desde a data em que 
foram postos em disponibilidade. 

Estão nas condições c,;tabelccidas pelo citado decreto o 
Dr. Alfredo do Nascimento Silva. e o tenente-coronel Lauro 
Sodré, lentes da extincta Escola Superior do Guerra ; o tenente
coronel Innocencio Serz\'dcllo Corrêa e o Dr. Licinio Atha
na~io Cardo.,o, lentes, o major Lauro Müller, Hub~tituto, os 
majore~ Alexandre José Barbosa Lima e João Bernardo de 
Azevedo Coimbra, professores, da extincta EHcola Militar 
desta Capital ; o tenente-coronel Franci8co Alberto Guillon, 
lente da extincta Escola Militar do Estado do Rio Grande 
do Sul ; o coronel José Freire Bezerril Fontenclle, o senador 
Joakim de Oliveira Catunda, o bacharel Thomaz Pompeu do 
Souza Brazil o Antonio Augusto de Vasconcellos, professores 
da. extincta Escola MilHar do Estado do Ceará ; aos quaes 
competem gratificações vencidas e a vencer de 19 de abril de 
l8l18 a 31 de dezembro de !901, na importancia tle 41:2J6$898, 
cabendo ao primeiro 4:605~90, ao segundo 2:376$909, ao terceiro 
l: 160$8IU, a.o quarto 7:3:!~$440, ao quinto o sexto 1:48~%8, 
a cada um, ao setimo 5: 17ti$IOO, ao oitavo l :216$090, ao nono 
2:6!J4$947, ao decimo 2:507$187 c aus dous ultimos 5:000$, a 
cada um. 

Sobre a abertura do credito necessario para occorrcr a 
estes pagamentos, ouviu-se, na fôrma do tlispm;to no art. 2", 
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Rc;.ri~trarlo r'Jll ílt'uxdla.-; (Est·~). em vinte c nove de ahril de 
mil nnnJccntos 1· um, YolumP !JK2. folio .26, casa i. 

Dez folltas dl' l' t[d s•·lla1lo 1' cinco emendas. Recebi por con
IJ•aeto 1le societla.l11, i ft'3.;- por venda de immovcis no es
tJ'.tn;.II'it'o 2 ft•s JO ··; pOt' manol;_tto.> (2 frs. 40 X 2), 4 ft•. 80 c; 
total 14 f'L•,;. 2(1 , .. 

:) ro·•:!•lJOtlor '101-<~l'Íll•l. (a~~igonado) \Yespin. 

Annexo A 

O alJ:tis:o ;lsYI!.''Il:t•lo. llar:ín Rnycttc .Uhcrt, proprietario. 
praç:t St .. Martin n. 4. Brugc<. tleclara pelo presente constituit 
~~-·u pt·ocru·adol' Pi'pr~cial o Se. Barão Joseph KcrYyn de Let
tcnhon•, propr1dario em Bruxella~. ao qual elle d<i, poderes 
para. pot· cll<' r• no SPII nome. concort'ct' p:tra a constituição de 
uma ~····i~·oladl' :I.IH•Il~-ma <rne t·.•t•:l por denomina<;ão : Omniltm 
lllin il'r Lr-,1 ,e.:,-1't // ourr rttC. 

l·'ix:u· a olm':>~-;1•1 P a sl'Ll•' ola ~odctl:vlo. o c;q:>ital social, a 
tlivi~:ío rlus lncru: t' as outt'a' di>po.-:i<,,õe; do.,; estatutos, f,tzer c· 
acceitar qn:tcsrru•'t' enteauas, flx<~l' o r.:cobor a l'espectiva re
llllll11\ração. 

Sui~<•.TPT•'t' 11" IJ0111l' do abaixo assign<Hlo dez acçõc.-; de 
quinhentu-; l't'<trl:·o;; c'<td:t Hll1:1. 1la so,~icd:tLlO, realizar sobre o,;sas 
act:õe' <al,sct·iJ'l:l,, :ts ontl'arlas 1loscript:ts pel:~ loi e pelos 
est(l.ttttos; tomu •· p~utc na, nomc:tçoilo do:> arlministe<tdores e dos 
1~omrub~ trios: e,.,_,ntnalmcnte. acccitar no nome do constituinte 
a:-; fuw·çõo< qrte llte forem olfceecirlas, tom<tr parte em quaes
l[ltCl' as,<'mhl<'·a~ do l'nntl:trloH'<'S; 1lar qu;tosquer votos sobre 
opJ;t('>flll<'l' :1,>1\lliJIII.IS i'lll OI'ol!'lll do 1Jia. 

l'at':l •J' tins :•c•JJJ:\ .• p.'l..'lSat· c :l.>.<ignar t!ll:li~SIJll<'t' oscriptnras e 
act:ts, el<•ge~· olomiei liu, sah~t;~helc.·ot• e, em gol'n.l, fa.zet· 
t.udo quanto t'ilt' Bct•e-;sarill p.tl':t <t exccuo;:í.o do presente 
mandato. 

r:nnl'!h>, 'iidc• olo ctltl'il <lt• mil novecento~ o um. 
I 'ar:t tH'<J•:Ill'a•JL• '• o·un i'ormc.- ( .\~sign:-t,lo) Ean7o R"yette. 
ttegi'ltrarla e1n nm:t t'olh<t tlP papel solladu, s"m emenda, 

em Bruxdl:t~ IE~tc) em vintc e nove do ahril de mil nove
cento.< e um. v oi um c l ')7. l'ulio 2\J rcc l,o, casn. O. Recebi 2 
f'r,.,. 4rl c. - < 1 rccr·hPdor interino, (assignauo) \Fespi,,. 

Annexo B 

Eu ah:tixo :t'Stgll<t•la. Lo Coloniale Indttstrielle, sociedade 
anonyma, ru:1. rlr> ParchPmin n. I:l, em llrnxcllas, dou, pcln 
presente, pu<lnr('s ao ~~·. l';1ul Lo ?.Iarinol, a<lministrador
dit•ect·>r, c Ciu(lrgns Poulet, ntlministrador, afim <lc mo repre· 
Sllntar na comtit,lti<}t•> da soeit'da1lo anonyma a ~c f'urmar sob a 
<ll'!lominaçoão dt: Om;li>•m Jli.;ie;· Lopc;;-Tallwuar11e ; acccibr os 
1:stat.ntus da ~o~·i•~rlad<: P, principalmente, a determinação do 
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capital social c sua representação, bem como a attrihuição dos 
títulos de segunda cathegoria. 

Suuscrevm· na occasião da constituição um capital de duzentos 
c cincoonta mil francos em acções de capital de quinhentos 
fran :os, fazer pela minha sulJscripção a primeira entrada 
requi~Had:t ; a.:>~ignar quacsrtnet' tormos; nssistir tis as~embléas 
gerao~ quo forem convocatbs depoii:\ da as~igmttura dos osta
tutos e nellas votctr, substabelecer os presentes poderes, em 
uma p:tlavr~t, fazer tudo quanto os procuradores julgal'em util 
no interesse da Coloniale Indust1·ielle, com promessa de confir
mação. 

Bruxcllas, vinte de abril do mil novecentos e um.-Pela. Colo
nial e Industl"icllc. 

Para. procuração, conforme. Um administratlol', (assignado) 
A. Jacqucs. 

Um adminbtt·ador, (assignado) G''-'· Schmits. 
Regislrath nma fulh:\ dn papel sellado, sem nmentla, em 

Bl'uxcllas, em Yinte do abril tio mil novecmJtos o um, volume 
197, folio ~9, c,,,rla um. Recebi 2 fr:>. -10 c.-0 rQceberlor inte
rino, (assignatlu) Wcspin. 

Annexo C 

O abaixo as:>ignatlo, Dr. Lan:>ens, Henri, em Bornhem, tleclara, 
pelo presente, constituir seu peocul'auor especial o Se. Barão 
Charle:> de Broqueville, ao r1ual elle dá podeeo.~ para, por elle o 
no seu nome, concorrer na constituição de uma sociedade ano
nyma que tt,r[~ <t rlenominação de OmniHm Minier Lope.;-1'alhoH
arne; lixar a duração e a séde da sociedade, o capital social, a 
divisão dos luct·os e as outt·a~ disposi<;utJS dos ost:ltntos ; fazor e 
aecoit;w qu;wsquer entl'adas e fixar a respectiva remunet•açio. 

Subsct·evet· no nome do abaixo assignado dez ac~·õos do qui
nhen to~ francos, cada uma, da i:\ociedade, realizar sobro essas 
acções sub,criptas a.s entradas prescriptas pela lei e pelml esta
tutos ; tom:u· parte n;~ nomeação dos administradores e dos 
commissal'io~; eventualmente, acceitar no nome do constitninto 
as funcr;ões que lhe forem olferecidas ; tomar parte em quaes
quee assemblt'as de funrladurecl, dar votos sobre quaesr1uer 
assumptos <'lll ol'•lcm do dia. 

Para o~ fins <teima, passae e assignae termos e actas, eleger 
domicilio, wb,;tabelocet· e, em geral, fazer o que for necessario 
para. cumprimento do presente mandato. 
Bruxella~, dezenove de a h !'i! de mil novecentos o um. 
Para procm•ação, conformo. -(Assignado)Dr. Lansens. 
Registrada uma folha de papel sellada, sem emenda, em 

Bruxellas, em vinte e nove de abril de mil novecentos e um. 
volume 107, folio 29 verso, casa 1. Recebi 2 frs. 40 c.-0 re
cebedor interino, (assignado) 1l'espin. 
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Annexo D 

O abaixo assignado, Louis Damman, declara pelo p:·esentc 
constitnü· seu procura•lor especial o Sr. Barã' Cha.rles d~ 
Broqueville, ao qual elle dá poderes para,por elle e no seu nome, 
coucor·rer mL constituição de uma sociedade anon'yma que tm·á. 
a. denominação do Omniwn 1lfinier Lopez 1'alhouarne, fixar 
;~ dura,;ão e a ~é.Ie da socilldade, o capital social, a dl vHfLo 
<los luet·us e as ontras disposições dos estatutos; fazer e 
acccitar <JII:H'S•ptcr !'li Lradas c fazer a rc~pcctiV•L remu
nera~·iio. 

SIIb>ci'CVL'I' 1:o nome do abaixo assignado quarcnr.a aeçõcs <le 
quinhentos J't•;wcos, t;;t•b uma, <Lt socicdadn; cfleduar sobre 
csgas :1cçõcs subscriptas a~ entradas previ.-;tas pela. lei c pelo:; 
cs~atntos, tomar parte na num ·ação tlus administradored e do:> 
comiHissu·i·J~; eventualmente, acceitu.r no nome do constituinte 
a~ funcç·õos <Jue lhe forem o!Terccidas; tomar pal'te em 
<pl:w~·Jill'l' a~il~mbl<~as <Ir. fundadora.<, dar quacsrruet' voto;:; sobre 
<JIIao~•FWI' as~UillJI';os em ordem do dia. 

I\tl'.t oF: Iins acima, lJé1~sar c assignat' quaes'llier termos e 
actas, cl!'gcl' domieiliu, snli.>tal•eleccr c, em gr~ral, fazer o qw' 
for ilc'CC.-;Sal'Ío l'·'•l'<L Clllllpl'ÍillCUto do prc~cntc lll:tlltlato. 

0:it•l, Yintc de abril <lc mil noveccnios r um. 
I' ara prdCUI'ação, conformc.-(Assignado) L. Damman. 
Rt•gbtrad;_t uma i1Jlha de papel sellarlo, sem emenda, em Brtr· 

xcllas (E~te) em vinte c nove de abril de mil novcecntos o um, 
volunw !V7 folio 29 vct·so, casa 3. Recebi 2 ft•.;. 40 c. -O 
interino, (assignado) recebedor Wespin. 

Para c<JrJia, C·.mformc.- O t;\bellião, (assignado) 11fa.v Ectori. 

(Il.•p•.~i r.a,[o no cartot·io <lo Trilmnal o•> Conmwt·cio d,, Bl'u· 
xclla,;, o:u 'l"att·o do maio de mil noveecutos c um.) 

«Omninm .\finil•r Lopcz-Talhouarne.» (Est:t!lo do Rio Grandl' 
do Snl, Brazil), s:J{'icda<lc anonyma om Brnxcila~. 

Nomeaç<Lo dos administradores 

~o anuo de mil non•rentos l' um, aos vint.e •lc abril, em 
nosso nrtorio, l'IH dn Marais n. 55, em Bruxcllas. perant<
mr•stt·;o FC•lix .\Iaxirnilien Ectors, tabelli:1u, l't'Sitlcntc em Brn
xell<Js, n:~ pt't•scnç;L d:Ls testemunhas abaixo. 

Cump<troccram: 
1. O:; S1·:;. Ft•an,:oi.~ Lopcz o Consbnt Tallwua.t·no, abaixo 

qualill.'atlos, agindo Clllllü unicos gcl'cntes com direito á as5i· 
gnatura social rl:t socie<la1le um e•)mmandita J.op<~z. Talhouarnu 
& <'omp., tendo :L sua sé<lc em .\Iontcvidéo. 

2. O Sr. Françoi~ LOJll'Z, indu-;trial, morador em Lavras 
(Hrazil). 
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3. o Sr. Constant Talhouarne, industrial, morador em Lavras 
(Brazil). 

4. A socierJa,le « nelgo-Brésilienne », sociedade anonyma, tendo 
a sua séde em Bt•uxellas, aqui rept•esentada por dous dos seus 
administra.doro:-:, u Sr. Barão Clml'los do Broquevillo, proprie
ta.rio, morador em Bruxellas, rua ;\Iontoyer n. G5 c o Sr. André 
Dumont, professor na Universidade de Louvain, morador nesta 
cidade. 

5. O Sr. B trão .\ndré de ~êve de Ruden, proprietario, mo
ra•lor em \Vippelgcm (~~vergcm), aqui representado pelo Sr. 
Barão Léun Vanden \V erre de Vorsselaer, proprieta.rio, morador 
em Antum·pia, Boulcvard Leopold n. 17, que respondo por elle. 

G. O St·. Barão de Ruyette, proprietario, morador em Bru
ges, aqui rcpmsentado pelo Sr. 1-<ai·ão Joseph Kervyn de Lctte
nl!ovc, proprictario, morador em Bruxellas, rua de l'Activité, 
n. 2V, em Yirtndt! tio uma proL·uraç'[io de proprio punho, datad:t 
do 20 deste mez. 

7. O ~~·. Cltat'les Vau Opstal, corretor do fundo~, morador 
em l\Ia lin!\S. 

8. A sociedade anonyma «La Coloniale Industriellc »,com sua 
séde em Bruxdlas, aqui rcpre~entada por dou~ dos seus adrni
nistl'adnre . .;, os Srs. Paul Lo l\Iarinel. proprietario, re~idcnte em 
Sc!tarerbock n Gcorges Poulet, engenheiro, morador em Chê· 
IH~o. em :vir•ude du uma procuração de proprio punho, datada 
do 20 deste mez. 

9. O Sl'. Eug;!no Van Yel.~en, engenheiro, morador em 
Bornllom. 

10. O Sl' .. l:•an Yertraeten, jttiz •Ir paz, morador em Pners. 
11. O Sr. 1 it'm·i Lan,cns, doutor em modicin:t, morador em 

Homhcm, representado pelo Sr. Barão Charlcs do Broqueville, 
acima tJ ua l dicado, em virtude do sua procura~·ão tio Jll'oprio 
punho, da.tat[;L dt! I 0 deste mez. 

12. O Sr. Lonis D;unman, industrial, morador em Niel, 
aqui rept•c;cntado pelo Sr. Barã.o Clmr1es de Hroquovillo, aci· 
ma q u:di ficado, em Yil'tudo do wa JH'ocuraç-i'to do pNprio pu
nho, dat:Lda i.le :!tJdo,te utez. 

O~ qna(H ~'Oinparecentes, agimlo como nnicos accionistas da 
socio la• lu all•Jttytn;t sob a dcnotnina~·ão tio Omnibus lolinier Lo· 
pe;;-Talhowu·,w (Estado d.o Rio Gran•le tlo Sul, I:razil) quo 
cllns eowti l.tti ram pu r c:::cl'iptur:t llo~t<L data porantu o b.bcl
liii.o Ectt' :.-.:. "h; ixo assignado, cseriptur<t ;[ qnal llcaram an
uoxas a.-; pt·uctll'<t•;õc.; acium nwucionadas, so reunit':tm mn as
~<cmlJl•'a gOJ'<tl O\traordinaria do~ accioni~tas de,:t;~ sociedade, 
do eonl"orlni•lado eom o art. 38 •los e:;tatutos, afim tio fixar <L 
quant.i<la<ln do~ tnombru~ do pritnoiro con~olho do administra
t;ão, pi·ocoÜt'l' <i sua notttca~·ão, marcar os cmolumcuto,: quo to
rem auomtdo~ aos admini . .;tradore~ e aos commis~ario~, !ta vcn
t.lo logai·, alt'·m tio lanlieme nus lucJ·os e para estatttÍI' ~ohrP ou
tros quae>·tluer ass-umptos quo pos~am intcre"sar ;[ socieria
de. .\ ~e~"àu se aurc sob a Jlre~ülcnci:t do Sr. Barão Joseph 
Kcrvyn~do LettonlwYe, acima qualificado, quo designa como 
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'nc!'eLu·io o Sr. J>;wl LP Marirw.l, acima mencionado, o como 
cscrut:tdot'f1::l o:-; Sr". (ir•or·go.~ 1 '<miei; c André Drunont, su
pradit.us. 

DolilJur:uHlo sobl'c os assumptos da ordem do dia, a assem
bh•a,, prn• unanimidade ele voto~. fixa o numero dos mcmln·os do 
IH'iuwit•o con~elho de administração em lO e nomeia para essas 
furtc(:ões os Srs. Andrrí Dnmont, Paul Lo Marinel, (ieorg-e.> 
Poulnt, Barão CltaJ'les de Broqueville, Léon Yan do \Verve de 
Vor'S(']aot·, Françuis Lopez, Constant Talhonarne, acima qua
liticarlu:s e os Srs. cl.rtlmr Vr•rltaegon, engenheiro Jwnorario de 
pontes o l':tl•;·:tllaS, morador em .\Icir·e!becko. Camillo Pr•rin, 
propridario, morador em .\Iasnny Saint .Jc-:m, e Louis .\'(~ve, 
engenheiro, morador em Saint Leonat·d, todo;.; os lO aqui pro
í'Clltes c que acceitam. 

A so>,ão continúa füra da presença do tabelliãrJ. 
De tw!o que, o i;a,bollião Ectors, abaixo assignado, larron a 

prP~en to ada, no Ioga r c d;l.t;t snpra, na presença dos Sr . .;;. Char
ll'~ L1•nrrl:t.~t~ c ErLmonrl Ko~'aort~. ambo~ moradore,; em Bru
xella-.:, Li•stemunlt:~~s reqnisitadas. 

E fl•iG:t a kitnra, os membeos rh a.ssembléa assignaram com 
as testemunhas c comnusco, tahellião. Segumn as a:,dgnatul'as. 
Heghtn~do em Bruxcllas (Este) aus vinte o nuYc do alrril de mil 
non~cnrr/;os c um, Yolumc 982, folio 27, casa 4. Recebi 2 frs. 
40 c .-0 recebedot· l!lict·ino, (assignado) 1Ycspin. 

Para cópia, conformo. O tabr.lllião .1\Iax Ectors. (Dcposi tado 
nu cartol'io do Tribunal do Commercio de Bmxi)Jlas, em .J de 
maio do 1001. 

Conslllado dos Estados do Brazil. Bruxellas, 15 de maio de 
1 !il !l. 

Cul'tific;ulo-EII, Tf1•t·rnan Ill'ison, con:>ul da Rcpuhlir:a do~ 
Estad,>,; Unidos do Brazil em Bruxellas, certifico que o Jionileur 
Belgc em que estão publicados os actos constitutivos da sociedade 
anonyma Omnium .Minier Lopc:;-Talhouaí'ne é a folha olllcial 1lo 
Reino da Bolgica, e quo a publicação constante do annexo aqui 
junto, do qual consta o pl'Ponchimento de todas as forma,lidados 
Icgacs, é otncial e a, que> a lei belga de 18 de maio de 187:3, mo
dificatla pela lei do 22 de maio de 1886, oxige para quo, cinco 
dia:; depoi:; delln., se considere existente a sociedade anonynm c 
po:5:5a fnnccionn.r. 

BruxPllaR, 15 de maio de l!J01. - (.\s:lignado) Herman Brison, 
consul do Hrazil. 

(Sei! o do Con~ulado.) 

Reconheço vcrrJa,lcira a assignatura do Sr. IIerman Brison, 
consul em l:lruxcllas. 

Rio 1lc Janeiro, 1:2 1le junho de 100!.- Pelo dircctor geral, 
(as~ignado sobre quatro estamllillras Ito yalol' rlo GSO réis) L. 
J>, tf, Silra Rosa. 
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(Sello do Ministeno das Relações Exteriores e tres estampi
lhas no valor do 3$GOO imüilizadas pela Roceberloria.) 
Nad~ mais continlmm os •litos estatutos qne fielmente verti 

do propt'io ol'iginal ao qual me reporto. Em m do que passei a 
presente, f[ue assignei e sellei com o sello 1lo meu otncio nesta 
chiado do Rio de J<tneit·o, aos R de julho de 1\JOl.- Affonso FI. 
('. Ga1·cia, traductor publico, 

DECRl~TO N. 4.108- DE 29 DE JULIIO DE 1901 

Elimina a p~rticula « The,. que precedett a denominação da societlacle 
'l.nonyme « ~bchinc Cottons, limitecl "· 

O Prcsirlcnte da Repnblica dos Est:vlos Unidos do Rrazil, 
attenrltmdo ar1 quo requereu a sociedade anonyrna denominada 
« Machinu Cottons, Limited », devidamente representaria, 
decreta : -

Artigo nnico. E' climimula a particnla « Thc» que precedeu 
a denominação da sociedade anonyma « Machine Cottons, Li
mitctl », a qn<tl ftli autorizada a funccionar na Republiea por 
decreto n. 3. 9UO, de 12 de janoit·o do corrente anuo. 

Capital Fetlcral, 29 de julho de HlOl, 13° da Republica. 

:\l. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES, 

Alfr·edo Maia. 

DECRETO ~- 4. 109- DE 29 DE JULIIO DE 1001 

Fixa em dou~ mil novecentos e noventa. con€os de réis ( 2. 990:000$) 
o capital rel~tivo J. constt·ncc:ão elo trecho de estrada de ferro em 
trafego de S. Sebastião a S. t}a';lriel. 

O Presidmite da Republica dos Estn.dos Unidos do Brazil, 
attendendo aos tel'mos da~ cbusulas I!l e XIX das que acompa
nharam o decreto n. :;. HH, de 31 de dezembro de 1808, dccret<t: 

Artigo unico. E' fixado definitivamente em dous mil nove
centos e noventa contos de réis (2.\J!JO:OOO$) o capital relativo 
á cunstrucção do trecho de estrada de ferro em trafego de 
S. Sebastião a S. Gabriel, effectuarlo pela Comp(lgnie Auxi
liai1·e des Chciilins de FCJ" au Brésil, arrendataria da Estrada de 
Ferro de Porto ,\logre a Uruguayana. 

Capital Fnlora,l, 20 de julho de 1901, 13° da Rcpublica. 

M. FERRAZ rm CA111ros S.\LLTS. 

~tlfrcdo Maia, 
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DECRETO :N. 4.ll0 -DE 31 DE JULHO DE 1901 

lli nova rcdacçãoás clausulas VII, VIU e X do d"oreto n. 3.725, de i 
de agosto de 1900, crue conce~ autoriznção a B. Rymkiewiez & Comp. 
para executarem as obras de melhoramento do porto de Manâos. 

O- Prc~itlcntc da RcpnLlica dos Estados Unirlus do Brazil, 
:ti. tendendo ao qne rcqucrer:un B. Hymkicwioz & Comp., con
cos.-;ionat·io~ das obras de mclltoramentu do porto do l\1an:1o~. 
Estado do .\mazunas, dcct·da: 

Artigo unicu. Ficam approvad:1s as modific:1ç·ões na redacção 
das clausulas VII, VIII e X du dect•eto n. 3. 725, de 1 do aJ<osto 
do I !JUU, coni'!tante das que com este l1aixam, assiguadas p0lo 
~Iinistro da Industria, Viaçilo o OLras Puulicas. 

Capital Federal, 31 do julho do 1!)01, 13" da Rcpuhlica. 

:'li. FEJtRA:l JJr. CA~!POS S.\LLES • 

• 1l(rcrln !lf(•Íu. 

Clausulas a ~ue se refere o decreto n, 4,110, desta data 

.\ clau.'lula VII da<> que acompanham o rlt>crcto n. 3.725, 
de l rle agosto de J!):JO, fi<~a suLstituida vela suguinte : 

Os coni;mdantes tnem o dir.~ito de desapropriar, na fórm:t 
do f!,•ern 1;•J n. l.Gill, dt) 27 dt' ontnlJro dt• 1~53, as prupl'ic:lado~ 
<) IH'ml\:ilot•i;Ls portoncent c.~ a p;u·ticnl;wcs, quo se achar<·m 
em 1.eneuos llOL'CSs:u·ios ;L e '"~true<;ão ,1:1-: obras c l'<'."P''ctivu.;; 
~erviços. 

li 
,\ \'111 pel;t ~cguinte: 
I);; cnntraehntp-: tCL'lll o dii'Cito, dt• a:·cortlo r•Jlll o uu,'Cl'II•J, 

<lo a!'l'cndar os terrenos at•cresri<lo,.; <rnc não fm·ern 'twcc-:sario,; 
aos serviço; cuntractados, SPJH1o neste casrJ o producto do 
<llTcndameuto t•ouni<lo ao d;ts taxas do <ptc tt·ata a clatuula \'. 

IU 
A X prl:t seguiu te: 

Os ,·ont r:wt:mtes ficam antoriz:ulo::: a L'xccnün· os sniTic;·os de 
<·apatazias n armaz<•nagnm da Alfandega, pet'Cl\lJendo a:; taxa-: 
ollil'iacs <las ;\Wmdogas d:~ H<'pnlJlica. snjt•ito~, porém, aos 
regnl:uucntus e in;;trucc;-õP-: <lllL' u .\Jinhtt·u da Fazenda expedir. 

CapiLt! FL•doral, :n ele j1dlt" <lo )():li.- AT(rcdo 1lfaia. 
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DECRETO N. 4.111 - llE 31 DE JULHO DE 1901 

Approya o contraclo para o resgat~> da garantia de juros á Estrad~ de 
Ferro do Recife ao Limoeiro e arrQndamenlo das Estradas Recife 
ao S. Francisco, Sul de Pernambuco e tambem das Estradas Conde 
d'Eu, Natal a ::-;rova Cruz, Central das Alag<'•as e Paulo Alfonso. 

O Presidente da Republica dos Estados t:nidos do Brazil, 
usando da,s autorizações que lhe conferem as leis ns. 741, de 26 
e 746 de 20, a,mh:ts de dezembt·o de 1900, aquella em seu 
art. 2° n. IV c e~ta no art. 20, paragrapho unico, decreta.: 

Fica approvado o contracto com a Companhia Great TVeste~-n 
o{ Brasil Hail1cay para, o resgate da, garantia de juros á mesma 
eompanhia conccr\ida para construco;ão, uso e goso da Estrada 
Lle Ferro rlo Recife ao Limoeiro, pot' decretos consolidados pelo 
uc n. f>.iiG. tlP li de noYembro de 1877, e arrendamento das 
Estl·arlas dn Fcl'l'o ltodfe ao S. Fl'ancisco e Sul de Pernambuco 
no Estar lo de.·do nome. com o rama 1 de ! i!Ycerio à cirln.rle do 
t;niiío, rlll de ,\h c; rias e tambom da-.: da f' onde d'En, no da Para
hyba, l'\at;tl a ?\ova C't·nz, no Estado do !tio Gt·an1le do Norte e 
Contrai tlal4 "\lagüas e Paulo ,\tronso. no tio Alagôas. caso o Go
vPrno ;~drJuira as ditas Conde d'Eu, Xat:d a NoYa Cenz e Cen
tral, mPdiante a' d:tusnlas l]liC com este baixam. :ts:ügnadas 
pelo :"llinistt·o rlu E~tado da Imlnstria, ·nação e Obras Publicas. 

Cetpit;tl F'edcl'al, :n de julho de 1!)01, 13° da Ilcpublica.. 

1\f. FERRAZ DE CAMPOS SALLE~. 

AJ(i·erlo 1llaia, 

Clausulas a ~ue se refere o oecreto n. 4.111, oesta oata 

O pl';tzll dr1 al't't•ndamcnto Sl't·;i tk ~e,sen~a. (GO) annos, con
tados rl:t tl;\t.;t dn t'<:SpJetivo contracto. 

Nll me.·ano <ILL em que expirar esse prazo expirará igual
mente o tlll n·o t) goso do.~ p1'olongamento1 e ramaes que a 
at'l'emlal;;u·i;L e~>n-.:trttit• durant:~ a Yigr•nci:t dn rpfcl'ido con-
tractu. -

ll 

O arrenuamento tem por objectn: 
") "\ Esüad:t tio Feno,.> do Rccifr) ao S. Francisr•o com cento e 

vinto c rtnatt·o mil setecentos tl'inta. c no,·e (l:24.i:l9) metros, 
re.;gat:td;t pf'lo 1 ;orornrJ, no Estar lo de Pernambuco; 
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I;) .\ Estra.rla de Fnrro Sul de Pm•n,tmbnc0, no Es~arlo deste 
Jl()Jllt', f'OIIl :-;en l'<llnal lle c; lycm·io :'t cid;ule di' t:nião, I]() Estado 
dn ,\l:t:I(ms. e cont'' e noventa e tt'l''> mil novcccn\0> c oito 
(l!l:~.!JIIS) metl'oo< 1le extensão toLa!. 

Comprehcndcr:t, "utrosim, logo que o Governo F<>dcral as 
adq nir;t: 

c) A Estr:uht 1lc Feno Conde d'Eu, no Estado da Pamhyha, 
comprehenrU.lo n Rcn ramal de Alagôa Gl'[tndo, com cento c srs
scnt<t c seis mil (lGG.OJO) mc~r.J~ do cx1.cnsão; 

d) A Estrada de FetTo Cuntr·al d:ts Alagôas, do :\T;u~dú ;t d
II:tdl' ile União, nu E~t.ad' 1l:uptellr: HOillC, eompr<'hL'lldi,ll o 
~Pit r:1m:tl dt~ « .bs •mhlt;a », turlo c.Jln cento c cirh'uetlta mil 
IJ:Jil.fJOII) tnett·,·sde cdensJ:o; 
· ') .\ l·:,tt·,,,l;t,[ · F,•J't'o de Paulo .\ll'onso. no I·:st:vlo tias .\la
g·,·~;.~s, eom er•ul,,, e t[liÜJze mil oito ·enf.o.-; dncvcnl:t u Ht1> 
(ll3.8õ,3) mdt·os de extemúo; 

{J A Esl.ratl<t de Fet't'O tlo :'\a tal a X uva Cruz, com cJn to tJ 
YinLt• c nmmil (1?1.0011) metros. 

No :wt·,·nda.mento compt•cltenriPm-se as linh<tS em tr.tfego c:nn 
sn:t,s l'L~Spt•ct.iv:ts '''t:tçl>es, <~sel'iptot'i•Js, at•mazen~. tlL'pu:-:it'J~ o 
lllttt'"' ttt:tis tJdilicins ,. "''penuencia:-; d;t-; ostratla.s, :t•sitn como 
o I''~"l"''J',ivn m:Li:eri:tl tixu c rodante "'' ••:ttla. nma.. 

li[ 

Como pt•eço 1lo a.ercn,l:tmcn to 'l:t' estr:tdas Reei lo ~ n S. Fran~ 
C'i-:crl c Stll tle I'IJI'Il:t,lllblle'J, a Cnmp:wlli:t Grcnt \1'.•,fcrn nf 
nnrsil RaiiH•rry dr>sist:~ da g.tl':unh de .ÍIIl'OS llL) ílilf' g .• n n:t 
~Ollllll<l. de i.J'illt:t. I) 11 rYP mil trezc11b1-; :-;t)l.enl;a () Cillr:<l libt·:t~ 
l',t,,,l'lin:ts 1,\: ::a.:r/5) por :tnno, pt•lo ttJmpo qnc ainda hlt:t :tos 
t1·ini.:t (:lO) :tnnos, nm tll!C t)."\{:t g;u·:mt.i;t tll\via vigoJ'ill' ,. f[!lü 
cxpi1·:u·:t em ::1 de ,Jt•zcmbt·o J.,J 1\!10. I) Go\·ern" Ferlet•:tl re
f.,·t·:i t•-;,:t. g:u·ant,i:t, qtlP fic<t c:wct•ll<ula dt1sde a tl:tt't<ht elHI'Pga, 
d:,-; li 1i1 1' 111':1. :tl'l'l'l!rlarl<t-', I'dLt•nrlu :1 CJtllpanlli:t dP.;;<:t rl:tr.a l'lll 
d1':lll f. • ''' -;:1 lrl11-: d11 lt'il l'r•gn. 

LJ.~ I dtJ j:~IH'it·,, "'' !DI! PLtL dr>antrJ, :d'' t•ompld:tt' "' ~,.,,.,,.nr.;t 
il'liliJ' d:•si,IJ :tt'l'L)tllhllli'Hi,l), p:tg.u·;i. a c•nnpa.ulli:t ao ,;,,\.L'I'llü 
Fnrlt)l'<ll 'lltinz 1 [lO!' eento (15 "/o) d:t L\'ll•h bt·ut:t d:t E"trada rle 
Ferro lteeir.~ :10 S. Ft'.\!lt'i•;co P rinr·J por cento (:J '' 0 ) da.-; 
l'l'llll:~> IJ:·nt.:tsd:t 1•;-:tr•:t•l 1 rfp Fl'l'l'rl S11l dt• l'l'I'Inlllllltl'•.l. 

I\' 

Caso o l~o\·r·rno <t>lquira a~ Estra·la.Y 1lc Fel'l'o Cvn,ltl tl'En 
Nat:tl :t :\ov;t CJ'ttz, Contrai tl:i,; Alag·,):t,.; com ,;r~n ;·;tm<tl rl~ 
A~.;l)tlthlt;a, l)'rriga.-,; ... :1 coLIL]IaniLi:.t a il.l't'<>lltl<tl-as e:~m <L Estt·a,l:t 
do Fet'!',l ill' l'a•tlo .\.ll'onso nas me~HHts t•ont!içõu,; tlr•st.t~ cl:tu-;n
la~. ~:iln> o pt•,>r:·,, f[ll'J s;t•:t: p:1l:t I•:st!'a la tlc Fc:'t'r) Col!rLl d'En 
oi r.·> l'"'' r·l'tJJ;n (N " 1

,,) •b l'L'Ilfl:t hl'ni;1, si IL'i.O nxr•Prl1•1' p·-:ia if, mil 
eonlo,; de• r·!'•i-: 11.1 IJII;()IJIJ;o:;) 11 dozr1 pnr l'l'llto (12 ",·,,) <i Pxr•Pdn!' 

até :n dn tli'ZL'IItiJt'd rl • I'.IJO n duw prll' et.lllio (!'.' • . 1 ,J:t rlil.;t 



ÁCTOS DO PODER E:{ECUTIVO 

renrla de 1\Jll até a expieaçiio do areenrl:tm~nto ; P-~l:t CJn tral 
das Ala.g-ôas com seu ramal ue Assembléa doze pat• conto (1~ 0 /o) 
da renda bruta durante os Si~SS<mh annos do arru111amcnto, 
contados desta data, e p3la Pauh Affonso e Nctt:1l a Nova C1·uz 
cinco por conto (5°/o) da rcnrla bruta do.,de l fio j:w3iro 
dcl91l. 

Fie:t cntpn,Jirlo qno, si a, rnnrla bruL:t tot:ü •lo qu::tlqnor ou do 
qn:wsrpw1· rl:t~ Esteadas do Reei f e ao 8. Fl':llWisco, Sul rir: Pm·· 
nambllco, Conrlo <I'En o Natal a Nova Ct·nz cxco1lor a cinco 
mil cont<>~ dr' rM;; (5.010:000.;;), a companhia. ficar:t pag:wrlo ao 
GllVC'rno Fc,lol':tl quinw por cento (15 "j,.) rias ronrlas ])rnf.:ts 
di)'Sa'l c~:tr~r1as, mn,is o ajnsta.rlo pola.~ restantes ; o, si a 
som ma total rias rcnflas brntn,s de totlas a~ e~tr;tdas arrendadas 
excr:dr~r :t soi -J mil contrH dt) t'éi,; (6. 000: o::JO.~), a cumpailltia 
ficar:i pagawlo então ao Governo Federal qninz.J por cento 
(15 °/o) r!PS:las r,lnrlas brui;as de totlas as c:str;ulas. 

Fica, ontm~im, cntenrlirlo qnP a Estr;1rla rlt\ Ferro Natal a 
N•JY:t Ct'llZ cntr.u·:t ne>tn ari'OtlllamcntrJ. si o Governo entregar 
á r•ompan\Jia. arrcntlataria tituhiltlc rpi:tl.t·o poe ecnto (4 °/n) rlo 
rc:nda no Ynlor nominal dt) cnnto c sctent.a mil (170.000) libt·as 
o~tcl'lin:ts p:u·:t con~1;encçiio d.o trecho cnt1·o Nova Cntz c Inrle
P''ll•lencia, o fjll:tl fi,•at•;i. concluído c :\berto ao tmfcgo Yinte o 
q \l:t teo llleZC'' CO!l tarlos na Cn trcga na OStra <la. C dos r li tos titn\OS, 

v 
A~ porcr)ntag.•ns a qnc se reforcm as clausulas procedentes 

serão li1ptirlarla~ :i vista da rtJceita bruta do traftJgo nas 
linha-: arrenr\:ul~s. ohrig.mrlo-so a nrrPndatarin. n exhihit·, srm
pre rtnc lhr• forr~rn cxigidoil, o;J lin·os rla l'PSpP~tiva cs,·t·iptm·a
r;:to P O' r[o,·ntl\PJÜo~ .in"tifirativos. 

VI 

A comp:ullti:t a!'l'end:ttctri<t obt'Íg.t-sc a pagar pelo fJcn valor 
ao r;o\-1)1'11) r~ rlcpo~itos de can·ito, cokc c outros ma tol'iaes, 
ohjr•('i.ll" r: -;olll\'':tlr•JÜf'' ptJrtcnccntes :is C'ste:ulas tJrt·•mrl:ul~s c 
rlt•st;in:u\u;; :t .':et· Pmpt\Jgados por P!l:ts p:u·a os fins deste ''·l'rPn
da nwn t '• eomtanto r1 uc esttlj~tm em eontl içõ~~ tlo scrYit• c 
tr•nlt '·111 v:•.lor apt·eci:lvel. 

O l)l'Pf,"l tiPsta compra ser;i, na falta. de accot•do, dotcrminarlo 
11 n' 11111 " a Yn 1 iar;i'\u rl'lC se !:tl'<i, in sUn pot· tinas pnssoas, Ulíl:t 'l no 
SCI"Í n«nw:t<la pelo (~uverno Furl(ll'::tl e a ontr.\ pl'la cr;:np mhin., 
ou. 1111 r·a~n 1[1'"~"' a V<ll i:r.rl<ll'f'~ tliSrOl'<l:tl'mn pnt.J•f' si, p<'la 
avaliação rlo um:t torceit·.t pcs,oa que s~r<l esco1hirl:•. pelos 
dit.<H :1.\' >.li:ulori's pal'a dcsomp:thr, effectn:tndu-se a o~collw. 
d J>sc do·w mpa t:ulot• antes dos a valiatlot'oJS procerlPrcm .t 
;w.tli:tçO:io . 

. \:-; ~ulltltl:ts •JtW :t. cr1mpanlti.t <ll"t't'll•litl.tria düVtll' Jmr· t'ontrt 
rl:>;t.·t .-cv;tliaç·'''' .~o:·'lo -:a\i,l'nita~ •lcntr.~ rle ~pi,; (fi) m:·z ·.;; rli'pois 
tlu P!l'ndu:t<h. 
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o c'l'. !·'nn,:•d-< fPPI'i, ad•[lril'iu r·~tr: tf·tTPll•J do ~~·. t';~;·i:tnoJ 
_\]bnt•:,, \h·;~:t. c sn:t IJlltl::•:l' F:•ud:t Emili:l \kz:1., p<ll' cscri
pLilt':L h \T:ui L IIU ~11pp!Uit(o do :,;tlrelliii.o _\,i;l[l_,,•t'lO .\llt(U"t<J 
!.;n;IZÍll:L, !llll (jllÍilm ÜC j:uwii'ol th mil IIOYOCCJl[OS C lllll. 

17 _ t H Jttitwt·ius o :1~ J'iqm•za:J t[UC possam cxistle n:t p:wtc 
tlo tenono "i Lltatla no pl'illluiro 1li"tricf o tLt dd tdc t!e La Vl':1S, 
n:L sc-mari:L rgw lll't'l Pncutt a .Ju:tqn:m Riheiro, limit<vla ao sul 
~~ a oeste pelas &c!'l'a~ '"' S1·. F1·ançois Lo pu?:. 

U ~~·- Ft·:u!l:oi.; Lopuz :iil<p!Ít'ill e~ses Jllinel'ius tl•J :'t'. Fran
ei,co .Jus<~ Tt•ixt:ir:t <'. do: su:t IIHtllror· ~f:lt'i:t Antuni:t Tdxl'it•a, 
lJill' n.-;o·t•iplut•:t lauada ])('t':l.lli•: o i:tbolli:'io Flanbiano \'icon&c 
_\l:t··luldll, :tdllt:t JJlt'II<'Í"il:ldo, t'Jll Yintu o tlllll.' de dt•zcnlirl'u <lc 
Jlli[ I' JIOn'CI'IlLU,, 

lK. Cm tt'l'l'l)llll ,ji;u:ll!ll 110 pt'Íilli'ÍI'Il ,Ji,iJ•ict>l oh Ci·latl<1 
ílt) L:~vras, du um:t ox;,en~;-,,l do ''''l'o·a do vinr.u IJraça~ on dnte 
r> nuYP hectare-; t\ qna.rro at·e-;, limiL:ulo ao nol'tc lJí•las terra~ 
de ,Jac:qn··~ no8s;tt., ;t lo•slt\ pot· diV<ll'-<os, ao snl pelas tPreas do~ 
Serapi:"w do Fl't'Í VI~, :t ce'to pdo~ llct·oleit'trs de r_,.,,,~:Ldia 
I :a l'o'r ·!lu-;. 

11 :-;r·. I .. J':ull:oi' Luprz aolqllii'ÍII r"'t." lt\J'J','il<> •h Sl'.t. l:us:~,m':\ 
r 'unws d;t ~ih a, virtva dD Tllulll:t" .\ntoniu ,~;t Siha, sogund•J 
<'Wrip.lll':t )a\'J';tda pl'l•> Z''''''"\·err::D juraml'nt:11lo _\ol:tll>eJ't,o 
.\U;,(ll';J I;IJ.LZÍlla, Clll \'Íiltl) u dons <l!' non•mht·u do• ntil ,_,nu
Vilt'('lli.ll-'. 

ú) i'uill a owJio dt\ conqrra l'O,u!r.anl,,• '''' um t·ouLra!.u la
ITadu 110 (''l'l'il itol do ~C!-(IIIidll di,l.l'Íi\1,1) dt\ l'açap;t.V:t Clll il'Íllt;t 
t' um dt\ lllti,Jlbl'o ''" Jllil e nuvPcentos, pelo uual .ío:-ru Ft·an
t·i~C•J C"elhu Leal c sua nmllwt· .\lzir;t Harcellos Lc;tl, lzitloro 
Coelho Le:d o wa nmlhm· ('on~tant:a Leal i\ctto, se ,,Jn·i
g;u·am a vcntlce ao Sr. Françoi~ Loprz, no rrr:1zo de dmu 
itlllliJ~ e no casu que exist.i·3·;d milll'l'r'O, do trcs u, oito t!ll:t<ll'a,:, 
mai~ lllt Jlli'll<l'i 1lo ~I''IJJ:IJ'i:t l!ll dnmn(o.~ .<!'S.'iüllt[t o 11111 lio•ct;L
I'e-..: o I.J'JJit;t n .<1~i . ...: :ti'<';-.: a .'~t'i-..:~'('Jit!l.-; nn\"l'llUt e :-;t•l.-::: /Jt'('r,a,·~·~ ~~ 
no..-<'lll.a t' ,,\t.'i :l.l'l'·'· ~il.il:tilo li•J ~egundu di,-t.t·ido do t ·a·:ap:tYa, 
no lo;.r:tl' denominado « CaJll:tllllalll ». 

c) Cum ;t~ operat;<ít•s <le t·ompra seguinte~. em p:trtc J'C;diza
da s l' q tw rusul t:uu : 

!." lle um t•ontrael.o laYr:tdu JH•Iu snpplente •lo l,al•lllli:'io _\rlal
l.•t'J'tll _\ll.:.!'ll.'Lu <;11azin:t o'lll dt'I.IJil;" du j:ltleit·o tlu milno\·,.,·ento~ 
e um, p.·l<J <ln:d o ~1· .• Jo:w Ant•111iu Caminlt:t e sua mulillll' 
Luiz:~ t;;tt'o·o,.; C:uHinlta St~ t,IJJ'i.~:IJ':tlll a n:ndm· ao Sr. Franç-nis 
Lopoz, no pt·azo rir\ doth annu:<, uma propl'iedado <ionomina<l:t 
« C:dJitlla ». "itu:cda no St'!-(UJI!io dhtt·iel;o tlo Lavras. tlo• nma su
}Jl'l'ficie <le qnatt·o lllil l.r<'zt•ntos cincUl~nt;t o seis lwl'larr.<, 
mais ou nwtJO.-;, cort·ospundt•nlo ;t uma, ),)gua de st:smal'ia, com 
m:t 1;1a~. a.!.!'tJ;ts l' }Jetln:iras e unm casa com tlt:pendonl'ia~. 

:!." lltl llllt ronlradu laYr;ulo pelo tabolli:'iu Jldel'onso .\rheiro 
em Hagé, t'lll Yinte e duu.' de janeiro dn mil novecentos P um, 
pelo •Jual o~~·. \'ol'b~iJJW Nunes e ~ua mulltot• ,Jandyr:t \Ior~it·a 
~une~ se obl'igara a votlilcr ao St·. François Lopoz, no J!l'aZO 
de tlow JJleZl'.', a partit· do um du l'ol·,n·ciro de mil no1·ecentos 
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e lllll. mil •Jninhent.os novcnt;t <' sete hectares e vinte ares, 
cot'l'e~pondendo a dez 1ito qn;~nt·as o vintr, ht·aça-; do sc-nnari'l., 
ma h o a llH'llO:l, ~ituado no p1·inwiro districto de L~ \Tas, com 
toda~ a,.: 1lcpJndcncia:'1. 

3. 0 !Jc um cunh·ado lavr~ulo pJio ta',n!IL\,•J supplento A<lal
bcl'td .\ngnstu l;nazin;t, 0111 L:t\Ta~. em vint•. e svis do janei1·o 
1lc milnon· 'Pntus I' Ullt, 1ulu '111'11 o :-;t•. Ft·and::;~o Codlto Lf>:tl 
:<c o!.H·ig.Jtl a VI'T11h•r ao Sr. Fran'~··is Lop ~z, no lll'<tzo tll) doze 
mezc . ..:. a partit· de nove llc fcverllit'o de mil no.-ecetltos c um, 
um tl•t·rrno sitnatlo no spgnntlo ,[i,.:tricl;o do mnnicipio tl" ca~,·a
paYa, ll" lo!!at• dcn .. mtinatlo CwJwqumn, tlr Hllla sttperficio de 
qn t.1t<l mil t.t'PZPnt<JS n sdPnt:c ltt•dat'cs o eincol'nt.a e Llous ares, 
utt L'l't'<·a dt• t:inco 'lnadt'aS c dez bra1,·as. 

-L'' Dí' ttlll <'otHl'aeto lavr<tdo no taholliiío Flanbiano Yicentl' 
1\b<"!Jadu, 1[,• La \Tas, cn~ viittc c 81~[~ de jane[t•,J dn milnnYl'
Cc•nto> 1• um. pl'!u qnal o St•. Catllli,lu Col'llw IP:~l ~e <.Jln·igon 
;~ 1·en,IPt' :11> St•. Ft'aJH.·oi~ Lupt•z. no lH':,zo de do;e moz ·s, :1 
datat· 1[1' lllll dl'. l'UH)l'nll'll lll' mil 110\'<'<;I'IÜllS C lllll, lllll tmTI'llO 
situ:ulll 11 > JH'inwit·o di~tt·[,·to do Illllllidpio til) L:nT:v, na an
tiga ~(''lll:ll'i:l, dt• ,\ntonio .Joaquim Hibnii'O, ue \lllt:l Sllp::l'ficie 
do lllt:~tt·n mil 'lU;Itt·uct•tttos t;l'inta c dons hedart•s c qua
rc•nb e <·ineo at•c::; c SJsscnta c,•nti:u·t·~, corrcspontlcn<lo a cinco 
lllt:~tlt·:" l' ''ÍII<'OCitb e tl'os ht'a1;:t~ ,[n SPsmal'h. 
Ü~ 1l01011lllelltO'l a:•ÍJl1;t llll'llciOJ1adu,.; S \l'ãO l'C~istt•;uJ.O~ él,) 

me~m•> tempo ![li e os prescn LPS. 
0-; :-it'.'· Ft·o~nç.Ji" Lupez e Constant lal!wnaene dol'laram: 
A - Quo os hcns o opções de compra supt'l\ citados com 

que entt·a. a sodDcLMlc em eommandit:t Lopcz, Tallwuarno L\; 
Comp.e'm't itucm o saldo 1lo act.ivu n:io l'C:tlizauo tll'stct soci!Hl:ulr, 
a outra p<tt"tt; du~ 'ltlM'S Plll'' lovat·am p:u·a a sociedade 
a:Jnn~·ma IJ,·s Jiincs d'01· d" CnTito, formatl:t pnt• cs:.~ri
pt.m·;, pot• n,·,~ l:t\Tad:l, em onze do mtt'\ll ultimo; entl'C'tanto, 
si C'\i-:l il'l)ll! "nt!·o..:, entt·am ignalntunl.e com ellt•S p:n·a a pre
:-:;pntl· -.:,wiedadn. 

H - (}Jw si ti \'Ol'<Jlll sido fnitas nm nome tlelle . .; on de um 
tlellr•.' untr;Js acqni~i<:õcs on olJtidas ontras upç0e~ do t'OlllJH'a 
du IJ:·JJ' dt· n:u.m·ez:t minct·ea, no l•:.;t;t,Jo do Rio Ur:tJHlt) tlo Sul 
q llC' a, wpt·:t lll11lll'ionadas, oxc11ptt) a t•xpluraçiio tlu e a t·vã.o 
alnix:J mr·m~i<Jn;uLt, cll,Js se~ obrigam solidariamente a e.Jtlel-os 
total on p:u·~ialrnontt:l á pt'escnte ~oeieuado, segundo :1s suas 
e<)ili'l'lli,•nci:t', dcnm,lo o~ta tomar o Si'll Jogar e vez 1• ree:n
hu[.;;,J.," 1l<· toda.; as ,Jc . .;pezas jn~ttfk;ul:u> c··t·t·hdi\·as. 

C- (Jnl' "'J ,,!Jt·igam, sob pen;t do 'lll:tP."<IlttCI' damtlli':l o pet·,[a~, 
]Jat•a L'OIIl a pt•nsento sncit•tl;ulc, a niiu expl:H'ar ma i.; miuoreus no 
E:.;t;J.dn do !Uo ur·antle do Sul, a não SL\!'t\llt os d:t lJt'dSCnt•.J ,;n
ckda:[,•, <i L'xcept;iiu, pot·êm, de uma explot·aç:tO de canão pPr
tenCL'll ti· a<J St'. Con~tant Talhuu:trnt·, si tu:tda em ArlliWêttlo:< 
1lo ,\tToi" dos Hato~. 

l'ot• .·ma parte a sociedade anonyrna « Belgo-Ilrêsiliennc » ohri
g;~-.~P ;t n'ío !~tzel' C<mcurrencia á presanb socieda,lc no lllltni
cipio de L·t Has c de S. Uabricl, mas ess~t obriga~·ito não se c~-
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tcndt~ ;i Jll'opt•ietladc tlu Hariíu Cuneei•;lo e ua ltcran<;<t i'll'a tinim, 
'lttc 11tz o uhjt~ctouc um:tconvenç:i,o Pntre <\ «Rclgo-l3rl'silienne» 
o tcrcen·o..: ; ~i c~s:t eonYCIH;ãnnãn se realizar r que na•la se op
ponha ;t nlLL, a« Belgo-Brésilicnnu >' t'cserYará no i'utut·u para :t 
pt'PScn te sociedade a prefct·encia sobre este negocio. 

~\ prcsent8 sociedade entmt'<L no gow immediato dos bens en
trados em pt·opricdade, os q11aes s~o garantidos quites o livres 
de todo on us. 

0$ St·s. Lopcz & TaJ!trmarnP ~c l)bl'Íg:tm a cnmprir torl:t.~ a~ 
furm:t!ida<l>!s 'llte t'orl'm reqtti::üLa•las no Bt·azil pam tt·ansferil· 
t·cgnlat·tnPntu o~ lJrns acim;t IW nome <h presente sociedade. 

At·t. 7." Em J'ellluJwra<;ã'l :L es<a..: t'nLratla,;, os que c,Jm clla~ 
c•ntr:<ll1 t'•'·<'l'lJerão d:L pt'""·•llt•.' '·JéÍPtl;vlc ;t <Juantia. <lo 
trczent.o,c; n Yiuto mil thtn•~o> ,.,,: l''pt•dc.;, sá; mil a•·•;•'ít'" <lo 
capital de •tninlwntu~ francos c da ama, integr:diz:ttb-;, e oi>o 
mil acç<ío~ de divitlcntlo. 

O pl'l'l:o rlcssas cncea•las scr<i. cnteegne <t sociedade anonyma. 
« Hnlg' ~-Bt·,~sili•mnc », (t qual os Srs. Lupez & Talh"uarne, compa
rl'contl:<. 1Fto podnre . .; eontl'.Let.u:tcs tlc rcceb:;rem-nu e p:tS,::tl' <L 
l'l''Jl'''~t.iva. q1tit:u:ão. para di ,-itlil-•J entJ-c o.; 'lllll l'IILt·am do 
;u·•·ot·d o l'ulll a" ~uas C<lll ,-PnÇilt'S p:1t'f icnlarcs. 

:\" du:1,.; mil ac~·t)c.; de capit;tl rv:<', tutes sfto suhscdpt:_t-3 pelo:> 
COIII[Iô\l't'Cl)ll"i]S, t'OlllO .;eg110 ; 
I. O Se. c~m~tant Talltouarnl', ui b'nt:t acr:iíes ...... . 
'' .\ "' >cirrlatlc bclgo·Bl't~~ili,·mw».,,~cicdaclc ;monyma, 

J11il •lu;,t'Jlf.as ~' qu:wonh 1: oit•) ..........•••...•.• 
3. u ::; ... Hal'õtO "\IJ'J'crl de ':i:Yc de Hoden, tt•inta 

;~c~:.t)P~ . .......................................... . 

4. o Sl'. Harii.o Alhcrt Bryl)t1.<', th•z ;tcçõc~ .......••• 
G. O Sr. Ch:u·lcs Van Op.;tal. trinta acções ......... . 
G. ,\ socierlade ::tnonym;t La Cok1ialc Industn'elle, qui-

lo 

8. 
9. 

lO. 

nlinnr<l -: :H'('Õr~ .....•.•..........•••..••••••••.••• 
O ~1·. l·:11:~ônn \':111 ,-,d,cn. d··Z•' <te,:õn.s ........... . 
11 ~1· . .T"an \'ne . .;tl':t'~'· ·n, 'l'~'ll'>'llt:t act:,·i:•s ........• 
O St'. llnm·yLan..:(•n-;, tL•z ac.,.,·,es ............... .. 
O Se. Louis Damman, quaecnta ac.;iJes ..........• 

To 1.;11 • .] 11 ,,, l1l i I acr.-i!t ·.s. 

3ll 
li) 
::o 

::ÍI)I) 

1:2 
.jt) 

lO 
-W 

:!.01)() 

SuiJt'0 c:t•h nma t!n,:.;a-; :tc•:li:~.-; d•.• Sllbscriptore~ Jiz,•t':lm, u;t 
lH'oscnça rJ,, tabelli::t•J c rlas tPst,•mtmlt<tS ctbaixo ;t.;-;ignadas, 
Hm:t cntr:11h •ln 'luarentct !JOl' e·'nt·~ por titulo, i-;to ,-., :1 1pran tia 
•lc 'llltth·nc:,nto:; mil feanco~. ;t r1u;tl c;t{t desde j:L ;l •1i>posi,;ão 
dn, S>J<'Íl1<Ltrle. 

().; J't·.s~,antc' scôsenta poe crnt,J a p:tgat· suln·o as ac<:i!cs do 
<':tpiLtl "1tb . .;-·1·ipt;t-; pOllel'iio S<'l' cll:tm;tdo-; pelo eons:llllo do 
:ulmini-<i;l':l<,'~•) pül' feacç-'LJ de trinta poe c~nto, n:) maximo tio 
Yalot' n()tltin<d tle c.tda ;v~,·i't•J, prn' e:trta~ ecgistradas no Cot'l'eio, 
dirigid:ts :w-> act,ioni:;t:t~ 11111 m·•z. pulo JU)no,;, ante' da,; data' 
llx;vla;; p:tl'ôt as entrati:Ls. EtHt'<' cada l'hama.da de [lindos llever;í. 
medh\r um intcrvallo 1le tlotts mt•zc::; pulo menu,. 
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Sobre as cntl'<t•la~ antecipadas será ahonarlo um juro <t razã 
de quatro por cento ao anuo ; os pagamentos em atrazo ficarão') 
sujeitos a um juro doseis por cento ao anno. E~tc jr1ro corre de 
pleno direito o sem dcmom do dia. que é exigida a ·~ntrada a tê 
o rlia d;t rP:tliz:t•jio. 

8i a en\r;v\a n:lo for realiz:\da no logar indicado, no mez 
mn •1nc ü exigida, o con~elho de administração, som prejuízo 
de qnalrlliCl' ontl'a acção em pagamento e damno, terá o dücito 
tle fazCL' pro ·e•lce n;t Bolsa do Bruxellas, por intormcdio de 
corrctore~::, á vewla das ac.,.õcs em atrazo de pagamento, por 
conta. riso•) ~~ pt'rigo tlos retardatarios que deverão 
supprir a dilrel'nnça entre o valo;· das chamadas niio realizadas 
a mais rlo:-; jnr·o,; tle a.trazo c o producto d;t Yentla. Ko caso de 
excesso e,;.-;n scdt entl'eguc aos rctardata.rios. A venda assim 
fcltét ann~tlla a in~crip~'ão do accionista delinrpwnte, c o com
pradoJ' das ac•;iíe~ vendida~ é inscripto com os mesmos nu
meros . 

. \r.;. R o o) Torlo I) ]H'O]H'ictal'iO tlo :tcções não intPgralizada~ 
() olJri~ado a t':IZ<)t', nus registros de~ Li nados para, iss·•, o'eit;iio de 
domieil i o n:t I \t'lgica. Todas as eommunicat;õcs c intimações 
rclatiYa8 ;i sr1a 'Jnalirlétdc tlc accionista lhe serão validamente 
feitas no:<~e tlumicilio. 

Art. !l. 0 .\s t:o>sões de acçõe~ nominativas se realizam por 
um~. dedri'a,;ão rlo tram!'erencb. rla~:td:t o ~ssignarla pelo cc
dente e ]H'lo er•,csiomtrlo ou pot· seus procur~ttlot't'S o inscl'ipta 
no ro;.;istt'o pt·twisto pela lei. O cedente se rosponsabilisará para. 
com o ce,sionaJ'io pelos pagamentos a realizar-.-;e. 

A societl:ule só inteevcm pa.ra regular, vis<tt' a transferenciéL 
para o re;.;btl'o tlus <tcdonist:1s em nome. 

Ella n!10 J'r•sp"nrle pelas conStltptcneias da. transfel'cncia, nem 
pda. indil·idll:rli•lado, nem pnbt c:1pacida.dc da,; partes con
tractantes uu do sons pro~uradot·cs. 

Art. lO .. \:~ :tt·r;iíes ao portador são assignadas por dous ~tdmi-
nistJ·arlnt'l)S. 

Uma rias as,;i,!..;natnras pótlc ser apposta. por mdo <lo cltancclla. 
A sua ees~ito ~e rcaliz:t pel:1 nnica entl'ega. do titulo. 
Art. ll .. \~ acçiíl'S 1lc Cétpibl c as de riiYitlendo pudcriio, p:H' 

deci~ão d'J c•ms•~llw de administr·ação, s:r divitlidas em cou
pom de 11111 d ·cimo ptír conta dos intPt'OS~:tdos remidos em 
virtude sllflicienl;e c terão o~ mesmos rlircíto$ l!UC unm acçiio in
teira. 

Art. L'. fi~ tlireitos c ohl'igaçiícs inltf'rentcs :1 <.Lct;ão seguem 
o titulu paru. q•ra,•sqncr r1uc ellc passe. A P•JSSC <lo Ulllét acção 
imporl.a rlc pleno direito ad.hc:,ão aos cst:üutos soci:\eS c :ls de
cisões da étS:>t•JnlJlt!a geral. 

Os hcrdniJ·us on cr·cdorcs do um accionlsta dc,·et'io, p::na o 
oxcreir~io dus St'IIS rlircit•Js, sujeitar-se ao~ invontcuios s JCiacs e 
(ts deci~õc-: da assembléa geral. 

Art. r:. Cada acçiio ou coupon de acçiio é indivillna.l e a so
cielladc sü rcctm !tece um uni co propl'ic tario pot' acção ou 
eoupon du acção. 



li! !O ACTOS DO PODER EXECUTl VO 

TI:>v.,nt!o din~rg,,~ propt•khrios t!e ntua. ac~:~o a ~udc,J L•le 
1Pm o diJ•.:it.o rle snspr,nd(w o e\ut·cidtJ rlJS rlil'eito~ a P!h ulrt1-
renk,a:;,··,!tH' ttma ~i pc.<~ot ~(~j:t de~ign:vb cumo son'l" a ~:;a 
t'C<])l'tLtJ. 

TITULO lii 

AI>~II:SI~Tll.\(\u E J:S,;f•t·:c(\0 ll.\ SIJCl\:1>.\IJE 

.\!'i.. li .. \ ~ >dr1rla<le ,~ rt<lminist.t•:trh lJ)t' Utll condJllto e >tn
ll"~to ,[n ,,.j,; :Jdmini.,tt•:Jtlon'.; p•·lo t>ICil''·' ,, t!t• doze no tn:txim", 
llfllllt':tdl).-.: (' l't~\-rl_!!.t\·t~is nPI:t a"~nrnlJI!'1 ;L !.!'llt·al tlus a·_·ci tni-.::ia~ . 

. \t·t. !.·;. n ttt:Lnrl tto ~lu~ a '''ti ti-'lt•.t,lut'cH r' 1l<l "•i.; an:l<)'l, 
t~>•hl i:t, "111 1L:tle dos :vlllti:ti>C:·:u!,Jt'C' nom 't<los p,ll:t pt·i
mciJ':I :Js,;olllul(•a IWl'al dos :t ·l'ionisLt' Sl't',l srtlmtt•tül:t á 
J't•cki,·i\o n:t a<s:Hnb[,··a g-ct·.d ordina.ri:t de ]~ltl. 

.\ ,, ll'lt\ t!t'ln"min:u·:i :t p t.nt\ IJili' 1kntt'.i, s:thlt· do con· 
~dito. 

:\:1. asS<'IIt!>l<'·a gn1·a! rll'llin:u·i '· "'' 1'.1 11 e na,; Lri:lil'l'tars 
>'I':!IIÍ!II(\.<. jii'IICI'.>]l'l'--'1\-[t:l, IÍ !'l';•[t•Í•>.III OU ;i. ~ttfJ<tif.UÍI;ãO l[;t p:tl'tü 
'i 11<1 ·;:li~~~. 

:--i tt:L pt'ltti•·it·:t, a><r•tnhl<'a gt'l':tl '' d<'Jl>Í<, nm tttlt:t rl>sem
ld•\t gtT:i.l a:unnl, :t :v,; . .;uznbl•':\ 11:'1 J eont'tJl'Íl' t,o;\o.; os 
111:1 ll<l:tt.us •lo :ulmini,t.t·:~.,Jurc~. Plh potl!•r:i con.,itl!•J·:u· o; 
Ju:u1d ,,,o; tJ:'II> J>I'•J\'i<lu' <lo titlth!'l'.' como vagos e antol'iz:tt' 
o <'•lli:' :!!to do adtninbtJ'.tt;:'w C<Jlll u curp:) de cJmmi,;<:trios 
a c\ltltJH'it· o< rlito . ..: tnan,l:tt.•J . ..:, <'llllfut•mau,[o-<o :i:> pt·c,.:erip,;iJ.•.; 
,!<J :u·t .. f) da lt>i s Jbt•c sucictlat!P.-;. 

0> <li 1,o,; ttt ttlllatos n.>,im ,·anleri,Jo.,; to,•m fim Jl:t pl'ittlOÍl'-'· 
:t-'~31ttbi:·:t :!\\l':tl si "'tn. niio o~ l':Lii il'a. 

(1,.: :tdtllinistr·:ttlm·o.: 'ttt'J s:tltom são l'CIIlngiYois. 
1 '.t t·:t g,> :·ani.h ;Jn >'ll:t g,\,;L:To, r::tth adtninistt'>Mlol' all't>d;t 

,·in•.·"t'll'>t :t•.·,:,···'' ,J,, c:tpil:t.l ,J.,, :-;ot:it•da,[,• ittt•.•gt·aliz·tda.>, '' t·:L'I:t 
,·nt!tttti'-'.trio Yiuh• :t<'•JJD.< ,Jo t·:tpiL'tl itttc>gt·:dizadas d:t ~od ·
d:trll'. 

O . ..: :ulministt·:Hiot·cs ou comrniscnrius rtne niio tiverem cll'c
cüt:t<lo o dt·posil;o llc garanti:t rio sna go.;tiio, de conformid ulc 
COllliiS ]ll'l'"'l'ÍptJÍPS I]O.; t•st'li.ui. 18 <li~ li !,t'<l d<J lllOZ tlC SU:t ddt;ão, 
'f>t':'''-' <~IJtJ . .,id<·t·a,[ ... ~ dctnittidos. 

Xo ea<u de vag:t do um ou du divet'S•J.;: ltl:'llltl:tto~ de a•lminis
t.r;ul••t·, pt'<\Cll lentemcntc eonl'et·i,Jos pol:t a,;sJmblêct gcr:tl, o 
e•Jn·:ellto d11 :t~lminist.!'ação c o cot•po 1lo-; commissJ.rio,; reunidus 
pt·•n i· lenl' i:~t·:'\tJ 1 >d:t ~n lJ.;tj tni<;·ão, ospcr:mdo a as,;em blêa gcr:tl 
~c~·,tinle. 

i 1 :r•lmini~(t·ad,,r on o eommissario notnead•J em SllhstHnição 
rle otHl'o, ··tt_j:, lll:tnrlat•J n.in,Lt uã<J tl\ttlt:t cxpirarlo, só fic<L em 
l'ttn<··:{i!<·<" t; '11111'> <!llD Ü\lta coJ'l'Ol' do m:w•htu do seu pt·ctle
''e<<ot· . 

. \rt.. l>i. "\s opw:tr;!e-; d:t ~·> ·in,JatltJ sã,> in . .;;pccciunadas pot• 
dtlllc.; ~~ommi:>,;:u·ius lJelo mnnos e ciucn n•J un-dm<J, nomeados o 
l'P\uga \·r;is pcb as,;eml_~],>a du:.; a·~eiuni~ta<, 
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Todavia, pela primeira. voz e por applieaçiio do art. 54 da lei 
solwo socierhvles, dons commis:!aríos pelo menos são nomeados 
nos pt'e.~entes e~;atutos. 

Os commissarios toem um direito illimBa•lo rio inspocção 
sobre todos os no::rodos e operações da sociedade, do conformi
dade com o ;~et. 55 da lei sobre as sociedades. 

Os commissarios são nomeados pot' seis annos e são reele
giveis. 

Si o nmuero tios commiss:trios for r,xJuzido a menos do dous, 
o consdlto de administraç:'io deve convocar imnwdiatamonte a 
as>omlJ!êa !..;Or.1l para procedee á snbstitnir;ão dos conunissarius 
IJUO f:tltalll. 

São nomeados commis;;al'ios o Sr. Barão .Tosopll Konyn 1le 
Lettenhovr•. aqui p:·csent.e c que aecoita, o St·. l';ln!.T:trH~rn~. 
secro:;ario tia sociPdade anonyma La Coloni,dc bultislricllc, 
moradot· em Saint. (;jiJcs, aqui rrpre:<entarlo prlo Sr. Paul 
Ll1 ~Ial'in,.J, :h:im;t qnalillca!lu, fjlte rc~piJntlr pot• nllt•. 

AJ't. 17. O eon~etlw ,,,. a<lministraç·-w n.;colho entt't.J o~ ~cu~ 
membl'os nrn pt'<·~i,Jentc ll um Yko-pt·csidentc. 

No ~~a~rl du au,en•·ia do pt·csi,[nntP e rlu YÍCC-]ll'r.~illontc em 
uma r!;~~ I'Cilltilin,; •lo eons0llto, ;t scssiiu S~I'<t presi,lida por um 
llHJll!lJt·o de ;ign:~do pelrJ~ administradot•c-; prescn r e.;. 

O con~ollto sl} I'Pnnc poe convo~ação do ])I'CsiJentf'. on do seu 
;;ubstit11to, S1111lJII'•' rpH' os interesses da socictl:ulo o exigirem. 

Devo ,,or eun I'U('a•lo toda YOZ •JUC trc:; admini:ott\ldul'C:> o 
peçam. 

As reuniõe.:~ do consrdho se r.Jalizal'ã.o ordinariamente n::t 
St'de social. Elb.~ podm·iio set· convocadas em r1uai•Irtet' v:u·t.e 
no intercss:J da. sndodadu. 

Art. 18. O cu!l~t·lltu nãr> delibera v<\lidamentc. ~iniir) e~t::ttlllo 
pro~onto un l'l'JII'<~'''nta•la a maioria dos S••u,; moml>l'u.,;. 

O aolmini~tradM impodido do as>istir ;i reunião tem a facul
dade de dar o '''li '·"to sobre a~ proposca' t'lll tll'tlom do dia, por 
c:1l't:t O'L pot· ldt•.~t':\lltma. ou de tldegar potkrr' "~]•eei:te' p;u·a 
vocar no st:!l nome a um do~ seus collogas. 

~t·nltlllll :lllllli!li.,tt·:tdnt• P<Jdt) t·tmnit• nwi' ,[e rlnrr;.: Yutm;, com
Jll'Oir\'ll<lt:rulu o s..·u. 

A,; carbs 011 tt•!Pgt·:~mmas contendo Ynto on det,•ganrlo po
•l••res ]lal'a. Yut.:tt' st•rüo aonoxos á acca da srss:to do con,:c!Jw, 
n;t qual e!! c' !'or·am apr·o.'ontado~. 

Art.. J(J .. \-' rt•.;u!w·r-ip::; rlo eonsrllto s:i.•J rmn:tol:t.< :'t m:~iori:t tios 
votu,. '\o e:"'' qnc. em ,-irtude 1!0 ar1.. 511 da lei. 11111 •m mai'> 
:ullltinisl:m.Jut·ns '') tlcYam :tl>stf't', as J'C.'Olllç•>e-; s?i" tum;t,Ja~ 
>oiJL'o a., Jll'llP Hl,;t' lllll' /lgul'am na ontem do dia ;i rtwi<H'ia do'> 
outros 111<'111'"'"" pt·ns"ntP:> on representado'. 

No.r·as<J dn Ulll[ntt1 u 1·oto do pt·csidt•ntp (• prep:Jlllll'l'<tntc. 
lfayer:i rt:t s•'rl•• >ueia! nm registt•o t':'lJL'c'ia! t!:ts act.as d.> 

•·onsrllw dt: :~dlltini-;tra,.,-,o. _\ acta elo eada ·''''·':to sei·:i as~igna<l:t 
J"ll' tudu~ I!S llWJitl>t'o!S }JI'OSClltO.' êl Se~<tu. 

_\.s ei•pi:1.~ ou ,.,.,·tilk:td•J' para serem apt'<"ent;llll>.~ l'lll JlliZ'> 
ou em ou Ira p:tt·t.n ~t·to;-tu a.~sign<tllo.-; por Ú'<'S a•llllini-:r;r·:ulures. 

l'oder Execntivo 1801 Gô 
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.\et. :·~o. O conselho de n.dministt'ação tem os mais amplo!! 
pudel't)S pitra a ge.~r.iioo dos nngocio~ sociacs. 

Twlo t[ltanto niio foe reserntdo :i asscml.lléa geral p 1la l"i ou 
pelos <'~Üttutos é d:t sua. compctt~ncia. Ellc pótlP, prineip:tlmentc 
c :;em <tuc a dcsign:tção quo vac adcan;c seja. limitatiYa, rc
cclJcr c p:1gar 'lllacsqucr import<tncias, adquirir e ceder· quaes
llUOl' lJlmS moYcis P immovci.,, conscmir c acceitar qua.csqucr 
ari·entl.,,ttWtli.tH c alngne.is, tom:tt' :t cmprcstimo com ou f'rm 
g:u\tnti.t~. e"nfcrir qtla.cs<[nCl' hypotltcca.s c penhore.-; moveis c 
t•ont·Pt!Pt' lt)l-:tnt:tnw.ntos, com rcnnneia. a quaesqtwr direitos 
reacs, de t[ll:t,t)~l[llOJ' inset·ipçue-; hypot,\tccarias ou privilcgia.tlas, 
de qu:t~'d<JtlCl' tJ',tnSt•t·ipt;õo~. ponhot'l'~. omba.rgo' c outt·us rpiaefi
qnct· impr•.tlinwnt'"'• n.nto~ ou rlt>pois de paga.mento. 

Comp:ti'er·m· em JuizrJ como :mtor ou como réu, irili.ar, 
tt·an~i.~it• n compromettcr em torlo cstaclo de can..:a, f:tzct• 
quacsrtnm· dP~istcncin.s c acrtuicsccncias. 
Nonwi;~ o l'cvoga. todo,; os agrmtcs da. socierladc, determina. 

as c:nac; :\i,\ t'ilmirlips, m:trca-lhes o;; Rous vencimentos. com ou 
:>r~m p r,t't.i<·ipt.t;i'L,', l1tlS lltCl'OS, ~Plll prl'jnizo !lo.;; talllic'lilcs pr1stos 
:'L Stl:t tli,;p,,sir;:-trJ pulo ;cl't :;:;.tio; IH'c.:nnks estatatus e lnn·mlo 
log:tt' a, sn.r. t~.'tlltJío. 

As :wçiirl; ju,licial'i t,; silo int.t•ntrt,rl:1s c proscgnirl:t' no nome 
<la. socinda•lc, pelo scn conselho dn :trlminic~tr:\r;ão, a. cstürr;o~ c 
üiligt:nda.s do presidente do conselho. 

Art.. :21. O con~nlho dP atlmini~(r.rr;i'íil pr'1dc dclegn,r p:tra o 
sr•t·\·i(·o tli:trio on p:tt'.t 1ir1~ <lut.n:'Hiiuauos, de um:t maneira. 
ttHllJlOl'a:·ia on pcrmanent;e, l:od!lS ou p:ute dos seu~ purlm·es a 
um tlircdot• ou a qn:tlquct• ontl'a pcs.-;oa.. 

Art. 2·2. ~:t f':tlt:~ rln um:-r. dclega.;·ão 03pacial 1lo cons"lllü tle 
:t<lministt·a.çüo, qn wsrtuer esc:ripturas rtne oneeem a suciedadc, 
a nii·, srot''Jill as rl•l RCrviç-o uhrio, snriio <\Silignn.das pelo pt•esi
tlt•ni.t• ort Jlll'o vieo-pt·o~itl!•ntP o um administratlor ou, na 
fa[j;;~ tl.; P''t•:-:idPmP ou tio \'i ·n-pl't•sit!PntP, plll' t.J'\18 :r.dminis
teadoecs. 

Os sign:ttario.~ niio teriio qnc SI' justificar para. com terceiros 
tle nm:r, an t.ol'iz:tç:'io prévia <ltJ con'l'llto . 

• \r~. :2:: .. \ as~cmlJlt:a gemi du::; accionis~M pôde abonar aos 
mrmht·os tio cunsnllto <1.• arlmirti,;tra~·ií.o c do corpo dos com
mi.-;s:tri"·' omolnmentos fixo' qtw surão levados ;L t'OJU.:t de 
tlosp~'Zi18 g'lJt•;ws () isr,o fót•a. tlo . .; lanl..i-'me~ prcYistos pelo art. :l3 
<tlmi:\:o, porém sem flllC o~ emolumentos de um commhsario 
po~'<llll exectl,•r <lo t<>.rço tios tle um arhuiniltltrador. 

TITULO IV 

,\rt. :?!. ,\ a.~.wmhl0a ~Pral ortlin:l.ria 100 realizar:í. cn.tl:t 
anno n:t ulr-lnl<L quinta-fdr:~ <lt~ oulnhro, á~ del'.: e llll'Í:t ltrJt·a:> 
dit manli;1, o peb pi'lmdt·a Yt'Z na ultima. rtnint.rt-i'ein <le 
outubro <lo 1 ~lO·!. 
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As assem lJléas gcracs terão Jogar em nru xell:t~, na séuc 
social on em outro qualquer Jogar indiC'adn no ,,1·i~o tla convo
cação. 

Em qnalqucr época a asssmblé.t gf'ral pôde ser convocada 
cxtraortlinariamentc, quer pelo conselh·J de administração, 
quer pelo coepo tlus commissaril1s. 

Ella d<wc sm· cmwocada a J't'qnerimcni.o PscJ·ipto de a.cdo
nistas 'tnc repl'csentem o l[uinto tbs acç~;,~, tCJ:ti I, i, idas. Nu.>tn 
caso o conselho tle atlministraçã.o 0 ol!rigado a rPunie ~L al'scm
bléa. no pt'a.z:o maximo de. dons mezcs, a datar do dLt em que 
recebem o requerimento. 

As convocaç<•os its asst'mbléas gt'ra.cs sã.o fdLa;; t!e confot·
mida.dc ('Olll o al't. CiJ da lei snhr1~ as sociedades. 

Art. 25 .. \. assLJmbléa gcl'al se eompõc' lL• tod•):i os accionistas 
que tenlw.m observado o art. :26 tios ost:ttnto~. Cada a.cçii.o de 
capitetl as~im cJmo catla acçã.o de\ divülonrf.J •l i <lil'eito a um 
voto nos limite~ do art. fíl da lei. 

Art. 2G. l'<tt'a pn<lm'<'lll ;v;sist it• ;i, as~!·!1l1Jlé:t ~tt't'al, os pl'o
prietarios ti<: ac•;·ucs nomin ~tivas <w okigad11- a. •lar a cunhe
cor, cinco dia~ pel,J nwnos antc's da t•euniãc. :t:J conselho tlc 
:t ::ulmini~tra•:~o. a quantida1b tios tilulos pcl··~ qu<tc;: dlt'S 
'lUCrem tumat· 1•artu na vot<tção. 

Os prupl'ietnt·ios de acçõrs 1t1J p .. rtador dcn·m. cinco •lin~ 
:tntcs da reunião, ter tlt•positado os ~cus titnl•tS em um dos 
cstahelecimcntos dcsigna<lo-; no avi~o "" eom·,J•:at;:\·J, 

To,lo o n,ceionista po<kt•:L se fazm• r<\pl'<'sonht· por um pro
cura<lor que tenha tambom direito de assisti!· ;l asscmVJG;t e 
portador de uma pt'ocnraçã.o regular. 

As procnl'açõos dm·cr.\o ~Pr dPp•Jsita,Jas Ui! ~•··lo Stlcia l tre~ 
<lias pulo nwnos antl's •l:t. •lal.:t marc:ttla parct" !l'llllião. 

Uma lisi;a de Jli'CSCnÇ':I. in•li<::ln<lo os llllllles ,]," aceioni~tas c 
a qnctntitl:vl•· tlo acç·Õl!S que cllcs rcpn•,-nnütm .. 1,~,·c sc:t' aK~i
gnaiÜt por catl<t nm rllllk~ para serem a,Imitti•l·" :L asscmbléa. 

Al't. 27 .. \. nss,!ml!lt'a gm·:~l ~~ regularmente c"nstituifla llllal
qucr <JUC seja :t fJUctnti<la<lo t!cts itl'<;ücs rcprcsen'.J•las, e a~ ilüli· 
hcraÇ'ÕCil ~ão tomadas ü m:tiuri:t ilos ,·otos. ,:dvo no cas<> 
prevht.t> rdo :11't. 5~J t; llo! nltill!o paragl':~pltn ,J .•. tt'l,, i:! •h lei 
sobre as ~ociP•l:t•les. 

Qu;wt!o se tt'.Üal' de delilwrar soht',; mnd ific::~ .. :.es nos osta
tutos, ;;obro wn.t omi~sã.o 1lc :tc<,~ões, soln·e a rcducção dtJ capi
tal ou sJb:·c a dissolução n,nte .. ipada on a l·~'OJ'oga(,'i'ío da 
~ocietLulc. a a,s,'mblé:t den;t·:i reunir :ts 1naiori::" rcqnisit:Liias 
pnlu dito :trt. 5~). 

Art. :?R. _\ a<scmhléa gPJ'al é prc;:i,li•l:t p..t" ~'Onsellw 1lc 
arlministt·açiln, na, f<tlt,a tlellc lll'lo YÍI'\'·Jlt'rsidt·JH", 1n !'alta 
·.leste pol' ntn admini.~tt'ctdor e na falt:t dc,:t·: l'··lo :tcei·,ni~t<t 
mais f.,rto. pee-:ente, <jtte aeceitc. 

O pt•e,.;itlc;Jtc ,[;,, :tsseml•léa nomel:1 nm scct·ét:tt'io e de,:igna 
dons cscrutadul'es cntl'e 03 <:\C('ionist-ts ]'rc,cntt•.<. -

A votaçlio po1' escl'utinio '-OCreto tl'lll ln.!!ar ,,j Cor rer1 I!Crida 
por dez accionhta~ PL'lo mono;;. 
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.\l't. D . . \ :t,scmhl(>;t g-et·al ,{oliht•ra exelnsi\·amcnk soheo 
:1' pt·op:•-;h~ mon<·io11ad:1;:: na <ll'<IPm <lo dia . 

. \' acr.a.s <LL a~:>emhl<~<~. g-Pt'al silo a~sign;t<!a!l pelo~ momlJro.s 
•h tnr)s:t .. \s c•"•pia.s o11 <~crtilicados ~::i" anthent.ira•lo~ por tt·cs 
ad 111 in istt·adot't~S-

TITULO V 

\t·t. ::11. <I :;nn•• ;;n••ial <'llll<'•;:t <'lll I·• "'' lll:tt·•:o o h•1·mina 
''lt~ ::~1 drJ ab1·iJ. 

1 • p1·i llWÍl'ü nxcJ·cicio snci:1! St'I':i f'lli'Ol'l'a•lo Plll 30 rio abril 

"'' 1!1
1
1? . 

. \l't o ::1. Um mcz pelo menos antes <h n.~scmhl,•a geral n 
<'.•Jit:cclil•• <lo arlministr::v;iío <~ntrnga ao corpo dos eommiss:trio::; 
,. inn·nt:•.l'in. o IJ:tl:tn<:o. a conb ,~o,. lnroros <1 pct·<b!-l. com tmlu:;; 
o:- :l•ll'lllll"llt '' em apuin. l•<)lll crJillO 11111 t·elrünt•io S••ill'c :•.s 
•·J·:·J':v ,·.,._,<h -;ueied:J.deo 11 r 11°1''' <f,>, colluni-<:4:tt·ios ,, ol.ll'i.!!:tdo :t 
:IJ<:"<''"Ill"ll' ()'<'li l'f'i:ltOt'i>l 11:1 ljllillZI'I1:1o 

.\1·r o ::·:0 QttinZ<l dia~ anr.Ps <l:l :t'80f11lr[,•a .!!l'l":tl o lu.lanço. a 
,. ttd.a dn lllct·us e perd:t~. as-im •·omo :t Ji~t:t do., acei•lllÍ-'ta~ t'lll 
u." 1 lt'. li ro:tlll Pxp< 1sto'l ao ex a mn dos :tcdon i."-'t:1 s na ~,,,[,~ ~oci;tl. 

r l' ;r,('<'Í>~r!Í'-'1 :!8 Clll llll!ll•' l'l'l't'lrC!':'IO, ao llli'S!lltl tC'lll[lil (j\111 O 

:1\·j,,_r dl' r'llll\'ll>'at;:'IO, ll h:d:I!IÇ'·'· :1. <'llllt:.t t]P, ]1!1'1'0:'; n pertla;; e 0 
: ,•!:<hl'i·' "'" :tc•·ioni,tas .. •:i ••li•• n:11l ··oncl<Jt' p'.'l.•. :~ppt•ov;tçii.o 
I" IJI.[I:r~l;t do b:t\:t!l<_'llo 

.\!'L ..... llo-: iliCl\l~ lirtllÍ<I•l-1 ~·· !t•Y:.tllt:llll: 

1 ·• 1 'i11 ~' pr~t· ···nto p:tr::t <'on-:tit,nit· :t l'C'"nt·va lez.1.l; c;:..Jn h•
t·,": ti• d1·i\:1. dP ~.·1' !lht·i~:lLc)'i'id qu:lt1•1o :t. l't'')t•l'Ya :li~r.in,cd1· 

11 1) 1'(,1 ,[ (' •.pit;ll ~()[~i.d~ 

o I li' I 'Jil:llll i I, ''lllii<-il'llt.•• ]1:11",1 jl:tg:ll' llll'•ii·· idPno]o dt1t~Í!ll'() 
]h>l' <'.IIJI.n ~,,lq•,• a impul'l.:tn•·i:t p:t:-;:1. <lL' C•llll'ot·lJIÍthd<• <'Ulll :1-: 

1'11:<111:!.-la.·' d.t..J :tct.iinC\ <lc ~apit:tl. 

r I,., o<•tl••n(.,• Snl':i. diddi lo Cll!llll "'''.!!1111: 

It 1Z1' pot' ('e:Jfu ;J.cH :tdtllini-..:r !':tdol't~"' t' C!Jitlnli......:...::tl iu8, 
i 1 Tl'l'' ]'lli' c.'!li.U :i di~p >;<tr;:'I<J ,[,, Cll!l'lllitl! dt•. a>ii!IÍIIÍ..Jioi':tç~u, 
• 1 (J f':t!,[,, "''J':t •livi·li<lo a !Jtt'i:l,; enlt'C :t-: ,.,,.,:,·H' 1ie capit:1l t) 

a;; <lL: <livi<h·n,Jo. 
Tulavi.t. o eon-:cllio ,]n :t•lminish':t<:.'in pod<'l':i pt'oJL'Pdet• :1. Hlll 

Je\·:,,n(.:un rnlo ·::>ht'<l o :~:i.l•lo }J:t!':t. """'' itttit• Hlll J'ttn<lo 1h prL'
'0 id,!!>' i:t. o 

.\:·t. ::I. <I t'>J!Ic'<:lltn ,],• :tdmini;;traçiio fixar:i :t data da exi
:.:il•ilida•lt• ,J .. ,, ti i 1 i<hmdoso n, ,inr••" ,. <liYid<'•l<l>Js ptol''Cioiptus <'lll 
<'illt'•' :lti!Jo-: ltlt·:;:l'll·"-':• ]Jt'll[lt'it••l:i•lc da ,, .. j, .. j;,d,•o Ell•.•s "et·il·• 
l1'1 :td11-; ao l'un.J" do 1°<'"-'•'1'\ :to 
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TITULO VI 

I>ISSOLt"Ç.\.0 E LIQODAÇ'ÃO 

.\rt. :~.) . . \ sociedade púclü ser dissohhla a tOliO tcmpn por 
decisilo da assembléa. geral do~ a.ccionistas. 

:\Ta occ ~sião da dissolução da. sociedade a assembl~.t geral 
nomc:u·:·~ um o11 mais IiqJiidantes, marcar;i, os seus poderes c 
fixar(~ os ~cus ernolumentos. 

Os liquidante-; poderf'w ser pl'incipalmentc autorizados a 
transferir to1lo ou parto do activo e do passivo da sociedade a 
particulares ou a sociedades por meio de cnb·alla eont1·a. di
nhcit·o ou contra titulo", aeções ou obrig-:tções. 

Art. ::ti. llnranr.o toclo o tempo lla dnra1;ãn tb liqnill:t<:i'ío :t 
assembléa g()t"<tl <los accinnista~ ~et·ú convoPalla l'ada anno, no 
dia m:trc:Ltlo Jl:tt'a as assPmbléa~ gcraes ordinarias. l>Ppois de 
apura~·iio coiHplda do passi n) e de totlos os o nu~. bem romo 
da~ despeZétS d:L Iiquiua~·iio, o exl~euento do activo :::cd l'cp::u·
titlo como segue : 
A-l~ecmbolso das entradas feitas soure as ;w;\ies <ll' l'<t

pital; 
B-Depuis do reemuolso do capital entrado, o excedente s•~r.i. 

repartido entre as accões de capital, do uma parte, o me:.:1•I•J 
entre ns acçües de dividendo, de outra parte. 

Art. 3i. Todo accionista, allmini~trador ou commissa1·io •h 
Rociedadc dever: i eleger domicilio na H(\lgka, onrle todas a·~ 
comlllllllÍ•?:t•;\il),, •·itaçõcs e intima~·ües !lu• podt>t'i'ío ser valid'"-
mente fl·it:L". 

TITULO VII 

I>l~t·O~I(,'.i.•l TIL\:\SJTOJU.\ 

Art. :lS. 0,; comparecentes so reunil'ão em as,cmblé:t 
geral rln :tecionistas, em nosso cartorio, immetliatamente apús 
a assigna l,ui'a dos presentes para fixa!' o numer·o dos membros 
ao pt·iJncii·o c:msclho de admini~tm~·ão, procedL·r ;i, nomea•:ão 
dos adrnilli~t.r:~<lorc.;,lletel'minat• o> emolumentos que ser~10 aiJo
nados aos adulitli~tradores c aos eommhsarios, havewlo lugar, 
aldm do lantiemc nos luct·os e para estatuir sobre ontl'o~ c[nites
q um· as,;u1np I. os 11 uc possam interessar á socicdatlt•. 

E:\CEitltA:Im:'>TO 

Em f1·· j]o ![UC, fl'ito e pa~sado em Hntxellas, data ~upt•,t. 
FPit<L <L leitut·a, o:; eumpat·eeentes a~·;ignaram com a~ tt>Sl\J

munltas o comnosro, tabellião. 
Seguem-se as assigua.turas. 
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Cel'tilil'.uln- Eu, IIcrnun Dri~~on, consnl da, Republica, do,; 
E~ta<l·J~ Cnido~ do lka.zil em Brnxcllas, certifico que o Jfonilew· 
TJelgc om que c~tão puhlic:vlos os :.tetos constitutivos da. So
cietl; "tnonyuw des llli11es 1l'01· rlH Cerrito, é a, folha, ollicial 
do HPino da, Belgica o quo a, public;tção consta.ntc d•J a.nnexn 
aqui junto, do 1p1a.l con~t:t o preenchimento de to<las a" 
furm~tli<lades legao~, é ofiicial e que a lei belga de dezoitn 
rlc clezcmheo de mil oitocentos ·;etenta e tres, moditil'ada pelrt 
ll'i <lc vinte o 1lous de maio do mil oitoccnto:; oitcnk1 c sei~, 
cxig·· p:u•:t que cinco dia~ <lcp oi,; uclla so con..;idcre existente 
:1 SO<'il'd:1dn an•Jn~·ma c pDss:t 1'tutccion:w. 

Ht'U\Pib,, r;m <Jninzc uCJ nnio •lo mil nnveccnt.~~ I' um.
(Assi;mat!o ~ohm du:t-;est:tmpilltai eunsulares no vai< H' c• >I Iectivn 
1le 4"0UO) Ilel'lliflil· T11·is.<on, consnl 1lo nra.zil. 

(Scllo un L'nn~nv~uo do l3rn.zil.) 
Rnc"nhc<:n verdadeira ai\ssignatm·a 1lo Sr. Hermm Brisson, 

ronsn! P:n [~t·u-.;ella~. Rio de .Ja.!lPiro, l:l de junho de mil nove
cc-ut''' I' ltlll. -l'dn dircctnt• gol':t! (:t,signado sobre qn:ttt·o cs
tatnpi!IJ:t' no y:l.iot• 1le 5:íU rél:.:i, L. 1'. da Silra Ros,r. 

(~clln do ::\Iini8i<'l'io das Rd:tr;lícs 1-:xtnriores e trCI.; c-<tampi lha~ 
no valor tlo G:;i30U, inutiliza,l:t:l pl'!:~ Recebcdol'ia.) 

'!'ia la mais cnntinltam os •li to,; ostatutos, IJ.HC finltllcntc >erti 
t],, l'''"prio l)l'igin:tl, ao qual me J'cporto. 

Em ti' do quo passei o prc,entn, <pie assignei e .-;t•llri com <J 
sei! o :1; meu o!lleio nesta eitV1.<lc 1lo Rio de Janeil'O, aos q n:J.tro 
ele jnllto de mil novecentos c um.-.1ffunso H. C. Ga~·.-ia. 

TlEC!lETO N. 410G DE 2D DE Jl'LIIO DE ! !)I) I 

Concc•le antool'iwo;iio ;J. companhia ilcn.,minada « ::\orLl<knt'elte Feuer. 
versichcrnngs-Ue~nlhchaft , para continuar :t funcci •nar na Ue
pu\,Ji,~a 

O l' l'<>~i<l()tlf.c 1la, Rcpnl,lica 1lo' Estados U ni!lns dI) Br:tz il, 
attelttlt•JJdo ao qne l'OI!Uf'l'PIL :t oompanlli:J. denomin:ula .Vorrl
rle,,r sd1 ,. Ft'l'<'i·rcrsicllerun gs-r-:,'scl/.<choft, tleYillanlen Le r••]H'e~en
htb, <lec!'d:t: 

Al'tié!" nnico. E' conccdiJ:1 :J.ut.nrização á companh i:!. deno
nlin:ula .Yo;·,zdentscTw Feucrvcrsichcnmgs-Gescllsclwfl p:1 1'<1. con· 
tinll:ll' :t funecionar na Rcpuhlica, com ::1.gcncia~ na C:' pita! Fe
dt)ral e nos rc~pct?tivo,; E~tados c ~ob a.~ mesmas cl:ut>nlas que 
haixar:un l?l)lll <J decreto n. :ns, de l de març·•J lle !SVO. 

CaJliC:tl Fedm·al, 2J ue Julho lll' l~lO!, 13° ll:.t HPpllb!ica. 

M. Fnm.\z DE CA:\rros S.\LLES. 

Alfl·edo Maia. 
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DECRETO N. 4.107 - DE 29 DE ,JUL!IO DE 1001 

Concede autorizaçã:J á socieda,dc a,nonyma, dcnomirmrla. OmnibHs 

Minic>· Lnpe:;-Tallw!WI'IIC pu•a, funcciona,r n~t RcpuLlica,, 

O Pt•csidcnte da, RcpuL!ic<J. dos E:;t:tdu:: c: 11 i los dn Braz i!, 
attendcnr!u :1.0 flUC l'CilUCl'CU a SOdcdadc :CJIUII,j'lll:t O,nnib!:> 
Jlinier upe;·1'nlhow!rnc, rlcvirlam~nte repre~cnt d:t. llcact:t ; 

Artigo nnieo. K conccd.id:t autut·iztt(,:iio :i :-:,>t'il'rht~lf~ anonym<J. 
denominatl<J. OtiDtilms 11Iinia Lopc;-1'alh01((1,"/C(' pal'éL runcciona.l' 
na Repuhlic:1 com os estatutos que apresentou. sob as clausulas 
que a e>te a,cornp:111ham, as~igu:td.a~ p.'lo :\fini~f.r•• <l:t Indus
uia, Vi:l!;;'(o c 01Jra3 Pu!Jlic:t~ c fi•canrlo o1rri;r:r•l:t :tn cnmpri
mcnto das form:tlida.dcs cxigi•las pcht lngi-;la•.üu em Yigor. 

Capit:tl Fc•lr•J':Il, ~D uc julho •lc lUOI, 1:1·• d:r Hqlltbliea,, 

Clausulas a que se refere o uecreto n. 4.1~1, o esta uata 
~~ 

.\ soeic:.l:t·k anonyma dtlJJominatla Q,.:,,l., · JJ.',.>;· Lopc:; 
Talhou"J'il<] (• ulJt'ig:tda a ter lllll J'PPI'csontant<: n" Ut•:tzil cum 
plenos o illimic:ulo..; poLlcres p:u·a tt·:tt<tr e dciillitiY:utlf'lltc resol
Ycr ::t$ rtiH:.'tõcs que se suscitarem, quer com o (;on'rno, quer 
com pat·til'nlat·e,;, pJuentlo ser tlomanda,rlo e I'o•·uiJct• dta,ç·iiu 
inicial pela Ro:·ictla•lc. 

Touos os acttJi !lliJ pr:tticé\r no 11rrtzil ficar:ro ,;ujr'itus unica
montJ :i; t'L''lllf't~th·a.; lei~ c rcgnLtmentos " á jru·istlicciio de 
~3ns tri 1>nnacs jurlicial'ios ou :t•lministratf ,.o,, sem quo, em 
!.omp·l :tLtnnL po>~a :t rel'crid:t .-;odL•d:vlL' L"'' Ltnw t' 11rt:1,iq ncr 
excopç't•J J'rtnd:d:t em ~rm'l cs•;:!Ju;.u.;, 

Fica dupcn•lr.ntl) rlr•. autorizaçiio do novcrno F\'df'J',1l qn:tlqncr 
<tliet•ação qr1e a :;or:icda.dc tcnlta de fazer tiu" rc<pectivos 
<'-;tatutus. 

Ser-lhc-lta cas~ad.a a autorizaç.'io para fttneciu,J:J,t' no Ht·azil, 
si infringi!· o-;t:t clau-;u!ct. 
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"\. in!'t·ac::i\•J de (jUéil•[lll:'' •h' cl:<n.;u[a-:, }J:.tl'a, a fl\létl não o·Ü••ja 
e<~mminarb pen:t <''PtYi:li. ,;ct·~ pnni•h com a mult.t 1le um 
;·onto 111) r(~j-; (I :ll()<l$1 a cinn r·unto~ (3:0:)0S) ; c, no c:L"O de 
t'c•ind•lcn.·ia., jlul:t,::t~'"'·il•l da:~ut •t·iz:1c·i\o <'Onceditla pl'lod.oerelo, 
om virtwlt: rlu <[ttal lnix:tm a< pt'<"mnto.; clau.;nhs. 

Capit:tl Federal. '2~1 ;f,. jnlllu 1le 1001.-.. ll/h:do Jioi'!. 

En ;1 1 ,·~~ixo-;l~, . ...;i:fll:td~J, .\ll't~!!~,) IfPill iqu0~ Carlj)s (~areia, tra .. 
>fu,•i.IJI' [llli>iit·>Jjlll':<ll:•·IJCI,f" >' in;<'l'[ll'c•tL• t:Ulllllli'l'CÍ.tl lllllllC:t<lU 
[H· la .Jitltr:t <'ull!tlt<T•·h! .\•·'!:' p:·,,_,·:t. 1·:-ct•iptiJt'iu. l'tta de S. l'e•lru 
11 • :lG I ~o b mrll)) . 

CPI'tilil'u l'"l:t pt·•-·s.·nt.• c·tn c ·ll~IJ me !'c• i apt·c<ent~ulu l\111 im
pt·t•s;;o cuni,,.ndu llllS <·,;t:d 11t"" •·'·ot·ipi•J' n:t lingna l't·anccza. afim 
•l•• os i;t·:t<ln!.il' littcr:dnH'ntc ]•:H·a a. lin;.rn:t Yl'l'IHCtda, o que 
.t''Íllt '''llllpl'i. em t·:,y:-, •. ,J,, ll'•· tullicio. e litteralmt~nG·,• Ycl'ti1los 
diZI'IIl " '1':!11 ÍIII>': 

T[~ .\ Í I ('i 'I: .\11 

',J.;.J1·1'1' J.r; 1! ':-TI(l!!,;,' '·· (E.ftu7-J tlll N.· i (-;J·u,ule do 
/},·o:_."/) . . ~..: •tl,·t!.· o.,r;,·l.lf,( :, Cn? n,·,,,,·el/a~ 

,\o~ ·;int<' 1lr aln·il 1[,, ru:!I<> 1!1• milnoyeeetltos c um: 

l'et•an· ... m••,l.t'<' F1 ll.\ '.f:lx;mili<'ll Edors, t:dJOllião, rrsi
dt•tli•· l'"t i:t•ttwll:''· "'•'il[':tn\t:J.[., do:< St•,:, Ch:n!"' l.l'l'll1:lll~ e 
t·:dnto!lo! :,nl-:l,l't'l.''. :t't·l "' t!'":·:t•J,,t'"' l'llt Ht'llX"l!:t', tc;Lemu
nlta; I'<''l •ti.~ita<l:v. 

Co1np:· t't_'l'(~t·:un: 

1." I'' :..;t'<. Fr:cn•·ni·: l.·'["'Z <' c,,tbt:mt T:di!IJTl:Wnr, <Htni 
:t\>:tÍ:\Il qn:dili•·:tdiJ•, ,,__:·itt<[' l'lllL•J ll!li<'OS 1!<'1'0!11-(•,: I'Olll dit•cjf.,J ;i. 
:t'isignat.ltt·:~ "" ·i:d d:~ ,., l' d:l•[,• •·m t'Olltii1:\I!diLt LulJ<'Z, T:tlltou
:tl'J!i\ S: l'llllll'., <tl>aix•l tJ, ·<ign:t1l:1: 

2." n St·. Fl'aneoi.' L<lL'<'!.. in·lu.;t.l'i:ll, morad,_,t· em L:~vras 
(I; l':tZ i I i : 

:L' 11 :-...:l'. C41ll~Uut T:di~·!ll.!l'U··. inttn . ...:Ll·ütl, lllut·<~,lot· Plll La
Yl':t' (\:t·:l zil): 

4." .\ ~"rti'd:~>l~· J;.-/.,, -B.··' :·,·n;u·, ,;odcd:!,dc :tlt•lllYtn:t, tendo 
il :"ll:l ,, .. ,j,, I'Jll \\t':t\f'lh·. :iljlli l'>0 ['l'I'!'Clliad~ po~· dOll~ dos SOltS 
;tdminhl.t·adot't'S. ,. ~;·. J:_,,.~ 1 C't ll·lns l3t·ocpwYilto. pt'Olll'iobrin. 
mot'ai\Ot' <'tll llJ'IIX<·II·; l '1'1 \f,Jntoynt· n. G5, (· o St• .. \ndt·é 
lllttlllltd. pt'llli'''O!' d·· l':t'· , .. t.''·hdt• <I•~ LonY:Iin. lllOt':ltlot• ne~ta 
clll:td<·; 
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5.'' O 't·. TI'l':Í"o .\lft·,•,[ do '\i·,-,, do llntlen. l'''upt·:daJ'Í'l, mora
tlnJ' em\', it•;v·l.>~>·m (1-\crgulltJ, a•jult't'lll'(''''ni;J(lo J•do St'. B:~rfio 
L~on \"antlon \Vol'\"C de Vol'ss!'ln.t•r, lH'upt·i,·t.tdo, mm·adot• em 
Antncrpia. Bouleral'tl Lcopuld n. li, quo l'P~ponde por clle; 

G." O ~~·. B:tl'iio .\lhc!'t Hngettc, propricLa!'io, mol'êllloe em 
íll'llg't'S, ;upti l'Ci'l'OSCllL:Illü pel•• ~~·. Ba.rüu .los<·ph K~>t·vyn de 
Lottcnluwc, pt·opt•intal'io. nwt·:tdot· nm Bt·uxl'll:ts, J'tJ:t de L\cti
vii;é n. :!!I, Plll dt·tmlc de uma pl'OCUl'õt<;ii<> ,:c propl'io punho, 
d:ttada do yinl;t'dnstc nwz; 

i:• O ~~·. l'lt:tl'les Yllll !lp,wl, cot'J'O(vr dn fundos, moe:vtot• 
t•m ~!atines ; 

t-1. 0 .\ socicrLI,,[o a.nonnna. « L:1. Colonialc Indus kielle ''• tendo 
n. sua, s~dc o.111 Bettxollà~. :trrni t•cpt·csontub por tlon~ dos sons 
admillisl.ratlut•o:;, os Sr-:. l>;tul Lo :\Ial'inwl. propdet:tJ'io, mo
radur em :-;ehaorlw<'k. e 1 :c•m•gps i'uu\ei:, !'tlgunhuiro. mot'ailOt' 
r•.m Chên,·., .. em Yil'twln d:.• unm pt'OL'\ll':t<·~tu dt~ lJl'O]'l'io pnnlw 
,[at,,,,J;,, •l" 'in li' de.<oo Jnez: 

~1. 0 U :-;t·. J·:tJg,•nu Yilll \ t•.ben. Pngenltdt·u. Jll~>t';ulc>!' r·m Jlur
nltcm ; 

IIJ. O St•. .To:ut \'er~ü·;wr.cm. juiz de paz, mot•.tdot· em 
Parir. ; 

ll. O :-;1·. Henl'i Lan>'t~ll". doJPOt' t'lll !lwdi,•ina, 111<ll':t<lue rrn 
Bornl~t:m, a•jlti l'<'[ll'!'S:,nr.:ulu pe[,, ~~·. llar:t'' Cilarlt•< <lo Ut•o
flllüt'ViliL•, a<·ima qu:dilit•;Lil''• emv il·twlP rle wa l•l'<J('Lll'ilt;itO ll1: 
pt•opri•J pnnilu. d:tt:tda do tlt•zünun· dc~;,e llH'Z; 

1~. O ::->e. Luiz llamman, indnstl'ial, mot'.'l<[,,t' em \'irl. <lfllli 
repro-;onbdo pelo St·. Hariio do J:ror!Uf'Yillt•. acima rJ!nlifieatlo 
fllll Yirtude tle Ulõ.t [ll'OCill'éiS·;LO d<: [li'CiJl'lU [<lllliiO 1'111 ;]:d~. dt• 
Yinte deste moz. 

,\s pt•oc;tr:•Ç'<iL'S <II!Hi mmwionr~<las 1kariin :J•tui annexa~. 
Os quaos C!)mpareccnto~ pediram ao t:tl,ellüo ab:tixo a"si

gnado, Edors. q uc lhes lavras-;e escl'iptul'a <lo.·; estatuto-; de 
um:t Sl)t:iL•da;ln anonym:t r11te ellcs deeb.nm fundat', como 
8ogno : 

TITCLO I 

Art. 1.° Fica form:ula uma, socieda1le <WOOYI11<t sob a dt'llO
minnr;io tlc O,;mi!JIIs Jlúni .. ·l· Lo1 .. c-:-1'allw1'•"";1,: ( E,tado do Rio 
1trand1) dn Sul ) Brazil. 

At't. 2. 0 
.\ sé,[c ~ocial ,~ cstabl•lecitb rm Hr<IX('ll:Ls, compro

llendendo e-;t:t oxpress:Io todas as commtlllll ~ ,[;, aggremiação 
bruxellcnse. 

A societla<lo pudül'<i ter em qualquot· part<'. 'Jn. llelgica c no 
estrangeiro, sétles administra. ti v a,:, agencia,: ou e<criptorios. 

Art. ;),o A sudedado tem por fim o apt·oveitamcnto tla~ 
estradas aqui ab:dxo designadas : 

Ella peocnrar:~ con>cgnir esse fim, ou pcl:l ex1Jloração dirccta 
das ditas estradas ou por cessões totae,: ou parciaes a terceiros. 
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Para. [1, realização dos seus fl ns, a sociedade })otlcr:t croar suas 
:-úlos dP extracç:'lo ou usin:ts de exploração ou de transtonnação 
e ad<IUit·ir, pu:<SIÜL' ou tomar a aluguel quacsquer immoveis 
nteis ou nece~~arios aos Rnus serviços • 

• \ socied:ulc IJO<ler:i., outl'osim, procurar e adquirir quaesquer 
cUrei tos de propl'le1lade, opções ou conce,;sões perpetuas ou tem
pararias sobt•e f[ltaf'squet• terrenos situados no districto de 
Lavras e do S. G ,J,t·iel o rr11c, por m:t natureza, favoreçam os 
~é:us fins. 

Ell'" po:lcl':í. !'azpr rle nnn fól'ma geral to1hs as opcra.çõcs 
in•lu . .;J,J·iac-: 011 ···>:III!lCt'ei:Je' qw• tenham rola.ção dirccta ou 
iwlirecta. no Jn.:., ou em l'''t''(', com os seus lin,; e forem 1lo 
natun•z:L :c J'a\·orü ·(·l·o~. 

Art. 4. o :\ dnr:1 ('~o da ~ocil>d:<cle é üe tl'inta annos, a. clabr d:-~. 
•lata. pecs<Jnte. Ell:1 potler(\ st•r promgaLb t~Hcces.;ivauwnte . 

. \ cli~S•)luç·ilo pr,Jet':L ser prot\'t'idn. a tOtlll tempo, conforman
•l J·se com o art. ~;.-, almixo .. \ sociedade poderá eontra.hit· com
l'~'''nti'"O.s por nm pr~zo ctuo n?io exceda. a sua duração. 

TfTULO II 

C\riT.\L "'.\CL\L, Acr.'ÕI·:S, E:STRAD.\S 

,\t·i .. ~,." 11 ''"l'ii:il soci;ll c~ fha<lo em flH:ttro milltõcs de fran
f;~J', divi.litlo eu~ oitu mil a<:<;Cíe~ de capital <le quiultcntos 
franco.; c:llla uma. 

Fk:un. ont,t·u~im, ct·catbs oito mil a.cç·ues de divi<lcndo, sem 
c]c;,iguacJiu ,lc v::Jvt'; cs~c IIUIIHJl'O não poclcrCt em caso :tlgum 
::er a ugnwn L:~ <l•J. 

,\.s :1<:<;1>(1; cl:) C~jdt:tl intC.C':l'~lizadas C <J.S aCÇUGS de uiviclcndOS 
.• :lcJ a. ['<·da<l•ll' . .t.' lllttl'as ac~·ií,•,; de capital siio Il•JllliuatiYa~ 
'' ,.,~ r·· •llll'leL:t in I.•. :.:T:dizac;:"ío . 

. \.J't. n.o < l,s :-:ro:. Fran<;uis Lope!Z c Const:wt Talltoua.rno, 
ar:ima ntt•ueiu;Jadu,, ;1gintlo Jlll lll'lllll da soc:ictl:~clo Clilll!tll)t'dal 
c•m C<1Jil!ll;W,lit.a Lopc~ Tulho,,n·1w & Comp., 1h C[llal Hiio os 
nnie••'3 g:'' <'!Jt.:·s. c·'lll clieeilo ;i a;.:,ig11atnra. so~ial, ~:wiucl:cde C[IIC 
t..;m :1 'lta ,::· J,, <'lll :.rotil•''·i,lt~•J, l'"l'll1ach •·ntrc' us S;·.L Fran
r,,Ji" l.••p·z. i'••n-i;•nt T:lilwii:J.I'II ·. :'•'iln:t Jltell<'iou:t·~~~.~. Helll·i 
llin:lt't, .U·IIt.llt•l Let'll<Jllll, Pie.T'' T:i.lltuwn·tw, us tt·es ultinw~ 
in,Justl'i:~c,, lllOt''''lot·es em L:~n·:~s, Hilarin .Je·ms Lopc~;r,. in
clu:3'l'L\I, ''ill B'i<'II·IS·.\it'<''· c 1·:111ilt> U·r·noud, intlnstl'i:d, mot·a
,),);' uu :.ruct i.e\'i.l,'n, por eêcriptm·a l:n-e:\<la pera n i o mestre 
Luiz C a nh·c;u, <;al cllião e:n .\ltH! t:c~\· ith'o. C'lll trin t:t tk ckzomfJro 
<[•) mil oi l."''"l!lo.; noy:•ni::t n JJOYf', 1l:1 'lllal uma rôpia foi 
regi.,,t·a•h :·ta llt':txellas (Este) ('Ill 1lezoito do março de mil 
JltlYC•:t•nl:u'" um. Yolunw lVI. folio 4" recto, ca~:t :-l; qnatl'o 
f•Jlil:t' do papel ~··lhLlü. St'Ilt <'ILI<'Iltla, r·om os dird .os ,[o lI 
f't•anco.; e 0:1 e.1nti:JW:l ; pelo rc c :l>c;dot• int.el'ino \\'espin, L' em 
Yil'ludo <h,; JII'"l'lll'<1t;Õüô ljltO os sou~ sucius lhe.; c"nt'r)l'it•am P'H' 
<bu·· insti'll!lH'IiL''·! L<.Yt':Hlu~. lllll JH't'.l.llGO u 1:,\l)elli:"ít) Cardoso, 
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em oito de fevereiro de mil novecnntos e um, e o ontro per
ante mestre Albert() P()mba, tabellião em Buenos-Aires, em 
cinco do me"m() mez, e de cctda uma das q uaes procttrações 
uma cópia em lingua hespa.nltola c a traducção na lingua l't'an
ceza, tambcm rPgistradas em Rntxcllas (I~ste) em dczoit() de 
março de mil novcccnto~ c um, volume 197, folio 3. casa 9, e 
foli() 4, casa 2, pelo recebedor interino \VPspin, ficaram an
nexas a Ulll contracto de sociedade anonym:t pa~~ado IHH'<tntc 
o tabelliiio Ector~. abaixo asslgn:ulo, em onze de marc:o ultimo, 
entram juntamente com a dikt sucied:tde anonyma « Belgo-Bre
siliennc » p:wa a presente sociedaLle, com os immovcis e 
opção' de compra de direitcJs immovels, todos situados no Es
tado do Rio Gr:tmle do Sul, Brazil, cuja designa\·ão é 

A-Um c:nupo sittudo no pl'imeiro districto da cidade de L&· 
vras. no log:u• drnominado «S. Vicente». de uma extensão de 
sete bt•:tça~. (kz hectares, doze~cis ares c quarcllt:L ccntiaros. 

Este campo foi adr[uirido pc\;1, •litil. sucicda.1]C Lopcz, Talho
uarmo & C'•JIIIP., (\c Samuel llarriolo c rle sua mulhrt• Hunol'ina 
Brito <:al'l'i·I<J, poe cscriptura l:wr:Lda perante () talJclliiio Fla.u
lliano \ iconl.e ~Iaclt:1do, em vinte c oito de abril de mil o no
Yrcento~. 

B-As opcmçõoa de compras >'cguintes que fizeram o objPcto 
de cntrad:Ls pt>l1J :-::r. Feanr;oi:> Lopcz, na constitnic·ão d:t dita 
~ociedade Lop.•z, Talltouarnc & Cump. o l'c . .-ultantc: 

I o, dn nm c olll.l'::l.d·J (lat.a.rlo de vinte e cinco rle agosto do mil 
oitoccnto.~ nonmkt e nove, pelo qual D. Izidora. lgnacia da 
Silva Toema, viu v a de Bernardino Francisco Tot·ma, obrigou-se 
:L vcnotce a·> sr. Ft·anc:oi3 Lop~·z, no prazo doJ cinco annos, 
rlnas qna·h·as rla "''m:u·ia ~itH:t•l:t no '[llal't•) di~tl'irtn rio mnHi
eio de S. r;:tlll'iol, i,;t(l é, cento c setenta c rtnatt'IJ lw.:~t:U\JS e 
vint.r· c fJII;~Lt•n ;u·es; 

2'', (]\' nm r•o:nt.r:u:to r!:ttarlo de doze rlr ontuhro !Ir mil oito
cento.; !11l1C:l1.:t c HOYC, pnlo r]nal o Sr. Thimotco Nascimento 
rlo Ama:·a! e ~u:t mnlhel' D. Jzirlm\t Cavalheiro do .\maral se 
oheigaram a Yrnolee ao f't'. Feanç'•is Lopez cincn qtnd l'a.K n~t 
:=:rsm:1 ri:1. <In .. J :o111 HctiJ>o», sit.n:uh nn fJl!:it'to di~t1·icto do mnni
cipio d(' ~. (;:iJII'i!'l, btu (•, cento c teinta c cinco ltPd:u·c;,; c 
~OSSOIIta. aJ'('S ; 

~o. rio um ('oJntr:wtu rl:ttado elo Yintrl c cinco •le ngosto de mil 
oitoc,•mus 11o1·r~nh c novP, p:,lo rJnal o Se . .T•J-:(1 Ca«f'lllÍ!'o da 
Silva c Slt:J.m•iiiH,t' Znt'el'ina '.fnnlt"z rla. Silva sc ohriaar:1.m a 
vend('l' :1n ,., .. !·':'.1111: 1is L<JP~'Z, 110 praz·> d1• cinr·" n•mr;,_ o mi
ncr:d r•xi~ttml,<l no (·amp·1 sitll'vl•> na sr•sm l.l'h « :-::1!-<:J "· no 
qua.t·t·• d[,;LI'if'l,,, d•l mnnil'ipio (\('. S. 1:ahricl, <IP nm:t ~ll]lPl'til'iC 
(lo 1ln:1~ qn:vl•·:•.~ lll\ (>cnto c sr>t•.•nta c quatro lwctarc' o vmte c 
qua:.ro :11'<''. eo:n f;t··uldade an Sr. Lopcz rle COJlll[li'étt' mais dua'l 
ontt':t-: ctna•lt·as n:t mn.~m::t ~e>ma1·ia; 

4", dc um contracto d:Ltado1 rle vinte e cinro dc a':(o~to rle mil 
oitocento-; nlwenta c nove, pPlo qual o Sr. Vi,.entc lgnacio d<1 
Silva e sua m~!lh0r D. Lniza Alves do Olivl'iea (h f'ilva, se 
ohrig:n.·cm : 
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o} :1 YPn•lt•!' :11) ~~·. F!';l,J't·oi·...: LupP?. llfl p!':l7.0 d(• f'i!ll o :lflll11S, 

!lllt (' '!l ;,:., llu (jll:q·ln ~:j~,,i·it· ·,; du llllU1it·ipill dt~ ;-..;. f;a
~•1'it·l i- i 11:i;11lt i•!,, li'·iU !]J!IliU dt• <{ ~1'!'1'.'1 do ()111'() », dt' llJJ1:t :--.n
Jlt'J'iÍ•·Ít' d1\ d'l:t~ 'l";l,dn-; ''· mciéL iJ,• .-;e.-Jnaria, mai.' ol!llli'IW~, 
OU <[ttZI)IJ[U' I) d:•zp,;f'l() hül\t<l.l'('S C UÍl<'IIÜ :ll'CS, lll:LÍS Oll l1li'IIOS; 

/1) t>, dt•pois "" I'P:tliz:uln r.-;st' pl'inwit·o compromi;.:s,J. a Yt•ndct' 
aiud:t UllLI':IS d1•z ljll:t<ll'i\S C' lllPÍ:t <lu SC.-Wl:tl'i:t OU OÍI,Or'CO(!ls n 

s<'t,cnt:t <'· 11111 ltc•c•aJ'P' c Yi11tc ar<'S; 
::;o. ,J, lllll ,.,,nl.l':tct.o <Lth<lo de ,[cz de a~osl.o de miluitor<'lllu.s 

Jli.ll·<·nt.:t n tl"\'P. p.·Jo <JII:ll o ~~· .. Jo'lo :-:·"are.-; Leal :-:ul1l'illlir1 n 
~11:1. lllttllt•·l' 11. J~r:1•1oli11:t Yicir:t Cl1:tÍIJd Leal S<) olJJ·igar;tlll :t 
Ycn.J,•t' :t'.l :-:1·. Ft':tll<"''~ l.•tJWZ a p:tt't.r• '[Hei !!te cunYin<se l'lll 11111 
e:l.l!IJl" si 1.11:1.rlll n • J•I'ÍIII<<i I'" disLt·ir•t.o rl:t ei<ladl\ rlr L:t.Y l':t". cnn
"",i(ruo :10.~ d '"' ."J'.<. F:t\"lll'inn •. \ft'l'l'i(J Pl'l'<'Íl':l, BniLLYe11'.tl1'0 

c;~rein .. lo-<:. \ i"il':t . . lo;-~,,, :-:":tt'''' d·• .\lr.>rr·i:·;t., ~f:tl'i:1 E11l:tlh \llt
niu'! .\l:tcllatl•l; 

i>", d<' 11111 ··unl.1·ado 1:tvr:td<l IJ<'t';J.nlo o t;,]J('lliãu FLt.nJ,i:tn•l 
\'i<'I)IJI.I~ ',[:,,·IJ;t<]o. <'lll L:IVI':tS, Plll Yíllt.P I) t.t'<)S de n~\'('.l'I'Íl'r) dn 
mil oil,•ll'!'lli.o~ 1111\-l'llta n noYe. pulo 'Jil:tl o St•. Ol'l:tn.Iu ,Jt, t':t-<l.•·o 
F<'l'l'.:ir:~. ,., ""''i.~·"'' a. ~·,·nd<'l' a"~~·. 1-'l':tll':'"is Lo]it'Z lllll h·tT•'IJO 

...... i 1.ti:JI~o ''') pr·iiiH'il'o! di-...t,J'icJO d;J, t•id;Jdt• dn L:JYl'it~, n:~> :--:n...:.1n:u·i:t 
-...:. Yi,•t•.lll·\ dt\ I'IIJ."l 'lillt~J'fi,·i(\. d1• f,/'('."' qrl:l,dJ·;v~ (~ noYe h:';L,.;,-:., n 
,Jnzt~rJI.o...: ~t~l.nlll.:l e ~J!~:t·l'' IH·~·r .. IJ't·~. llll:ll'eJJLa e d1•tJ' ':1/'l'~ t} 

()i r,,~ li !.; I, (I í ' 11 !. i ' I, I'(' . ...: : ' 

7·'. d,, P,lJl ,.~ llll',JI'In d:1I:Jdo d,~ ltl ,J,) :1'!(1-...iO de 1nil t 1 ili)('(ll!ill...: 

,, li"'' r•l 1'<'. ! '''" <JII:t,l ";-;, .. Hil·i:tÍto \\•!!to '.l:u·lt:lri<J I' >'11:1 
lllllllll'l' li. ?;.·J'r·I'Íill .\IIIIIIIZ .\[ar·]l:idll >I' l•fll'i~·:il'.llll :1 \1'11"1'1' 11<1 
Si'. Fl'illi<'"i L"l'•'Z. 11u [il'i!ZII rlt: I'ÍII<:O :tllllll.', a'p:IJ'itl r[lll' 1111• 1'"11-
YÍ<'S'!' de \llll C:llll]lil >Í[\I:Irlrl !lO [II'ÍII!<'ÍI'll rJi,II'Íd,ll rl:t ,·jrJ:t,[r• <li: 
Lt\T:IY. ,.,,n-:l:t111l" d1; clon-: 'lll:tdl·uc; <'. lrint:t e .'-l'is br:tr;:ts de 
se-<m:11·i:t 1111 riiiZ<'ni."' 1• ,-inJ.,. " c-1•í-: l:edat·eg, •·incuenLt e ntn 
:tl't\"' t 1 vintP ('!'lttiaJ·p~ ~ 

~". d·· 11111 r'llllil':tl't.•• P"·''·:ldo l"'l':t.lti<• 11 l.al•nliF1o Fhultiano 
\'i•·•·ltl•r :\l:ll'il:lrl<~. <'111 ·:di) lll:tJ·,·o dn 111il oiiOl'l'llt"·' llO\t·IJI,;t 

1111\.1'. }'"''' '!11<1! 11 i.'lll'llil'-CriJ'<;IIl'] l;;tlv:-10 .Jo-;(• t!O ~rtiiZ;t Sl) 
obi'Íg<lll :t \'l'Il<li)l' ;l,r) S1•. Fl':lll<;lli~ Lll[l<'7, no ]ll'õiZO d<' ljllll;·I'O 
anno-:. lllll ti'JTl'IW .>i L11ado Plll Hl:t }JI'II])I'Íü•lade <lt•n•.>minada. 
'' Pwt.rt », nrt Jll'illli'il'n di>tl'i,·lo dn. ,·id ;de rlc LaVI'II~; 

f! 0
• d1• 11111 r·Oitf 1':11'1<1 ,J-t l.:tdn di':.'.) dt! :t'!IISIII de lllÍ] 11Íi ll'i!!IÍUS 

:l""''lll:t ,. n~~n•. l""" IJII:tl "~~·. ,\li'red" ·.\h·,., de Oliv,•il':ll' >1r:1 
lillllltrl' V. ltit:t. l'lll'l'<.,:t d:t ~ilva dt• Uli\-dl':t ,-:e ubt·i'!at·:ult a 
vcntlet' ;ro S1'. Ft':tJH;uis Lupet:. no J'l'<tZu de ··inco :JI.Illch, 11111 
f':tmpn ~it.llado 11·1 l]ll:tl'tO disl.ril'i:o do lllllllÍ<'Í]rÍO tlo S. r;:tl!l·il'], 
d<• uum ~II]J:·J·Jír·io do duas 'lll<t<l!·a..; <lo Sl'smaria un Cl'lll.u e se· 
tcnt:t fl <JII:tJt·o !J,,,,I:tt'l'.~ c uitunta. aro.,; 

c) o bon<'fkio cvcnt,nalresult:tnte de um contJ·ac;o datailo de 
oito d•~ :t!..:'O'Lo de mil oitocentos D!rYonl:t P- noYe, pl'lo qual o 
E'-1· • • \nl.nt'll Fül'I'OÍJ':t Leito e ~11:1. mulher D. "\vdina Su;n'<\~ 
Le:tl L•·ito concPdr•ram :10 Sr. Fr:IJJçuis Lupoz o rlireit11 rlo ven
der o mirwr•·o <·>ist.PntP. <·m um ralllJl" ~iruado na eunce.,siiu de 
~Ianoel lJias, }ll'in1eim •listl'icto da. cidétrle 1lc Lavras, 1lc lllltét 
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Sll11fll'li~·in jln OllZ!) 1111:HlPn~ dP :-;r• . ..::nlarht Jn;d~ nq 1lH1 nn~. f\ 11 n0Ye
CI'II•• .~ .,j,,, .... ,;ri •. t o• oii.o he,·Ja.r•.-," 1J·inüt c d•lll' :ti'!'' 

li. ~. :....,•, Fl':tll('IIÍ" l..ill'OZ, a~·i1r1;~ lllf~rwil)n<td4t, f)''l'' · ~~~ ··111':--!ll 
do S1·. l'on.,l<rnt Talli•mat·nc P da t•ofol'iola socicd;rdo <<!:.·!,~·<> 1\rl~
~ilio:nne·•, Pntt•:t : 

"i,."'""" irll!llill'o•i~ ao1 naf.rll':tl c por clcsLill•l, c<il!l:l-ln' l1<l 
Hr·;~.zil, o'll.iit dt'.'Í.'!Ilit<)ú :<t''!llll: 

L" U111 lt:l'l'l~llo :<Ún:ulo no primoil·o rlistrictJ üa ··i,l:l•k do 
La\T:t~. do• lllllit cxtt•n;;-to de CI~J't':t 1lP trinta lrt•aç:L' do :;P.-<111:\l'Í:l. 

OI! f[llill'•'llb I' ti'CS lll'CI,ari'S C cincol•nt:t C ~eiS <ti'I'S, COill Ulll 
l'Stid~t•lt•.,·illll'!lto C•Jll!pt·Piton<lontlu c:tsas de eampo t\ cor·,·;tda' d1~ 
planta~·ii,•.; •'OIIl a p:tl'tc tl:t li<~l'.tllt;:t 1lr\ JcHê Lnir, !;dt.u de 
Arma,. 

O :-;r·. Fr·anro'"Í'l Lnpo7. ;ul<[llÍt'ill e~~o tl'l'l'OilO 1[,1 ~~·- lsmad 
Brito,[,. .\l'lll:rs, 1: r],• srt:t nmiiH•t' 'll:tl'i:t L:u·linda (;,.''"'" 1\r·itu, 
por· •·scr·ipi.rii':L l:r.ITad;t pO!'ilrrl.<~ '' l'Pii~rido i.alwlli:,., Fl:tit!Ji:I.Tl<J 
Yi<''''''·'' \l:•··lr:Hlo. Plll .-~et" dP dozPmlJt•o <1~: lltil c lllll''''~''"'n'. 

:!:' l'm I;<'L'I'I'Il<J ,;ir.u:rdo no pr·iriH'ÍI'O <listl'iel,o d:r <'i<l:!.t!t~ de 
L~r n·:rs. dt) lllll<t l':d.,•ll>iio <k llli'Í<L ljll:rtlt•a de sc,;m:u·i;r, ort <[llit
rl'nl.:t ,. nt·s IH•ei:rt'I'S o C'ÍI!Ciwnl.:t e 81~i' at'<'S. 

E'lt• il'l'l'•'llll foi atl<[llir·id<l pelo Sr·. Fr·:mçoi~ Lopi'Z tlo 
St• .I '•·d r·o dt' \lc:<.!ll.;r.,·a til' ILIJ'<'I'.lios n <lo sna. nutllll\1' 1 'a1;d id:t dn 
Ft'üil.:t' Hat·e,.!!o-', >'l''fli!Hlo c,;crip!nt•a lan·:ul:t ]JI'!o ''''''l'o·Y•·ni.,) 
jlii':IIIll'llt.ado, ,niJsJ;itnto legal do talwllião Fl:llllJÍ:tiiO \'i<-•·rJt<) 
_\l:l•·lr:td<', nrn <J,.z,.,,.j, de janeiro dt) mil novecentos:· 11111, l'L''<'l'
Yando-''' "" l·orlllt•dor·ps por· csi.:L escriptur:t :t casa o s11:r:1 dt'[H'!l· 
tlnn.·i:rs pa,·:t 1'11<''. a, qnal não lilz parte 1l:t y,•nda; 

::." ['111 r:or'l'I'IIO -;itnarh no p1·inwit·o disf.t•ido da, ··id:t.dtl •L) 
L:nT:t>'. d•• 11111:1. wden~;'to tltl nm:t íjll:tdr;t dt> sesm:r.I'ill <111 Ulll:t 
SIIJll'l'fi•·i<• d<' oii.<•JII:t O Sl'll\ Jroc.:tl'e,; C dOZt) :tl'L'S. 

11 :-;,·. Fr·11nçois L•1p1~Z Clllll[•I'IIll e,;so ter'l'l'll·J :ro Sr·. (':m
di,lo tlu" :-;:rrtfn.; llarcellos, Sf'gnndo flscripturn. lan·a·b, no -mp
plentl' •l•1 l.~tbdlião .\dalbcri•J Aug-nstu nuazino, em L:LYI':t<". em 
.-in te t: quatro <le jancil'O do mil nuvcccntos c um. 

4. 0 l'm I,OJ'I'()l]n sitnatlo no pt•imciL'O tlistl'icto da o'i<l:t·lo do 
LaYJ':t~ .!(! nma l'xtnns:í.n de cct·c:t tle novonta e oit11 illlt:ht•o,; 
Olllllllil. 'llJICrlicie r•tnivalontc a cct·ca de cento e 'l't:rronr,:t c 
dons IL!•('t;II'l'~. Yintl• e nov•~ ares o sessenta ccnti:tro.~. linrit:vl:t 
ao nut·l,e l'l'io ri•> Camaquam, :r, l•'sto pelas ten·as do .J:tnu:trio 
Fr:tnrn, :r o -'111 p:das tt•rras do Sat•ai,·:t e a, oeste puln8 l.et'l':'..; 1!0 
Gü111PS. 

E:<t.<: t,I\J'l'•'ll" r .. i c.Jmpr:vl•J pulo Sr. Françuis Lopuz ao St•. João 
AJI'on '" ll:rt'l'dlo.;, sr:gnn•lo C'Cript.m·a. h Vl':t<ia polo PS•·r·cn•nto 

jm•amoHt.:tdo srrhstitnto log:d tlo rol'ct·i<ltJ tahclli:lo FI mbiano 
Viccn::e \Jaclrado. em oito dcjancü•o de mil novcc.•ntos o um, 

5. 0 L'm 1t•JTeno sitnatlo no prinwiro districto da cid:~tlc 1lu La
vra~, rio uma ox·;en~i'[o de meia quadra ou qu:trcnt:t o f.I'es hcct:t
res o cincoPnta c seis ares, n:.t sc,;maria do S. Domingos c no lugar 
dcnomin:ulo « 1\ine:'ío do Carmutlo », confinando ao n01·te e a 
lt'stc com as terra~ <lu 81·. Lopez, a.o sul com :ts torras rio 
Nk;rnor Freitas c a oeste com o rio Camar:tmtm-Cltico. 
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O SI'. F1'<tn<:ois Lopcz ;tdrplirin e~tf' trrrrnn do St•. M;tnoP.l 
Sa t·ah·:~ por e~criptnra l:nT:tfh pelo o;:o·rvctli.o jnl':mwntado 
l'lnl1stit.ntu du t•creri<lo t;thdli:.to Fhnhiann YiccnJ.,. \!acha lo, 
em dezenove tlo dezomhro de mil o n•Jvccento~. 

n." Um tct'l'cno situado no primri1'o distl'icto tln. cid:ulc de 
L;t Vl':t:,, ,J,, um;t oxtcn~ão de ccrc;t de uma qnadt·a c uma ura<::t 
dn "esmari:t on cnrr:t dn oi ten t:~ c oito hectares, cincoenta e 
~de at·cs n vintP. rP.ntiat·cs, confinando ao Rnl com o rio 
Camaqttam. :t lé.,k e ao not•t,e .~om a~ tct'l':\S do Sr. François 
Lop•.·z ''a 01> .tP com as wrraq de Toca:<. 

o St·. Fl':tll•: ,jg Lopez adquiriu f'Stc hnf'nn 1lo Se. João 
Hapii.,f.:t H"h '' dn :;n:t nmlhn1· l\1'd.lldin:t H1·ag:t Rota. srg-niHln 
c,;cl'iptl!l·a LI\Tada pdr) adjunl.rJ do lalwllFlu .\dalbrwlo <;nazin:1. 
f'lll Lavras, aos Yinto c 11111 dn janf'Íi'O de mil novf'rl'llto~ P um. 

i. o Um tencno situado J11J primcit•o di$tt•i,~t.o da cidade ,Jp 
Ln.Yras tn "ü"in<tt·ia de S. Domingo,:, llrl lr)g.•.e denominado 
«R nr:'lo drJ < ·:~c;:vlo », confinn.nrl1 com .Joii J .\ntonio de Souz:r. 
pcl•) ri1Jr1iro 1lu SeiYal, ao snl com o rio Catri<Hjll:tlll <'hi•·o. P 
a lt'·-;t.p c ao 1101'te com os l1e!ls hPL'e•litario-: d:t Se:t. ::\I:u·i:t ,\l
!,ina ~:li·:dl·;~ e cr11n as tcrt•as de Canntr) .fosé Sa1·aiva, dP nma 
ncdt•nsão do du t-; tjn:Lrleas n llll'ia de ~l'SIIt:tri:t, 011 rlnzcntos c 
tlüZI':V.t<l hi•Ct:t1't'S l' oittmt;t ;1,1'(1-;. 

O Si'. F1·ançois LopPz :ulqnit•in e<tt• if'JT;onn do Si' .. João 
Fe.J.nci,;co 1l:~ ~ilvdt•:t Franc.J e •le :::rta mulhnr· Ft•li··ia d1) Bar
cf'!lo.-; l·'t•.·rwn. ~f')!1lTI1lO c-;,~J'ÍP'·II1':t l:n-rad:1 pPlrJ tahtllliiir) adjunto 
Arlalhcrl,r) .\ll,é!'fl')tQ <;nazina, Blil tlrJZI' dl' [!f\\'l'lllhr·o dn mil e 
110\"PCCHl tos ; -

~.'' Cm L·li'J'Cl\o sitn;t•lo no -;cp:illltl J tli<tJ'Ír'h rlrl 111'tllif'ipir) tlf' 
Caç:1p·"·''· n•• lrJg;u· tlcnominadn « ~eiY:tl<inl1o "· 11<1 --r· :·n·u·h rle 
« Co<·llinc\ >>. dtl nm:t extensão •lc Cf'1't':t de 11 it:Ürr 1 ljll:\rli·as on 
rei'<''·'· dn t''"Z11nt '" quarenta l' oito licrtarr~ e qnar.·nta o oito 
:11'1'-' li•nri·,,Jo r'OIIIrl ''~/11". p:1:·f.índn rl;t t•-tJ'rlrh J''•;l\ 1!1' ~~·iYal
silliJ•I .. , ll·rl'i 1 \I• li' ~i111ií.•' \ ,,.,.~ rb :-:ih·a c ao ·:11! p •.l;r•; l.t'I'l'.\~ 
dt! .J .. fw l:r.w•·i,co CtHililo J.;• ,[ ,. P"l' .\nllfllÍ•' r{· ILtiT•lS Ua
•·lt:r[fiJ.i. 

O "''. Fn.nçui~ LopPZ arlrjnirin c~b' Ü'JTCJJr1 •lo Sr .. Jo,;t) ::\fa-
1\of'l l~o li·i ~·ncs rl:t ~il 1·:~ P sua, 111111 ht'1' L1•oe.1 rl i' .1 r'lf]lli na Leal, 
P'll' l' .r'! ipt.ltr·:l l:nTatb pdn 1'--t!l'I'Yt:lllf> do ~cgunrlo tli~l.t•if'!:n do 
lllllll~r·ÍpÍr! ,Jr\ ('aÇ'<~ll:I.V:t. \'111 rf .. 7. '110\'P d1• l!r>' <'lll 1r:'·l r[p llti! 0 
l1tl\.t'l~Piti,·~:--~. pul' (h.;~a r'"'el·ipi.ru·a u...: \·t:ndt~ ft,l'(•..;. I_'; 'L'\ :t:·.tnl para 
~i a CdS:I !'as !lcp:•IHlOili'Í:I-; !'111 t[IW [t:lhit:~vam. 

!li. U111 t 'J'I'<'nn sitnadu llll ,.; •gnnrlo di-;.:ri<'t•J r1rl município 
tln C:u;:ql.t r a, no lné!':t1' 'knumin:do <' C a m:lll'la 111 ·', n:-~. '''~lllaria 
1ln~ ~~ { ';lt•lho~ •), d!' ntna (~xf;r>n~fi 1 dt-.. ('ifleilent 1 !' C"i!1!~n Jq·:H~";ls ou 
~(!t;•n~·~ P rHnpn lu~cUt1·n~ n oit,·•nt-a n ~ris a.i·o~. 
E'~" lr•l'i'\1\rJ !'oi :t~lqnirir[q pelo ~r. Françoi:; Lnp:1z do Sr • 

. Tolo l':llllrl ria Silva, sognnrlo '"eriptura la\T<t<la pelo e-:erhão 
•lo disL1·icto de C:v::~p:t\·a, C'lll deZI'llrrY!' dt' nnnl!llh 'rl de mil c 
lliJVI'"l'il to~ 

ll. Cm tm'l'Pno com l':un P rlPpcn:lc•n•~i:l<;, ,:itn:,lrl nn pl'imciro 
disl.; ;o:t," r h cidarlo •Ir) LaY!'rl.~. na 'C.'<Ilrll'i I qno l"'l'tl~llce [1, 
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Antonio .Toar[nim RilH;iro, de umn, extensão rlc cerra de quinze 
braças on vinl;o e um hectares e setenta e oito ar·cs, limitado 
a lústc pelo rio Camaquam, ao norto pelo riboim denominado 
Jacques, a éstc pelas terras d:t Sra. Florinda Bittencourt o ao 
sul peht~ tel'l'as de C. mel ido Coelho Leal. O Sr. François Lopez 
comprou es~,~~ bons ao Sr. Francisco Teixeira ~etto o á. senhora 
sn:t mn!ltf'l' D. Graciana de Hittcncourt TeixoiJ•a, por es
eriptnra bHad;t pelo tabclliii.o adjunto Arlalberto Augusto 
Onazitta, em onze de janeiro de mil novecentos c um. 

12. Um tcl'l'eno C'itnado no primeiro di;:tricto da cirlade de 
Santo Antonio tle Lavra;:, de um:t extcn,:ão de mei<t quadra de 
"r"maria, on 'JIIitl'Pnt \ c tres hecbrcs e cincoenta e ~eis, con
finando a lé;:to com o Sr. Fr:mçois Lopez, ao sul com Ca.ndido 
Brito, a oe"tc com André Soares da Rocha c ao norte com João 
Soare;; <l;t Hoclt:\ Filho. 

O Sr. Ft':IJII;oi~ LopC\z [Mlqnirin c~to tcneno do Sr. Antlré 
Soare~ •la l~ocli:t, !'OL' r·~•·1·iptnr:t pa~~:ula pl'lo mP~ll\01 labcllião
atljttnl•J, e111 rint1· ,. tl'e.; de janeit•o do milnoYccenttJs c um. 

13. Utn[]. ca,;:t o toda . .; as sr1as t!cporHlencia:-: e terreno,.; ::;ituado,: 
no primoiro di~trieto da cidade tle Santo Antonio de Lavras. 

E~sc,.; lJen . .; fo1·am adqnil'idos pelo Sr. François Lopez da 
Sm. Flot•ind;t da Ro ·!ta Bittt•ncuurt, seguntlo escriptura lavr:vl<t 
perante o JlW"ltlO adjnn to tlo tabcllião, em onze tle j:r neü·o dt• 
mil norccon r.u,; e um. 

14. L'm i;,;J'J'eno ~itnado na.;; cercanias da eitlade de Lavras c 
contendo um:t P•'•llll'na casa, limitado ao sul pela cstr·ada que 
Yae a Caça.p:tva. a l,·,sl;·· pelos tel'!'CDOS de Cal' los Figuein•<lo, ao 
norto p.·[.,s t<•t':'tJJlu.; d•• Lucas !Jumcz Fl'rroiJ':t c []. oc,i.• pelos 
tcrrotw~ •li- ~ •. ·~·:tl'ltim LouJ·en<;<~ Fe:Teit·a c pela di •::1, r•.; r ~·.v la. 

O S1·. Ft'.lll<;t•is Lopez a<ltplÍl'ilt este tcncno <1•• Si'. Pe,lt·o 
Augu.;l; J tl:t t 'itiZ u su:t mnlltct• Draxi,]e" .\ll•llplw <1·1 Cruz, 
por,.: ·t·ipt.lt!'" I nT:lth pnlo ta.hclliüo Fl:lll!.irtll" \"i ·o:t i.r~ ~la
<:lt:ttlu,t:ttt !.::.1 r:t', <'lll vint.n u qll:ttt·o tlt: t~n:;ul•l'<J ;[:• mil" novn
~cnto'. 

l:i. ~"is >j!L~·il·::.; ,J.. !.:•tTaS <lo Se·Hilill'Íil 1111 illliO!Jenl,.:s vinte 
0 tlotl.' lt.·.·t,-q·,·::; t\ .... ~·L~~-tJta ,, tlnu:--; :tre-.:. ~o1,~·~-· r), qn:te-; A\ aeh:nn 
dua~ n, a·: c d"l'l'il'kw·ia:-;, sim:tLb.~ no 1·1·imeiru di:;I:L'ido de 
La\"l'it',COll!ililil<lu :lllllll!'tC ('()lll Franci~co Jo'é Ti'Í\f•it'll, a v~ . .;tc 
Clllil o l'ilil'ir'>• .l:li?•Ill('i e com as terras das «l:ocha.;», ao sul com 
a cstmd:t r,•:tl d·· L•t n·;t-.:, em C:v,'ap:tva, e :t o ·,;(.<.) com 
Françoi . .; L"l'r: 1. 

J.:.;;p,; lJl'J:S r·•l':tlll :>.<l<[niJ·j,],., pPlu Si'. fl'(ll1ÇOÍ'i Lopez Llo 
Sr. ~l<II'•·iattu 1:11t:iCtcio de Bitt.cncourG c ilc sua lll!liltct• For
mulina T:-ixe i :·a dt: !li ttcn<•om·t, st•gunt!o oscriptul':t l:n·rada no 
,Jito t:~.l>"ll iil· • Fl:tn '·hnu Yi<•entn :\Iachadn, f'Dl Yilll<' ,. cr·es de 
t~utulll·u d~> lllil e llu\·cc<)lltu.;. 

W. Um tene11o situado nos arrabaldes da cid:vle de Santo 
~\utonio de La \T:to, <lo nma exto11são <lo Yinte lrraça.; <lo sesma
ria ou Yintn c novo h·~cta.res e quatro aro~. limit;tdo a•J sHl 
pelo rio de Lan·:t.s, a léstc pe1:1s terras de !lias, a'J nor·tc pelaR 
1!0 Ft\tllt;ui.s Lo1•cz c a ocsk pelas tlc Jnli;l'J narcdlus. 
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Annexo XLIX 

Eu aktixo a-;-<ignatlo, Yan Zcehrrr•ck, Jean, pt·opriet:trio em 
Nctltcm, dou pL,JPres :to Sr. Lonis Licoppe afim de me repre
l'entar na cun~titnição da Socit:t,! Anonymc des Mines d'Or dtt 
c,:rrito. 

Fixae os estatutos, o capital social, a séde e a uuração da. 
t1it:~ sociedade ; mbscrover quatro acções de quinhentos (500) 
fr:tncos cada n m~,; fazer q naesq tlf'l' entrarias; con trahit· q uae~qucr 
~:ompeomi~so~ ; toma t' park na assemblé~\ geral uos accionistas 
que ~Pgnit· imm•;diat:tmente ;t c11nstitnição d:~ s 1ciedade; dar 
IJ!I[ll'''l!I<'I' T'~ 1 "" ""ht·c os as.'mmpto" em ordem do dia o nomeae 
qttae"'lnet· CUIII<ni,sat'io.-< c ~vln1i ni-<teadores. 

Pat·:~ o.-; 1i11." :cci1na, pa~sar n as~ignat• quaeSI!!ICL' tm·mos o ac
ta-:, P!ogct' domkiliu, ~nb~t.aldcecl' c. em gcr;~l. fazer tudo 
rtmwto dln jlllif:tl' tttil 110 intet·o-:.-:e do onto1·gante. 

Feito em Kdlwm, 1lezenovo do fC\·oeeiro de mil novecentos o 
um. 

P:tt':t PI'"<'III':~<·:Í<l, <':lnf'ormc.- (,\s<ig-n:•.tlo) 1'rrn Zeebl·oech. 

ltr·!!i~tr:llh 11111:t. !'ul!t:t. tlc p:tl'el ~olladu, -'<'lll emenda, em 
Ht•nxr·ILt.>l ao~ •lt•?:1>itu <lo m:u·•: • th• mil 1111\'CCCIÜo-; o 11111, vo
lnme 107, fulio ::, l'aq ·L lter:o!,i "! fr.-<. 40 c. -O rr•cohctl<H' in
tc'l'tll''· (:1.ssign:11l") 1\'cspin. 

Annexo L 

En :t,h:ti.xo as-<ig·n:l.rl•l, Aulwmar Zaman, propl'ietario, no ca~
tr•llo do \\'nlfstht11ek, Moer!Jeck-\Vaes, don podet·e::; ao Sr. 
Lui.; Lieoppe. afilll tlo me rcpt•e.·mntae na con~l.itui<;ão da So
,<,'t'' "l11nt1ymc d,·s J!ines d'Or dn CnTito; flxar o~ csi.at.utos,o ca
pitnl s<ei:LI. :1 ,,··de e a dtu·a•:iio da ~ocietlarlo; snbsercvm·qnatro 
:t~·•:•ie . .; 1],, qllillilr·nl.o~ O':ulcos '' 11l:t uma; fazr•t• <!'taü~quet· entl'a
tb . .;; coul.raltir fJII<LOSI!'lCl' Cilllllll'OlllÍSSG . .; c tomat• p:trtc n:.t. as
semb!t•:t geral tlos accionistas <[llü seguit· immctliatamento á 
r:onstittti<::'t<~ da >ocintlado; da,· quacsrtnor votos sobro os as
:.;nlll]JI.os Pllt •>J·dnm 011 di:t" ll"ill'':tl' tpiitCsr}IICl' <'UillllÜ,sal'ios e 
:1.d lll j li Ís l,t':l•] OI'I'S. 

l':lt'a 1J.< fi," :tdlll:t, pa:;,.;ar '' ;;,,.,jgnal' <lllae.-:qiiL'l' t<~rmos o 
act.as, elcgm· domidli", ~uiJ~tabolec:m· c, em geral, faz,•r tudu 
qne clln julgar util nu intore~~e do outorgante. 

F<·il:o c1n ',[.,nrlroek-\VaP<, vint" <' oito de fe\·creieo <I•) mil 
nnvceent.ns c tl!ll. 

Pat•a prot~Ul':ll;ão, c•mC•Jl'llH'.- (:\~"ignado) .L Zaman. 

Heg:istrada mua l'ollt:~ •lc papel :-;ellauu, sem emenda, em Brn
xf•llas (Estn) :111~ dewit.o de m:Lr~·u de mi!ll<J\·cont.u~ c um, vo
lnuw lú7, lulio :1. e:t."<l 4. lteeehi 2 l'l''· 40 c.- u recebedor in
tut·in" (a~sig11:ul") \\>s1,in. 
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Annexo LI 

O abaixo as~ignado, Raepsaot, Albort, col'l'etor de funrlos em 
Audenarde, 1ht poderes ao Sr. Louis Thieupont, advogado, mem
bro da Camara dos Representante,; em Andenarde, afim do repre
Hental-o na eons1;itnição da Sociéte Anonyme des Mines d'Or du 
Ce1-rito. 

Fixar os e~tatutos, o capital, a sMc e a durar:ão d.l. sociedade. 
Subsct·evm· cinco aeções de 500 franeos cada uma. fawr quaes
qnor pagamentos, contrahir quae~qner comp1·omis-:os, toinar 
parte llêt assemlJ!éa geral dos aecionistas, que sr·guir immedia
tamcnte {t constituir;ão da sociedade, dar quaesqucr votos sobre 
os assumptos em ordem do di<l, nomear quaesquer commissa
rios e adminis~radorcs. 

Para os fin,; acim:t, passar e assignat· quacsquer termos e actas, 
clegm· tlomieilio. sn hst;tbe1ecer e, em geral, fazet· tudo quanto . 
Pile julgat• ntil no intm·e,;se do outorgante. 

Feito em Aurlenarde, dez de março de mil novecento,; e nm. 
Para prot:tll':t(,'lo, conforme.- (Assignado) Racpsaet. 

Regl.tmda lllll<t folha de p;tpel SJllado, sem emewla, em Bru-
xellas (Este) em dezoito do mat·ço de mil noYCCcmto:-: c um, 
Yolum•~ HJ7, tolio :i, casa -!. Recebi 2 fr~. 40 c.- () recebcllor 
interino, (as.-<ignado) 1\'espin. 

Annexo LII 

O ab;tixo as-ü:.ma,lo2 .Jnles 1\Iaenhaut, PI'oprietario, membro d<t 
Camat·.t, rll);; ltepi·escmtantes. l)lll LembergC', d:\. pOtlC'res ao 
St·. Lonis Thieupont, arhogado em Andenarde, afim d0 o repre
sentar n:t c •II'ltitui~'ão da Société Anonyme rles /.fine.< d'Or dn 
Ccrrito, 1lxa J' os e.-;tatutus e capital soda I, a s(·de o a duração 
da di~a socüod:ule. 

SubsreenJt' dez ac•;<>es de rpti11hentos francos cada uma. !'azm· 
quaosqucr Pittt'ê•tlas, cuntrahit• qll:te;,(•[Uc't' compromis:-:o~; tomar 
parte ua a'semlJl(·:~ geral rlo,; accionhtas que seg-uit· immediata
rnente a constituição •la ~ociedade, d<lt' quae;;quor votos sobre 
os assnmpto.:-: 1'111 <miem do dia, Homcar qllacS<[ner co111missarios 
ou admin i:-:II'a•lorc~. 

Para o;; lin-: acima, passar e as.·\ign:tr quae,qnc1· termos c 
actos, elegei· •l"micilio, snbstahell~cer e, em gcr;d, f<LZPl' tudo 
quanto julga1· ucil ao interesse do outorgante. 

Feito em Lemberge, oito de março de mil novecentos e um. 
Para pru,·nt·a·~·ão, eonforme .- (Assignado) ,lfaenlwut. 

Registratl:t nnm folha de p<tpel sellado, sem emenda, om 
Bruxellas aos dozn1 to de março de mil novecentos e um, volume 
HJ7, folio :1, ea~a I. ltcC'ohi ~ ft·s. 40 c.- O rec~IJe•lor interino, 
(assigna<lo) 1Fespin. 
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Annexo LIII 

O ahaixo assignauo, Leonartl Felix, advogarlo em Awlenarrle, 
Já Jlotleres ao Sr. Louis Thieupont, advogado em .\ndenai·de, 
afim tle representai-o na constituição da Socit!td Ano11ymc des 
Mines d'01· rht Cerriln, fixar os e~tatuLos, o capital ~ocial, a séde 
e a duração d<t sociedade, subscreve~· dez acções de <piinhentus 
francos cada um<t ; razer qnacsqucr cntl'adas, contrahü· rllmes
qm~r !'Ompromis~os. tomar parte 11a assemblt"•;t geral do~ 
aecionist;ts que seguir imme1liatamente ;t constituição da socle
dadl) ; ria l' rJuaesqueJ' Yotos sobre a:'smnptos em orrlem ,Jo dia, 
nouleai' ljtliteSqlwl' commissarios e admini.stradurcs. 

l';tra os Hns acima, pa!'Sar c as:<ign.tr quaesqucr tt>t•mos e 
act;ts, elegm· domicilio, ~ultsta.belel'er 1', em geral, tudo quanto 
julgar util no intcrcs~e do uuturgantc. 

Feita em .\utlenarde, onze de março de mil novecentos e um, 
P;u·a peocnração, eonfurme.- (Assignallo) Leo1Hu·rl Feli;r-. 

Registead<t nm<L folha clP p;~pel sellado, ~em emenda. l'lll Bru-
xellas (Este) aos dezoito rle mai'ço de mil noveeen+us c um, 
volume l\l7, fl!lio ~1, ca~a 4. Reccui 2 ü·s. 40 c.- U receuedot· in
tr·rino, (as~ignado) 1Vcspin. 

Annexo LIV 

O ab;üxo assignado, Kieckcns .Toseph, advogaào em Ninove, 
d;i poderes a Louis Thieupont, advogado em Audenarrle, nfim 
de repl'esental-o na constituição da .Societé Anonyme Mi11iere 
du ('!';-rito, tlxar os nstatutos, o capiT,al social, a sédc e a dura
çfw da dita socicdado. 

SuhsercYcr dez arçõcs de quinhentos franco~ carb uma; fazer 
qnaesqner entradas, cont.rahir qnaesquer compromissos; tomar 
paet.e na assemulé<t geral <los accionistas 1p10 segnie immedia-. 
tamcn •.c á constituiçitu r la sociedade ; dar quaosrpwe votos 
~obt'f' os as,nmpto~ Cllll oerlem rio dia ; nomear ll\I:lcxqner 
commissarios c administradoees. 

Para o~ fins acima, passar c as~ignar qna.esquct• termos e 
actas, eleger domirilio, sub3tal>elccct· e, em geral, fa.zee tudo 
qu,tnto julgar util no intcJ'ossc do outorgante. 

Feito em NinoYe, dez de mar~·o tle mil novecentos e um. 
I' ara peocnração, confornw.- ( Assignado) Kicchcns. 

Registrada nm;t folha de papel, ~em emenda, em Bruxellas 
(Este) aos dezoito de março de mil novecentos c um, volume 
1!17, folio :{,casa 4. HecPIJi 2 frs. 40 c.- O recebedor interino, 
( :t~signado) 1Vcspin. 
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Annexo LV 

O aliaixo assignado, Pierl'c Vcr!Jwgem, dcclar.t, pelo pre
sente, consti tuit· seu procut·ador especial o Sr. Barão de 
Broqucville, ao qual cllc d;1 poderes de, por cllc c no seu nome, 
concui't'Cl' para a constituição de uma sociedade anonyma que 
terá a dcnomina<,>ão Soci<1té des Jlincs rl"01· dn Ccrrito_ 

Fixar a duração e a séde da sociedade, o capital social, a di
visão dos lucros e as demais disposi<,>õcs dos e.-;tatutos, fazer c 
acceitar qu;wsrp1er entradas, fixar c rccelJer <t respectiva re
muneração. 

SnlJscrever no nome llo ab lixo assignado duas acções, do 
quinhentos francos cada uma, da sociedade, realizar S<Jbre essas 
ac<,>ÕPS ~ubscriptas as entrada~ previstas pela lei c pelos es
tatutos; tom:u• parte na nomeação dos administratlores e 
dos COlllllli~sari(ls; evcntualmnnte, accoitar no nome do con
stit ninte as func<,>õns que lho forom olforecillas ; tonnr parto 
em quaesqunr assnmblras de fundadores, dar quacsquer vo\o:-; 
sobre quaesquer assumptos em ordem do di:t. 

Para o~ fins acima, pas~ar c assignar r1uaesqucr termos c 
actas, elegm· dolllil~ilio~. suustabeleccr e, em geral, fazer tudo 
quanto for neecssario para cumprimento do pro.>ente manda.rlo. 

GanJ, onze de março de mil novcccnto~ e um. 
Para procuração, conforme.- (A!:lsignado)Pierre Ve1·haegem. 
Registrada uma folh;t. de papel scllado, sem emonda, em 

Bruxcllas (E~tr) em dezoito de março de mil novecentos e um, 
volume 197, fulio 3, ca~a 4. Recebi 2 frs. 40 c.- O recebedor 
interino, (a~signado)- 1Ve.~pin. 

Annexo LVI 

Eu aliaixo asSif!nado, Charlcs Mario .Joseph Corncillc von 
Nyon, propl'iet:trio Pm BPrchcn lc->-Anvers, dou pltlcrcs ao 
Sr. ~I~wrice 1\ek:wr;, em Bruxo!laq, para mo roprPscntar na 
constituiç•ão da Socir'té Anonyme d!'s Mines d'01· du Ce1Tilo; fixar 
os estatuto,, o capital f'ocial, a séd0 n a duração da sociedade, 
subscrever duas acções de quinhentos francos cada uma, fazer 
as rP,pectiYas entradas, eontrahir quacsquer compromissos, 
tomar parte n;L assPmhll~<L geral rlo~ accionb;tas que se seguir 
immediatamcnte ;i, constituição da sociedade; dar qnaesquer 
votos sobre os assumptos em ordem do dia, nomear (}Uacsquor 
commhsarios e administradores. 

P:Lra o~ fins acima, passar e assignar quacsquer termos c 
acta.s, ekgPr domicilio, substabelecer o, em geral, fazer tudo 
quanto julgar tHil no interesse do outorgante. 

Feito em Berchem, dez de março de mil novecentos c um. 
Para procuração, conforme.-(Assignado) C. von Nyen. 
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Rrgi~tra.da. nm:t !'olha de papel ~cllado, sem emenda, Pm Bl'll
xnllas a.os dezoito de m::tr<;>o do mil novecentos num, volume IU7, 
l'olio 3, l'a·m 4. Recebi 2 frs. 41i c.-0 rncebcdol' interino, (assi
gn ::tdo) I V cspin. 

A.nnexo L VII 

O abaixo assignado, Barão Chcar de Crombrugglto do Loo· 
l'inglH', tlt~Clil.l'a., pelo presente>, constituir seu procm·ador ospc
dal o ~~·. Ilar:"ío .Jo:'cplt Kcrvyn de Lottenltove, ao qua.l ello Mt 
pndm·r., para pot• elle e no I'Cll nome concorrer para a consti
tni<:io dt~ uma stwied:ulc anonyrn:t que ter:i, a. donomin:M.·ão 
Sor:idh: d,·s Jlli11cs ri'Or dH Ccrrilo. 

Fixar :t <IIII'a•:<'lo P a St;de 1la societlado, o capital social, :1 

•liYhão 1lu~ luct·o~ c as ottGras disposições tios Pst:1tnt•1.~, fazer 
l~ acceitar qu:tod•lUCL' entrad:ts, fixar e recelwr a re;.;pectiva 
I'l'I11Une l'a~·iio. 

Subscr1wcr no nome do abaixo assignado trcs acçõcs, de 
<jllinhento~ l't·ancos cada uma, da ~ocietlade, rcalizal' solJr·o essas 
<~C•;líc~ Sltbset•ipt.a~ as nntrada~ prcvist:L~ pela lei o pt'los estatu
tos; bmat· parte n;t nomca<}ín dos a•lministradore~ e dos com
miss:u·ios ; eYPn tnalmente, a ceei ta r lj na esq ucr l'unceõrs lj ne lhe 
forem oll'orecitlas; tomar parte em qnacsquer as<rmld(·as de 
l'nnda•lni't•s; ,l;u· clnacsqner Yot, . ..; ;o~•re qnacsrlHPI' as·mitlpto,; l'lll 
ordem d .. dia. 

l':u·.t o:; Jins acim:t, passar c :1c:signar qnaosqurr termo~ e 
aetas, Plegcr •lnmicilio, substabelecer c, em geral. f';bZUl' o que 
!iJr neccssario para cumprimento do'itc mandato. 

Bt'l!Xt)llas, OllZ~ de março de mil novecentos e um. 
P.tra pt'O<'UI':u>:i'\o, cunfornw .- (Assignado) Oscar de Crom

'•rl'fi!Jhc. 

H!',é(~f.rad:t lllll:t !'olha de }Mjll'i S:1Jl:idO, St'lll Pll1011•1:t. l'lll Jli'U
:>:Clla,..; 1 K~oe) au.s dezoHo tk lltill\'O de mil nuvecenL,,,; e H I li, 
Yolnmn l!li, fulio :3, c;bSa 4. Hccebi 2 ft'S. ·10 c.-U J'PcelJetlur in
terino, (:ts:>ign:trluJ \Vespin. 

Par:t <'<.>pia, eun forme.- 11 t;abcllião, (:tssignad") .l1iu EctoJ·s. 

lll'positad:t na t'i'CI'ÍYaninlia do Tdbnnal do Cornmercio de 
llruxt:lla.s, em vinte e cinco do Itiai'•;o de mil novcceut.os c um. 

Socicl,: rlcs Jfi;>cs r7'0r dH Ccrrilo (Estado do Hio (~ramk d•J 
Snl, Bra~il). Socic1la•l<~ .\nonyma em Ilrnxcllits 

NOMEAI,'ÃO DOS Am!INISTRADORES 

Aos onzP ,Jp 111:ti'Ç'<> !lo a.nn•> de mil novcccnt•>s o 11111, P<'I'antc 
mc~tre Fnlix :-.laximiliPn E<'l•>r;.;, t:thcllião, re~idume nin Bru
xella:>, acumpanhatlo do:' Sr:-:. Ch:tl'!C:' LOCHI<Lil$ c Etlmon<l 
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Kcyacrts, ambos moradora.;; em Brnxcllas, testemunhas requi
sitadas; 

Compareceram: 
I. o Os Sr~. François Lo por- 11 CJnstant TallwuarlW, intlus

triae,;. mm·atlo!'f\S na citi<Mlc ;\e Lavras, no E-;tado rio Hio G1·andc 
do Sul (Brazil), agin•lo no nome da socicda•lc co1nmercial em 
commandi ta Lopoz, Talhouar1w & Comp., da qn:tl ellos siio o" 
nnicos gcrcntns, com direito (t assignatura social, soeic1hdc quo 
tom a ~ua sé~le em Montevidéu, fi)rJn;tll;~ entre os Srs. Lopcz, 
Constant Talhnu<Ll'IJe, acim:L mencionados, o Armand Lo ·nond, 
Hem i lJinal't. Piorro Tallwnarno, os tl'os ultimos intlut>triae~. 
moradores em La n·as; Hilario Jesus Lopea, iwlustrial, morador 
em BnciJOS·"\iros, o Emito LernowJ, industrial, morador om Mon
te,·idéo, por c>scriptum lavrada perante me,;tro Lniz Cardoso, 
tabellL"io em ~!ontevidéo, em tl'inta de dozomhro de mil oito
centos novent:L e nove, e em Yil't,ude dos podere~ que o.-: seus 
sorios eunl't•rir;tm aos comp·11·Peentes, por dou.; ilhtrumento.; 
lavrado!', um pcranto o dito í:thclliiio Cardoso, em r•ito de feve
reiro de mil w•n:centos e um, e o outro perante o mestre 
Alhorto Poml)o. tabellião, re:ürlcntc em Buenos-Ai1·es, om cinco 
do me~mo mez, de eatla um:t das quaes procm•<tçile~ uma c6pia 
em lingua hm;panhola o a traduc(·ão na língua fl'anct•z;L ficaram 
annexas ;i o..;criptut';L eunstitutiv<t rla sociedade anonyum So· 
ciaJ des Jiines rl"Or dn Ct'1-rilu !Estado do Rio C:r:tnde ;lo Sul, 
Ilrazi 1), rrwebith hoje pelo tab;>Jlião abaixo as . .;ignado; 

2. 0 A Socieda,dn Bclgr!-Bn'silienne, sociedade anonyma, tendo 
a sua sr!rle em Bruxclla~, aqui J'epresentada por •lous do~ seus 
administr:l.rlorf's ahaixo qu:tlifkad:~s, o S1·. Ha1·ão Cltarles 1!n 
llroquevilln o o Se. André Dtunant; 

~." o Se. H;u·:i o Charles do Broqncvillc, propriobrio, mo
rador em l3ruxellas, rua :\!onbyer n. fi5; 

4." O Sr. Andr•í Dumant, professor na t:nivorsi;lade rln 
Louvain, mora.lor nesta cidade ; 

5. 0 O Sr. Edmond Ysoln·ant de Dcfqnes, proprintario, mo
rador em Brnxcll<Ls, rna de la Loi 11. lül; 

G. o O Sr. Conde Ferdinand de Baillet Latour, lll'opeiotario, 
morado!' Plll lll'llxella~, rua !lu T!'Ône n. 17; 

7. 0 O S1·. Hal'ão Alfred d"fluart, propl'ietarin, momdor em 
BruxellaR, rua d'Ar1on n. 57; 

8. 0 o Sr. Condo Bawlouin de H<IUJ'~ier, proprieta.rio, morador 
1'111 IbliSiteke ; 

!:l. 0 O Se. \'i.;cowlc. A1bQrt I!csmaio<ii•res, propriota.rio, mo
rador o m Ilcors ; 

lO. O Sr. Camille no~maisii·I·c~, proprietario, moratlor em 
Ilcors ; 

11. () Sr. EriiP~t 'Vrrmenlen de '.Iirnoyc, propriotario, mo
radur c111 Assos."c; 

12. O S1·. Xavier Malan, proprictario, morador em helles, 
lll'<lÇ<'t rio Luxcmbourg n. 13. 

As pessoas mencionadas sob os numeros 5 a 12, inclusive, 
todos ar111i rcpres2ntados pelo Sr. Barãn Charles de J:roqnevillc, 
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acima q nalifica.Llo, em virtude de suas procm•ação de proprio 
punho. 

13. O Sr·. H<u·ão Albrrto d'I-IuJ.rt, proprietario, morador em 
~ovet ; 

I L O Sr. 1Ltximilion •In Tt•oo~ternb2rgh, proprieta.t'Íü, mo
radot' em Bt'lt:wll:ts. ruJ. •lo Govet·no Provi:>orio n. 22; 

15 .. \ Sm. Mathilde Ma~me, vluva do Sr. Jules Cartier, 
propt•iet:tria, moradora. em Jumet ; 

W. O St•. Georgcs IlellepultP. engenheiro honorario de 
pnn te;; I' c:tl•:a•la8, mol'a1lor em Kessel· Lo o ; 

17. O Se. Piel'l'n I!PllepultL•, engenheiro, morn.dor em 
Ke,~l'I-Lo•J; 

1 x. O Sr . .Jean Floreman l \'andt'l'linúcn, engenheiro, mo
radot' em Gand, Conl' •lo Pt·irJL'l~ n. 27 ; 

L !I. O St•. Al'thm· Tlwodl!l'<' \'t•t'h:tcgr>n, propriotario, mo
l'•tdot· om Meirellwkc ; 

20. A Sra. l;rsnle Kervyn d'Ondomoorghem, viuva. do 
Sr .. \1f'!'CLl Gcclhand de la Bi~tra.te, pmpl'ietal'ia, mor<vlora om 
Antun!'pia, rua 1le la Pro\·incQ Sud n. \J9 ; 

21. 1 1 S!'. ll:~ rã.o ltaymoilll ,],~ Kc!'dtoVP, d'Exaorde, gnvcrna
tlot· 1la [li'•JViiwia dn Flan•lt·cs llt'icni,:Ll, morador em Ganrl; 

':!;!. O~~·- 1\~trão .\lpllun::te> dL' Pr'lléU'<LIHL~. propl'ietario, mo
ratl .. r t'lll Bl'nxclla~. rua Italic ; 

2:1. o Se .. \ndt•é Slini.;eneyct· rln (~oi'S\Yin, capiião do E~tado· 
mai111', !llll!':tdot· em .\ntuPrpia, mal'ell(• anx Soulicr . .; n. 2; 

:!~. I) s,-. Barã.o :\li'l't'tl ·lL· Xi·Yc tle l~odco, propriuta!'io, mo· 
r;ttf,t• r•m \\'ippclgPm (En•rgcm); 

2G. O ~t·. Linnd Pns-;innr)l', a•lYogado, morador em Gand, 
ruu. 1le l:t \'allée n. t{i. 
A~ pessoas mendunadas sob os numcros 1.! <t 25, inclu~h-e, 

:1q ni t't'PL'P3cn ta das pcl'• Sr. Barão Athanase de Broqueville, 
pt·opt•ir~Lil'iu, moi'.t•lol' l'lll lleu,elbs, rna de Tonlonsc n. 32, 
Pltl Yii'I,n•l<' rlP ~lia pt'U<'IIl':tç:'io dr) pl'O[ll'io pnn!to. 

;!(;. O Sr. B:tt·ãu Jll~uplt Kcn yn de Lclt,,•nltun•, pt·opricl.ario, 
mot•tul•H' Clll BruxPllas. nt•t rle L\divité n. 2D; 

27. O St·. ~Iarcel Bot't', conetor rle !'nntlos, morador em 
Bt•uxolla.~. rna dcs llon~c .\pôtt·cs n. :10, a•1ui representado pelo 
St•. \lat.lticll SiillOll~. :Li~Cti-;o •tn:tlili,~a•lo, 1ptc se rcspons:tbiliz:t 
}101' P1Jr:; 

21>. 11 Si'. ,\11g1"to JL,ylen. elt;.:r•nlteit•,J, morador em Stcgem; 
2D. t 1St·. Bar:w Cltal'le< de Combt·u:,:-gho tlc Pit[UCilllaeh', pro

J>I'i('\.:tt•io. mot·adur C'lll Bt·uxr.!la~. ru~t de., l~l'ére,; n. 3:!; 
:~o. r 1 St· . .Tc"rph Gtnt.illon t!t) ~IItlil', iiJtlu~tl'ia.l, uwl'adur em 

Com·t.1·:~ i: 
:a. o~~·. ,\lbon ~!aol'tom, in•ln,:tl'i:tl. morador em (1anrl; 
T~. 11 Si. Bil.:·;J.r) .J,,a.a Het.ltttltc), :trlvogado, morado!' em 

Oo~t. Hoo.,nlll'ke ; 
:3:{. A S!·a. Maria tr••o 1.hal.,:, vinva. do Sr. Louis V:tlllle PoclP, 

]ll'O[)l'iuftu·ia, ltll>t'atlut':t em Gand; 
i:l-L A Sra. :\bria •le Bantlnt, prnprieb.ria, m•n·a•lot'ét em 

lllonr!t''l"~'~- rlrp:tt't.aHtCilt.'J do Pa~··lu Calai~ (Ft·ança); 
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:l5. O SI'. Emite Hayoit de Termicolll't. profes~ur na. Univer
siria•lc de Louva.in, muradut• ne>t<t cidade; 

~!6. O Sr. Ch:1l'lC$ de Bromnrr, :vl vogado, morador em 
Gand; 

37. O S ·. AL'man•l Rrn,:on, i.:dJellião. moradot• em Dinan t. 
As Jll'Soo\oas mcncionatlas soh os ns. 2ci a :n, inclusive, aqui 

repre"entada" polo SI'. Bat"ão Kcrvyn, de Leti,enlwve, :wima 
qualificado, em vil'tude do :sua~ procurações de proprio punlw. 

:~8. O Sr. Leon Vandcr \\~ene tio Vorsselaet•, proprietario, 
morarlor em Antuerpia, Bonlcv:trd Leopolrl n. 17, at1ui repre
sentado velo Sr. Barão Athanase de Bt·o•tucville, acima qualifi
cado, em vil't.nde do sua procuração de pt•opt•io punho : 

:1u. O SI'. Conde Amanry de Marchant e d'Ansembourg, pro
prietariu, mor.tdor em Hl'uxrllas, rua du Tt·ône n. 15 ; 

40. O Sr. Barão Adricn Kervyn de LeUenhovc, pl'opriet:wio, 
mora•lor om \Yackcn, a•1ui rcpt·cscnhdo p[)lo St·. Barão .Josep!t 
he!'vyn de Letteuhove. :winm ctua1ific:tdo, em vil'tude de sua 
pl'ocuração de pt•opt·io punho : 

41. O St•. Conde Clric de Villegas S dnt Pior!',}, proprietario, 
morador· Plll Brnxellas, rua de Spa n. I, aqui rept·cscntado pelo 
St·. Barão At,hanaso •le llroqueville, acim;t qualificado, quo so 
responsabiliza pot· elle; 

4::!. O St·. Conde .Julns de BeaulfOL't, pl'oprictario, morador 
em Brnxf'llas, !'na dP la Sciencll n. 31, a•pü representado pelo 
Sr. B:n·ão ,\th:maso •le Broqueville, acima qualificado, em vit·
tnde de sua pt·oeul'açã.o de lll'oprio punho ; 

4:L O 8!'. Lonis Grenier, engonlwit·o ntunieipal do pontes e 
calçadas. morat!ot· em Gand, a tni represcmt:ulo pd•J Sr·. Barão 
.loseph Ki't·vyn do Lett.t•nlwve, acirn~t mencionado, em vil'tude do 
~ua. pt·o•~tu·a•::tJ de propl"io punho ; 

41. O SI'. C<uni!le Pcnn, blll'go-mcstre de :\Ia~onny Saint Jean, 
alli mot·an•l<>, a•tni rcpl'esentado pelo Sr. :\Iathieu Simons, 
ab:tixo •tu;dilk<t•lo, Plll vit·tlllle ele sua pt·uctu·a.,·:to •lo propri•J 
punho: 

4:J. O SL' .. \dolpltc Verl>e!Pn, t.abdlião, morador em Pncrs; 
-1G .. \ s •·;t. •:ondt~:-;sa Ct•cile Ma ri e Aline de Theuse de Nle\·· 

1and, viuv:t ,r,, SI'. Alfred Cornet de P.ts:mnt, proprietaria, mo
radot'<t 1'111 .\ehel. 

o~ dons ultimos, aqui representados pelo Sr. Barão Atltanase 
de Hro•tut•vi!le, em vit·;w[e de suas pt•oem·aç•l••s dt• pt·oprio 
pnnlto. 

-17 .. \ Bawtun Contrato de Fonds Puhlic,.:, socit;dailt• anonynn, 
tendo :~ su:~ s•'Lle em Bruxollas, aqui reprn~onta•la P'Jr dons dog 
snu~ admini.,;tr.tdores, od St·s. Maudcc Bekaert c Mathicu 
Simon3. :dmi'\o qualificados: 

4:-<. O Sr. M:turiec Bckac;rt, doutor em ilircilo, morador em 
Bruxcllas, rn:1 de la Lo i n. llt A ; 

4\1. O Sr. Cltar1e . .; Lefeuvrc', proprie';ario e consclheit·o pro
vineial, morad()t' em Ruysbt·oeck-les-Puer:;; 

50. O Sr. Camillo Vcr·cruyssc, proprictario. morador em 
Courtrai ; 
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51. O Sr. Louis Vercruyssc 1lo Xcmhensl'r, pt'otn•ietario, mo
radot' em Courtr;ti; 

52. A Sra. Ma.thilde de V andem Droeck, viuva !lo SL'. Firmino 
Vorcruys~c. proprietal'ia, moratlol'a em Coul'tl'ai ; 

Es~2s uHimos r1ua.tro, <l.llUÍ representados pelo Sr. Maurice 
Bekaert, acima. qualificado, em virtmlJ de snas procurações de 
proprio p1mlw. 

G:L O Sr. ~l;tf,ltieu Simons; pl'opl'ietario, morador em Bru
xell:ts, t'n:t tle Nortl n. 44; 

5 L O Sl'. !\Iat·,·ollin Dutillclll', doutor em medicina, morador 
em S:tint l<itlo> IP>·Lioge. artni rPpl·esentado pPlo Sr. l\Iatltieu 
Simon-.:, acima qnalifica1lo, Olll virtude de Slt<L procm·açâ•l tlc 
JH'opdo pnnh 1 ; 

55. O St• .. \li)Jl't Ca.\'ton de \Viart, tlirector da llanllllO Crn
tr:tlo rle Fonrl,; l'uhlics, mor<tdor em Bt·uxellas, I'U~t !L\rlon 
11. 71 ; 

5G. O Sr. Lonis LicGppo, cah:a, morador em \VPsombock ; 
57. O S1·. Cllnrle .Jean de 1\Im·o,Je, prupl'irtario, morador em 

Bt·ux<'lla~. rn:t :wx LamPs n. :.'1 : 
fí8. () St•. Ct\-;tlheiro Oscal' de Rurbur e \VPsrmbeck, pro

prid~t·io, mot·auot' em \\'menlLe('.k ; 
5'J. o St· . .JosPph Yan Zocb!'•ll)l'k, proprietario, mora•lt>t' em 

::-.!ethem; 
no. o :"t· .. h~an Van ZeelJroeck, pt·opriet<~t'io, morador em 

Nei;l!om : 
Gl. (J Sr. .\1lhom:.tt' Z:tm<tn. pt'••lll'ietario, mor;l'ior nu crt~tello 

üe \Vcrl'ô•l01wk, :\loerheck-\Yar\S. 
As pL's . .;.,;~s :tcimn. meneion.tu:ts, sub os numeras 57 n, til. acp1i 

roprescn t:tuas pelo Sr. Loujs Licoppe, <.teima rp1n.lifieado, em 
vir~ntlo de :m:Ls procuraçõe3 IIP propl'io punho. 

G:!. () Sr. Piet•t•o (;ecriiwkx, :ulvogatlo, morallor em Ter
mondl): 

G3. r 1 Sr. E,Jmond l\Ialfci, ungcnl!r)it'o, mot·;ulot• Plll Tet'-
mondt': -

G4. !Í S1·. Paul Van StoenlJorgh, pl'opl'iet:.tl'io, morador em 
13ruxellas, ru:t dn Tacitul'nc n. ·13; 

G:J. O Sr. Lttiz Tltioupont, :t<hogadn. m•n•ad~>r rm .\ndenar<lc; 
n:· .. () :-;,._ .\!I•Pd, R<tüp:<:tt'l., I'II!TI'&I>l' de fllnd~>.<, Jllll)'.trll>l' f\lll 

.\wlenat·'lr' : 
07. O St• .. lulo.,; :\Ltonlt;tnL, p:opl'iuLu·io, lll~>t'a'lnl' Plll Lmn

bCl'"h . 
GS. O St•. Ln<lll:tl'•l Fclix, :td voga• lo, mor:td•>t' em Awlen:tl'lk; 
G!J. O St· .. lo::'OJlh Kicl'kcn..:. :tll\'C>ga.fiJ, llliJI':tll~>t' 0111 Ni

nuve. 
0..; I[H:t.io~·u 11HinH». aqni rnpt'<'>:)lll.:t•los poln Sr. Luiz Thicu

pont, a.,·im:c <[II<tlilic<td.o, em \·it·twlo de ~ua,; Jll'OClll'<l!;i>e.-< rlu 
propriu JHII!IIO. 

70. O :-;1·. l'im'l'c \'erh<1C.!"·nm, prnpriet:win, JI11JI':tllor rm 
r;;w•l. ;upii l'OJH'o.,;cnt:tl!o pelo St·. Ba.rã.~ Cll:trlc,; de Bt'L><Ittc
Yillt), Plll \'inude üc stm pror.:ut•;tl;;ln de pruJn'i'' punho. 

71. r J SI'. Charh•,: :\!:tl'ic Ju.,oplt Cumoille Y~>IJ Nyun, l•l'Pl)l'Íe-
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ht•i,,, Jlllt'<t lnt• o:n llJt·~lt)il leJ "\.nvet'A, :t'lllÍ rept•e,>entado 
pelu S ·. :O.Itlll'ir;e Ilelnm•i;, acirn t qn.'tlif1c.t'LJ, c 11 vil't.lt<lc de 
::;tn p:J.;tu\tçã 1 do pt•vpein punho. 

72. OS·. B tr•.'io ().,:~ u· r!J Com'n·ug~lto de T;tl'J'inghe, prJ
pt•iet·u•in, m >r:t<l11' c:n llrn:clll:t.,:, t'tn :\IontnyíL' 11. /.), :tlfi!Í rcJ
]lt'O''lllh'lo ]Hll'J Sr·. llu·:·l. • .J,J . .,:ep:t 1\.ot•vyJt 1b Lo'.LJ\Illton~. 0111 
virtude de sn·t lll'oc:u·a,::·w <lo pt·opt•io punho; 

O . .,: '[uac.; el:nptt't1 '31lt,e'. :tgindo cJJU0 nnicJ:> acciom.;ta.;; da 
soei o la• lo an lllyma Sociel•! rl 's Jiine.> d'Or rltl CJrrilo 1 E-!t"t<lo do 
Rio fll':tn•le dJ Snl, Beazill, t;cn<lo a. sua s(,de em Bl'llxcllas, que 
cllni !'1111 i:tl'.llll pnt• ~'' ·:·ipt 11'<\ l:tn'<t Lt luj.J J)(ll',tlliP o t:t~Jcllião 
aktix<> a.,: . .,:ign:t,l•J, ~'·'''l'Ípldll':t á JfUal Jic:u·am an1vx·ts cts pro· 
r'tll',l>'."lcs :teima mend<m:ul<ts, so rmmít'<tlll em a.;;scm!•[J\t gol'al 
d, ' t ')I' LO la<1c, allm do lix tt' o ll'InlCl'O 1los mcmbt·os do pt·í
meii'O cm~Jliln de a.•illlirtistl·ar;:io, de p1·oce lm· ;i. ll<llllC:t'::'IO dos 
nll\.'llll'>S. dnt,\ll'lllÍJI:tr, lta\·nrtlo lug:tr, o:l ~pns em0[tlllW.Jt••:l, :tlém 
tl<J lrwtiém'' IJrJ'i ltw;·o< ~·J•~i:tc;~. IJ::m como o., Jlus e~>mmissat·íos 
e p:u:t ,,st ttttit·em S•Jilrc ot1t.rus •ltEWs<p!Ct' as;tlmpi.o.-; •ruo po.,sam 
ÍIHOI'l''Sêll' ;í, soded:tt[C. 

A a~~ 'rniJl(lJ. é pt'<'Sirli l:t poi<J Sr. Van St0cmberg!w, acima 
q11alitic 1do. 

Ello tlc.,igna comll s •ct'<lhrio o S!'. Carton de \\'iart. acima. 
cita<l<J, o CJllltJ e-lcJt'nt't,Jol'll' o:.; St•s. Barão CllarlP' du Bt'Oiltte
vil!tJ e :'-Iathicu Sim•n', acima qnaliflc<J.do . .;. 

Ddílnr.tndo 'Jbi'C os a'sumptos, em ordem d> dia, a assem
hlé:t, pJI' unttnimidade de ,·otos, lixou o nnmet'<J do-; mombro:l 
do p:·lm Jir·o c.Jn mllw dtl a.,hlinistr;v:ã > em n we c n lllH'i:t par:t 
e.ssJs o> S1·s. (.lDor.~,;;; li •llepnlto, "\.nd1·ü Dttrnon~. L(••Jll van de 
\VJt'\"ll ,1-J \Vnt'·''uhm·, L·mt'l Tltlcupont, \Itthicn Símon-<, llhn
t·ic.• HL•.k:te<"G, lht'itl .r .. s.Jplt 1\:•Jrvyn tlll Lcttenlttn·<J, H tt·io Ch:tl'· 
!c> r[,J HI\J'lllC\"il[J l\ B tt':ÍO .\.liFJl't dTiuar~, totlog acinn qnali
fic:vlo '· 

A a.,:;CJ;nbl•! t c mtint't<t í'ó1·a ria pt'J;ença do tabJ!lião. 

IJn tnlo 11 <[tn o t ~ 1 Jolliil.' E \~ill'·' lan'•>tl a pt•nc<ellt'~ act.:t. no 
l11gar e tb 1:t ,;upt'-t, n t p ·e,;~nça tLt'> k~tcmnn!t:.L' acim:tmuncio
n;t las. 

Jo: l'eir.:t a lcit,nra, n.;signal'am as pa.de; com as tosf;r.rnunlns o 
CO[)llliJ"Ucl t:tiJ.J!!íão. 

Se;.:;lLHn as :~~~lgn ~.tuL\tS. 

R ·gi>ttwl tem ll ·ttxollas (Este) aos dezenove do tn'll\'JJ tlo 
IUi[llti\'0.~ \li L H O 11111. \',J!nJIU' \)XII, folio 6X, C:t'a :L Qu'\tt'O fo· 
llt:t..; ,[' p tp •I seU v lo, d ns Pm.~ntla~. ]{JJCPIJi 2 !'!''. ·111 c.- O 
rc ··~IJ~ lut' in!,tlt'in 1, (~t'·ligna<l •) \Vespiil. 

l'.Lt'l c•!pi:t, c ml'ut'illl.- O tabellil,), (a.-;<ign;~ lu) 1JI11:r: Edors. 

IJ,~pBÜa<Lt na Escl'i 1·ani<t tln Trilmn:ll •lo C Jmmweiu de Dt·n
xell:t' em vi tG'J JJ tru.s de mu-ç·o de mil JlOYecen(os e um. 

t>m<ttl:tdu dn> E;G:t•los Uuírlo;; <lo ilr.tzll, Brtnl'lb,, •!IÜllZO 
de 111 do dtJ mil Hove.~ento' c um. 

Poder Executivo 1901 63 
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cl!c c em sc~u nome, <>oncorrcr p;tl':t :t ron8titnição de nm:t 
l'ocicdado :tnonymrt •1nn tot•;i por <lcrwmin<tçiio Soô,:(c1 rles Jfincs 
rl"Or llll Ccrrito. 

Fix:w a. •lura,ção e '1 s(·de •l:t socicd~•!c, o capital social, a 
divisiio dos lncl'os r <1~ ontl'as disposições dos estatutos. f.\zer c 
aeceit:u· rpw.csqner erltJ•ac!as, fix:tr c receber n. resp3ctiva rc
munc l':t\fto. 

SuhscJ·cvm· nr1 nomr, •lo comiit.nint.r, cinco acçõe~ <lo qui
nhPntos f"l'aneos (;-,o'!) ea•h uma d:t so~ieuarle ; rcalizru· stdwn 
C~S:tS actiit·.~ SUUS ·.ri pia-; ;tS enfl':uLIS previstas pclct bi O peloS 
o~tat.ntos; toma t' p:u·tr• n:t nolnca,·:l.o dos :l.l!minis!t•ct•!oros c 
dos commissa1'i"s; IWP!ltnalm<,ni.•~. accPitar a.~ funr.ço.õc31JHO lhe 
ÜJL'lllll ulli.~t·•·cid:t~; í. 1:11'11' JUt'L• r•m 'lllll.CSrpwt• :tiSem],J,··a~ rb 
fnn•larli!t'C'l, tlat• IJil<t<'''JIICl' \·,J!,J.; s •l>t'.~ rpnC.-'<JIH't' as~nmpto,; 
1'111 orrlem rlo tli<t. 

l'at'<t o~ !in~ a.cima, pas~:tt' c a~<ign:u· rtn:tO'!JllCt' ti\J'Illrl~ o 
ato!,a~. olog-o~· domicilio, "n.hstahclc•·ct· c. em gct·.d, faz,~t· o 9-uc 
for ne~os-;a.t'!O par:tt~tllll)ll'llliCOtu rlo p1•c,;onto m:tn•l;J.t.u. 

Uin;J.llt., nO\'C 1!1:ll\'O de mil IWYe•·cntos e mn. 
Par:t Jll'CH'Ilt':tl::t". ''"nf'••t'lllC.-(.\..>si!fn:ulu) .1l'i>l. R<'il-'<íil. 

Regi~t.t·;l,ll:t nm:t foll1a <lo papel ,,ollatla. ~em ctnPntl:1, em lll'n-
xclla~ (Este\ au,; dcz"ito de lli<Ll\'O do 111il noYCCt>nLos c nm, Y<l

lnnw J\)7, folio R, ca,;:t ·L n~wchi '2 J'J•. 411 c.-U l'PCcbctiOt' inr,o
~·j ''· ( 1 ,_.ic<nado) 1r1·-<pin. 

Annexo XXXIII 

O :th<üxo ,'\"Signadu, Arman•l RPn,;un, tabcllii'io em Dinant, tle
el:tr:t, p:1lo JH'OS<,nto, dat· t.o•lo~ "" podcrl's <to Sr. Bariio .lo~oplt 
Kt\1'\·yn •lo Lot\cnhuvP, <t!im de ~'"ll"IHTtH' 1111 :-;cJt nome para. a 
t'<Jl'lll:t•::i.rJ 110 llll\:1 ,;nr·io·h•lf' :11\<>ll)'lllll, ,,,lJ :1 dPillllllLJI'll.';' o 110 
.S'IJr'i,;f,: dt·.~ JJiJit'3 r/'( )J· dH ( ,'t•i·rdu. 

Fix:tl' :t 't'dc u a dnt':t<:~" tb >rwiP l:1dn. o r•apit.al :<ud·ll, :t di
Yi:<11o tlo~ 1111'\'11~ I\ as uul,l':ts dispu,;i~·l•r>S dus c't:tlnt"'· t:tzPt' o 
:wccit:w ll'llW> Jlll'l' onr.r:vl:\_..:, lix:t.l' !' 't·ccohm· :t t•o,:vect.il·:t rc
tnnn r r:~· ·i\ o . 

Suh,;,.I:PT<'l' no ll<>lll<' •lo :t\>:1 i XLI ns~i~lll~rl·J ~PÍ-~ acçõt·-~ d:t so
cie·l:td.,, J't•:diz:l.l' no :tetn dr S('t' lan·:d:t a eS<'l'Ípi.l!l'.t t•on:;ti
tlltiva, O'nl>1·o <t imp:11't·tnci:.t dt·~'a" a•·•.·ln.Js, a t•lltr:ul:t cxi_gida 
p:1la lei ou p:•los l'~tatltto~. 

Tumal' j>éll'l,e u:t llllllW:t•::i:o •l'J' atlmini.-d:J':I<ltH'CS n ,J,, r."nl-
111 b . ..;;u•it ~~, :u_·t~t~i La, r e.-~..;a.s t'nncçtít'::::. 

l':tt'i,icip:tr d•·· <jll:u•·'<[lii'I' ll'i'<'lllbl•'as •li' ac,•innid.:J~ 1'11ndador,·~ 
I\ dtdihPl':u· ~ohrc qllll"""[IIPT "'~>Illlpt·•>' r'lll ut·rlom du di:t. 

Pa1·a IH li11,.; acim:~., p:t~'l H'" a"ign:tt' qiw.e~r[lt'.lt' ::ct·mos P 
ar·l:ts. PICg•'l' domi••ilio, Sllh~\:~b:·ll·~: •t' o. l'lll gt•t'.il, l'ilZr'l' tllllo 
<jllaiii,I) l'rll' ll"t;,,.;<:Jl'Í<J [lll'.l <'lltll[l!'Íiil'lll,o ,[,, pl'<'Sllll.' Jilalld:tl.l), 

Ft•.itcl um !1in·t11t, <'til 11111 1' d:• m·u·•: > d·• mil no\'l'l'Pnt.os "um. 
l'al':1 p1'1l'UI':J•,':\IJ, ll·Jlll'•Jl':lll~.-( \"i~-·l:t:lu\ .\rui. Ji'-'"-'Oil. 
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Rcgistrarht uma folha de papBl SBllado, s:Jm enwn ht, em 
Brnxellas (Este) aos dezoito de março de mil n'Jvcccntoa e um, 
volumn I 97, f o li o :!, casa 4. Recebi 2 fr. 40 c. - O rcce !Jcdor 
interino, (as.;ignado) 1Vespin. 

Annexo XXXIV 

O :tlJaixo assignado, Lt~on van \Vm've rlc Vorssl'hicr pro
priet.;JJ'io, Bonkvanl Leopold n. 17, Pm Antnerpia. dcwlara, 
pelo pi'C:;cnw, const.i1.nil' seu pi'Oenrador ~~,;p:•cial o St•. B;tl'iio 
A LhanasL\ de Broqucvillr, ao qu:tl e !lo dá pmlm·cs para, pot· e!le 
e no stlll nome. concoi'J'er pat·a a. constitnit;io de uma sociPda
de anunymct t[llO "ení. pol' denominct•.·ão So,·z·,:le rles .Ui!les 
rl"Or dn Ccn·ilo. 

Fixai' a s(·de c a. dni':tt;ão da. sociorlit!lc, o capit:Ll ~ocial, a tli
visiio tios lw~ro,.;, c :ts on"J'as rlisposii;i!e.s dos osL:Ltntos. 

FaZl'l' n :JCt'•:itu· qnaes•tne.t· entradas, lixar r\ !'occhet• a l'espo
ctiva L'<'lllUOOt'ar;fio. 

Sttbsc.rnvm· no nome tio ahaixo assign:tdo f[tVtrPnt:t :tc<;Õcs. de 
quinltc:tto~ !'ranc.os (f>riO) eada lllll<t da soc.ierhule ; realizar sobro 
es-;a,; acçõo:; ~uhscl'iptas as cntt'<Hla.s pl'Cvistas pela lei c pelos 
c~t<Ltllttls ; tom:ti' p:tt'to n:t nomr:u;oão d·J~ administ.L\tdorc.s n rios 
eumtnissa!'io,:; PYnnr.nalmnnto, accektr qu:wsrplül' !'uncr;õl's q11n 
lhe 1tll'em ofl'erecirl:t~; t •mar p:u·Lo nm quacs•jucr assembléas 
do f'rrnrl.trlorec;. d:tt' rttme,;quct• voto . .; sobre quaOB!IICl' assumptos 
em ortlem tlo r! ia. 

P:Lt'a o . .; fin,.: acim:t, pas.sar o assign:tr quae:-:f1Uet• torm'l·' o 
:tc.t.as, nlogrw tlomicilio. snhstabolernt· 0, em geral, faze!' i.ltflo 
•lnant·l I'•Jt' ncressariu p:tl'<t eulllpt•i IIWtl to rl•l pi'Osun tn manrla l,>l. 

Antnl't'pia., yjn:n e oito rio fevereiro de mil nov0cotd.•Js c 11m. 
- ( assigtl:l!lo) L. 1)11/1 de H'<'ITI' \'ol·ssc/!ler. 

Rcg·istt':td:t um:t l'"lli:t rle p:tpcl sdlarlo, S"lll mnr.nrl:t, em 
Brux::ll:r,s (I~stn) a11s olozoito de m:trço do mil novocnntos n 11111, 
volume IU7 J!>lio :l, ca·n I. Rn ·nlJi '! fr. 411 c. -0 rrcnhr:rlo!' in
tcrin", (:tssign:ulo) H'esJlin. 

Annexo XXXV 

O ahaix11 as.signaoin. Barão :\rll'ien Ken·yn de Lcttonhove, 
lll'OPI'il't.:uio em \V;t,•kf'n. dnclar:t, pelo prr•snnte. c.on,;tituit• >am 
]JI'!ICilt'arlot· Psp •.c.ial "SI'. ll:Ll':Í" .Jo,pplt Km·vyn rlP Lrttr•nlto\·0, 
ao qrt;r,l n!ln rl;i potl•:l'o; pat';t, pot• l'lln l' no sr•u nome, c.oncol'· 
l'ni' p:LJ':t ;J, C.Pll.stil.rti<;ií.o rle unt:t sude,l:t :n anonynHt '}!lO L<w:i 
pot• denolllilla,;ão Sn,·i(:(,: de.< ,1/iues d'O;· du l'c1·;·i/o. 

Fi,•t• ,, dura(to <~ a .. <(•oh: rh socic·l:t:lt', o c:tpit:tl ~ocial. a 
divi·f"' do,: ltt<:rn~ na,..; lll!tJ·,L~ rlispn~i<.·r•P< d11s rstat11tos. t'.•zm· 
n :v'r' ·it:!.t• 'l'H''"'iill't' nn~l'ad:t~. fh::tL' n t'e•,nh.H' ;t J'f'>pediv:J l'n
!lllll!nl':tçlo. 

Sul>.sct'()VC;' no nnmr do :tbn.ixn a":<igna,J,, drz acçi!f's de qui
nltPIJios (?íO!l) t'J·:wc·•,; cad:t uma rla ~~~dr,LLdL' ; J'r,:tlizal' ~o-



IOCR ACTOS DO PODEII EXECUTIVO 

bt•r; o;-:as acçilr" as entl':l•la'l p:cvi"t'\~ p~I:L ld e p~llH c~tét· 
tntos; t·>m:\r p:tl'tn n:t li<HilCW<to d•>3 a•lmini~"i\t•I•H'C.; c dos 
eommissal'io"; cvcntualml)ntn, accJita;· n•J nome do eon:;ti
tuintc <Ls fttltcçõe,; •tnc llw forem olfel'ccidas. tomat• parte em 
•ttuto~ [1Wt' '"'"''lllblt~as. t!:tt' t[ll LC-l•tuo;· voto . .; ,;o'H'J •tuae.;rp!Cl' 
a~snmpi;os em or.lcm do •lia. 

Pé!. I' é!. os fins a~imct, p:t~"'Ll' e a~ ügnat· q n:w 'l nr•· t0;·mo;;: 0 
act<ts, clr>;.;-ct• !lomicilio. snhst:tho!.,eot· c, em g-m·:d, f:twt· o qnr• 
tot· no::m;;u·io tnr:t Clllll[H'ittwntJ ,J,, pt·c.;~ntc man•lato. 

Bt·tnnll:• '· onze clc mat·ço c lo mi I novccrnto.; c nm. 

I ':11':1, J•l'O:'Ill'iL\'ito, ·~-Jn!iJI'!IIf). - ( .\s.;ign:té!O.) i3iii':ÍI) c-IJII'il'/1 

!Ú'I"l'!l'' d.· J.cff,•;iltOt"t'. 

Ro;.("istt·<t•la nma folha dt• papc! srll:ttlo, srnt rnwn.J:t, rtll 
Hrn~wllas, (E-te) aos 1lczoito tln nt:tt•ço dr> mil non•centos c nm. 
\'Ollltll(l I !.li. t'tJlio :l, c i.S:t -L RrwnlJi 2 n·. -!I) c.-0 l'C •chctiOl' 
intt~l'Íno, (as-i<..:-tl(~clo) n·,·."Jliil" 

Annexo XXXVI 

n ah:lixo ''"·"i.cm:tclo. CtJI1<lP .Tttln; !IC Hc:tttfl'•JI't. Plll Ht'UXC!l:v>, 
tlrdaJ':t. I' ·lo pt·c~senle, con-:tituit· s:m lll'OC:lll'•trlul' "'JIO<~ia.l " 
:--:1·. B:tt·:\>1 Athan:tsc do lll'ortttt:Yi!le, ao qtwl olle Já podHt'm: 
J>:lt'il, !•·•:· P!lc ,. tu St~n llllllll~. •'<HlCtH't'c:· p:u·a a con-;t.it.nição 
tlt· tllti:L ~~~ ·il'•l:td'~ anuny111:t tjll • k:·:i l))l' tltmomin:t~·ão Sol'i•'f,: 
r/,_•_, Jfin,:s ,/"Q;- '''' L'<'l'l"i/o. 

Fixat· a dnração e a '~ti,) tia s•>cicrlarlt'. o t•apktl 'oci:d, a 
clivi,ão •l••s luct·os e as outt·a~ oli,pBi,:õcs tio,; t•--:>:ttut·,~- t'azet· c 
at•ecit.:Lt' •ttt:ti',CJ.tWl' enk:~thLs, fix:u· o nJC'ebc1· a I't'<pl'Cih·a 1\~lllll· 
ner:u}io. 

:-;ll'•'et'i'ICl' no nonw r!" :clnixo as<igna•ln vint • aet·l,c--: do qni
nlu•iii.O~ (.-,•111) t't•;ttlt'''·' ~~;uh lllllil d:~. s•>cirtladP; r":diztt' soiJt'P 
u.,s:t-; nt·, .. ·,,., ·-ttb«_'t'ipt:ts a·' c•td t':t.d:t--: pre\'ist:l"· ptJI:t lei e pdo.--: 
c<htllto;;: t•lln·u· parte nn. n Jlll•':tt;ão dos udmiuistt·a•lut'P' c do·: 
·~ollllllÍ~~:~t·i•>~; m·entualtn')llt 1, <tct:nitar no numn tlo con.--:1 itnintn 
:1~ frtllC(''."'" q11e llw l'ol'emn:rercH·i•l:t~; r.omat' p:H' :0 nm rpt:tc''
qw·t· :t<;<•mhlt'•:ts ,Jp fun•!:•rlor·o·s. cht• qtt:Lf'''lill'l' n•to~ ;;oht•n 
lllliWSI[lll'l' :tS,Illllpto~ l'lll II[',[C!ll do flirt. 

P:tt':t ns 1\n' acima, pa-:sar e as3ignr~r te:·mo-: c :v·ta-;. Plo.é!·ct• 
domil'ili•l, snb~t.:Li•cln~er t• mn g-ol':tl l':tzct· tu [q tttt:tiltll l'ot· 
nr-c~·s.~at·io. 

Dt•rtxell:l.--:. onze tlo lll'll\' J •lo mil liOVLlc~·ntos" um. 
Pa.l':t pt·.,·n;·açii.o, CO)il'•l!'.lll'. - (.\s.o<ign:ulni r·,,./· J,d,.-< ,,_. 

//r,'r'llf(urf. 

R"gÍ."-'1,".\•[t ll!lll, t'nllt:1 •l•• ]llp3l SJll:do. SCIII Clllelltla.. Olll 
ll!'ll'.;t~!];~.; (l•~'l!t•) :<o~ clt•ZilÍT-•> d·~ lll'l.l'l,>tl dt• lllÍ[ Il<l\-i'Ci•ll'llS O lllll, 

volllrllel \fi, l'••li•> ::, •~-ts't I. t:"''tlhi .'!_ i't' .. 111 "· - () n>~·obetlOt' 
int,t~t·ittO, (a.,;-;j~IUdll) \V•.'•'f"'•'• 
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Annexo XXX VII 

O ab:tixo assignado, Loui~ GL·cnicL', engenltJiL'O principal de 
pontes e ealç:vbs em Gand, dcclal':L, polo prP!'ente. constituir 
seu prowt·ad.ot• cspccia.l o St·. llat•Ko ,Joscplt Ken·yn de Litte
nhovc, ;w qu ti ellc ,);i, podeees p:Ll'a, por ellc- e no seu nome, 
concot'l'GJ' par;t ;L eonstt•ucção •lo urn:L socie•hd•• anunym:L que 
tor;i, pot· donomiuação SociCtJ des Mines d'Or r/,, C,'I'I'Un. 

Fixat• a 1lm-;tç:ão e :L sGde •h soeie,la•le, u c 1.pihl social, ;L 
divisão •los Litct·o . .; c as outras di~p:J.~içiíes do> c;;t:l t,ntl),, fazct• c 
accoit;n qu:te~lllOL' cntt·adas, fix:H' c re<tliz:Lr :1 respeetivCL 
l'Pl111111et•;tção. 

Suhsct'e\·er no nome do ab:lixo a~aignado •l.na.' acç-ões do 
quinhentoo: (.'iOO) ft·ancos cada, uma •la sr•ci~•l:1de : t·••a liz·u· sobt·e 
essas :v:•:fícs :ts entradas previstas pel;L lei P p·•lo~ c>tatutos; 
tomat• p u·te n:t !JOJUC<tção dos arlminis~r;Hlr)l'l'' e do.-; C<ltnmis
sario~; on)ntnaJmentc, acceit:tr n.. nome do eon~tilnintc as 
fnncçi'>P-S qw· llw l'ort~lll oll'nl'eeida~; tomar part1• em •tuacsqucr 
asscmblé:t~ du l'lulda•lorc~. dar tpracsrtuet· Yoto~ >n!it'P quacsqncl' 
<tssump~u~ em oerlcm do dia. 

Pa1':t os fins :1cima, p:tssar e ctssig-nar q u:w~q lll'l' tcemus o 
<tct:ts, eln.c;t•t• dumicilio, stl!Jstahl)ltlt'IJr e, em !-(t)t'al. fazet• o que 
for nl'ct•->sal'io. 

Bruxellas, unzc de março de mil novecentos e um. 
Pat·a procm·açoão, conformc.-(.\ssignado) r::·cni,.,.. 

Regi~tt·atb um:t, folha de p:tpel ~LJll<Lilo, ~em Cllll'tlila, em Bru-
xcllas, l\lll dezoito 1k m:Lrço de mil novecentos P lllll. volume 197, 
J'uliu :l, e:tsa. 4. Re~tJbi :!- l't·-;. -10 c.- O rccdre,lul' intel'ino, 
(:tssignad.u) Wespin. 

Annexo XXX ~I li 

O almixo assignado, Camillc Perin. f'lll 1\I<tsn.I·-Saint-.Tean, 
decl<tr:t, pt•lo pt·,:scnte. cunst.itnit· seu prut)Ul':tdut· PSp.~cütl o 
Sr. M:ttlti•·n Simon-<, em I3t·uxcllas, ao qual Pile d{L podores 
para, pr)r clle •~ no ~eu nome, roneorrer p<tr:t a constituição 
,]r, um;\ ~twiPrbrlr• qnc tenl. p,>L' <lenomina<;:i:r> "" · .,.,,, "'·'' Mill•'.~ 
d'Or du Cc;Tilo. 

Fixar :t dnraç·i'io e a séde tl:L societlatlo, u capital ,;odal, ;L 

diYi~ã.o d .. s lttet·o,; c as outras lliSpi!::;içr-,c.~ do.' p.-tatttto~; tomar 
p:1rtr\ na. nullW:tt::-,o dos admini$tradorcs e rio.< •·ommbsarios; 
eventual rnent:,, aeccitar no num e 1lo constituintc as funcçõcs 
que ll:J forem oll'oreeid:ts, tom~u· parte em 'lllM'''lner asscm
bléas •le f'unrladort>s, dar qn<Lesqncr votos ,;ol>l'e quae>q_net' 
a~sumptos mil ord.em do dia. 

Para os fins a~im<t, pas~at· e as-;ignal' •1ua••,;qucl' termo.l o 
Pooler Executivo 1001 1\í 
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;L';ta.~, ell'g'Cl' rJomieilio, ~U]JStaiJe[CCCl' 0, Cll1 get•a], (azt~l' O l[llC 
rue ncees~at'io p:u·a cnmprimento do pre~ent0 m:tndat '· 

llrnxell:ts, onw dt~ março do mil Il<Jvecento~ c nm. 

l':t,r:t pt'Ot'\1 t·:v::"io, ennformc.- ( As~ign:\Clo) CamiU.; Pcrin. 

Regist rau:t uma. fulh:t de p:tpel scllado, sem emenda, em 
l{rnxPll:<s, em tlczoitu tlf' mal'('O do mil novecentos c nm, vultmto 
l~!T,li,li•• 3,ca~.t I. l~t•c;•hi 2 t't·.~. -10 c.- O n•cohedor (as-;ignctd•l) 
\rrc':.:pin. 

Annexo XXXIX 

() :thcixo a-',ignadtl, .\tlnlpho Yer!Jel<'n, t.ahpJliiio em Pnm·;:, 
declara, polo p1·o,:ontn. eonstituir sou PI'OCllt'atlor espcl'i:tl o 
.;r. H:ct·:·tu Athanase dt> Hl'oque\·illc, ao qu:tl elle Ll:i pode ·es 
p:l.t'a. pt>l' el lo e no sen nome, eoneon·m· p tra a, e•Jn~t.itni•:1io do 
uma, ~odt~tl tl<· anonym' •tu~' tor:í pot· uenomina<;ií•• Sucielc! 
•!··s ,u;,,, ... r/"0;· ri!' l'en·ito. 

Fix:1r :t d111'"'·:iu o a "''!~' tl:t ''"'icilado. o capital ,;ncial, a 
•livi<t•• d •s [tt<'l'·J' ,. :t.' Ottr.ra' tli"P"~kur~s t[,,~ c.-;tat.ntos. fazer e 
.wceitar qu:w~•1m~t· nnt.rad;t,, lixar c rneobt'r a rn.;pccr,iv:~. ro
mtmc r·;:• ·:·to. 

S11lJ-:•·1·r:vP1' 111 IH>me .J,, all:Lixo assi!.!tla•lo I"PS'Pntt :tc•·<íes df' 
,tttinL:·n•. '' {:ÍII'1) f1·;ulcll~ c;ul:L tt!ll:i.,d,; ~ocit)thdt:, t'caliz;;t. s11hr~ 
,.,,as :tc•:líi'S snlsl'l·iptas a~ cntt·adas prnvist<t' pela, lei P pdoR 
1 -t:Ltnt.os; tllm:IL' [Ut'tn n;t nome;~,:ã.o tio . .; <vlminh,tt·:ulort·.; r: do.; 
··ommi~sarios; cvr:ntun.lmcntn, ac:'eit:tt' no nome 1[,, c"n"t.i
tltintr•, a' runc,:lies <[ll'' lltc f'orpm oll'el'eci,l;ts; t~>mat' part.e nm 
·tltacS<[UOt' as-'t:mhl0a,~ til' funtla•l••rc'. tht· tptacsr[nOL' voto' sohrc 
<[llae"l11CI' H~SIIllllJI.I!S ('lll Ol'tlem do dia. 

I';II'II.US lin.s ;l('illl:l, p:Hs<tt' P as.si;.:n:lt' qnu•.;t[!Wt' tPl'lllOS c 
:tc"L:I~. •·i•~ge1· dotni•·ilio. ~uh.;t;;dJI'!t~t~t·t· u, t'lll g-eral. fiLZ<'l' o t!!W 
lor nc,~n•,nt·iu [l'tt\t cnmprimonto do pt'<'SL'Itl.o mandato. 

!'tiPt'S, vin 1r: u tt·o-; dl' t't•vcJ·eieo de mil novorontos c um. 

\':ti':t [H'OCill'<l<>':Ítl, I'Utl{(H'IILC'.- (.\~sign:ulu) 1'f'r{~>•[,•;l. 

l~rgi,;tt·ad:t 11 l!t:t !idlta ,[e papt'l se !lado, ~Ptn l'ntenda, Pm Ht·n-
xnll:t,~, t'lll dt~Z•Ji to do nnr~·o dn mil JI•JYUCI'lltus o lllll, volumf' 
1\17. t'olio 3, c:ula 4. ltecelJi 2 ft·s. 40 c.- U rc~:ebeilor interino 
(a,~i~n<ttlu) ""c'Jli:H. 

Annexo XL 

\ :l.i>aix.• :t,sign:ula. vinva, Colltlessa Alfre1! Comot de Pei~
~,:ant., •Lt fantili:t l't•ciliP :\l:tri<' ,\linn tln Cheux de :\lPy\an1lt, 
propeid:tt•i:l, llltlt':tdot•;t no t·a,~tdlo tL'\chPl ( LinJI•nl'go llclg-a ), 
di••:l:ll'!L. pela pt'CSt!lltt', e•m~titnit· seu p1·ocnr:tdt!t' e,;peeial o 
F;t•. ll:tt•:I.•J .\tlt:tn:t~e dt• llt·ortwJville, :w 'lua! ella d:l poderes 
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par,\, por olla o no sou nome, c mcorror pU'J, unn sn~ie•ütrlo 
anonyma, quo tm·á. por tlen•JmiuaçiiJ S·;ci::t.; des ,1Dnes d'Or d !t 
Cerrito. 

Fix u· a duração o a sé,le d \ so~ir.tla;Je, o ~apittl s:>cbtl, a 
tlivisil:J dos lu~t·os o a~ ontra> di~p·Jsiçií,•' d·n e~tünt l'l, üzet• 
e a~t~oiLat· t[ltaosrptot· ontt•arla~, lixu· e r0colJm' ~t respectiva 
rem uno t•a.•;iio. 

Snh~Cl'ü\'O" no nome da ah;LixJ a~<ig-n:t·la Sl'''ont:t act;õo~ •lo 
tJninlwní;o~ (300) ft•atwo.<etl:t Hnu da sociol:t'lc, ro:tlizar sohre 
c . .;-:as ac•:lí ., snh . .;t't'ipt;t~ :t~ ontt·ada~ pt',,,-i,_t:t-l pLll<~ lei e pelos 
e.;ttl.n:o . .; : t.omar p:u·tc nct ttotnca<;:w do~ admini.;l,t'a I ore-; o dos 
•~nmmb.:~;tt•ios; O\'ütlt.'nlnwnl;e, ac,:oitar tto nonD tia con"tituinte 
as fttnet;Õ:.):> q ur. lhe t'ut·em o!l'tii'O<'i la' ; t•Jlllat• pat·te em •t uaos
'lllCl' ~t~<cm blé.\,; do futHla·l ot·e.<, dar 11 uao,;<pwr Yobs sobre 
quac:.:•[lWI' assllmpto . .; em oedetn do •lia. 

Pa.r<t •H fin.< aeim:1. p<t~S<1I' o a~~ignat· quac.-<l[ltnt' t.ot·mos e 
aL·tas. nl<:~er domieilio, Slth . .;Utloelet'l'l' o. om gorai, fazr,r o qur-
1\H' neee"~<Lrio par<t cumprimento do pre~entr, maudat.o. 

Bt·nxella,, Yintr c •lou~ tln !i1voreiru ,[o mil novecentos o um. 

p,,, r;t procllt'a~·:lo. con t'ormn .- (As~ignada) Cowlc.-<~a Al(red 
Conwt de l'eissailf. 

ltcgist.r:tda uma. !'u!ha t!e p:tpol srll<vlo, :>f'm Plllelllla, f'm Dru
xolla~ a. o~ ,[ozoi to tln Hl:l.I\'O de mil non•con to~ o um, volunw 
107, fu!io ::,casa l. Rel'oiJi 'Z l't'.'· -10 e,- O rocohedor interino. 
(ls-;igna•lo) 1Vespi11. 

Annexo XLI 

O alnix<l a~.->igrl:td''• Clt<tl'!o~ Loft>lnTn, Ruy~hl'Of'ck lP.y-Pner:-:. 
c•JII~nllwit•n pt·.,vinci~LI. t!,~da!'a pelo prn.-<ento enn~tituir SC\tt pro
ctll'ad"t' c.;p[)ci:tl os,·. \[aui'it•o Bnkael't, Pm Ht·uxella:.:, ao qu~tl 
üllü tlit JlO·lCJ'C.-\ Jl.Ll'.t, j)iJl' Cllü O 111) ~'lll ll<JillC, COI!l'Ol'I'Cl' Jlal'a <1, 
enn.-; t.i 1,u i L; fio tle um:L ~oci1•thL• lc anonyma, q llc tet·á :L dono miua
ção Socú't'! rles Jiines d'Or du Cerrito. 

Fixat• a dut•:tçio e <L sé.le da s•Jcif'riado, o capital social, a 
divi.-;ão du.; lltct·o,; o a,.; ont;•a, dispo .. •içõo.; dos p,;bi.UWS, f:LZOI' e 
ae,~nit:tr qn<Ln'·llWl' ent;t'alh,;, fi:nt• !' t·c,~ebcr a I'<'~peetiva ro
lll'liH}r;wão. 

Sub~~~··,,l·c,· 1\tl IlillllC do abaix J as<ign't<l" dez act;õe.-.: de qui
nlwnl;o< (5'10) fl·anc''~ c:trh uma da ''J~ied~~de, realiz;Lr sobre' 
t• . .;.;as acçõc,; sub<cript:t~ as entt'ar[a, pl'cvi,h-< poLL ld c pelos 
(',;tatnt"'; t•Jm~u· parto na nonw:Lção dtH admini~tt·a,[orc~ e do~< 
C<JJHlllis.;;H'io~; oventmtlmorHc. accoitat· no nome do con,tituinte 
a,; l'llneçõo . .; quo lho fot'<'lll olltli'OCit!a..:; tumat• parte em q~ta.es
t!IICt' a~.; liltblé.L' dll fnnt! dtJ!'O.<. tl:u· qn;w.;qnnt• vo 1,1),; ;;obt'(' 
•tn:te~r[nnr a::;mtnpt.o,; em urdnm do dia. 

P;u·a os fins ;~eima. p:ts~.tr e a,;sign:\t' ttU<L0~•111Jl' tcrmJs c 
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acta>. elcg<W domicilio, snlJshhelcc~r c, em geral. f<tmt• tmlo 
qnant:; l'ot' necessario para cumprimento do presente mandato. 

Ruysbroeck, dons de março tlc mil novecentos e um. 
Pa.ra pt·ocm·a.çito, cont'ot·me.- (Assignado) Lefeln,·e. 

Registr:ttl:t uma folha de papel Rellado, SJm emenda, em 
Bruxdh,; (Este) em dezoito de março de mil novecc•ntos e um, 
volume 197, t"ulio :;, casa ·L Recebi :2 fr.~. 4.0 c.- O rccebeLlor 
interino, (assigna•lo) Wcspin. 

Annexo XLII 

O a.L ti:-.:o assignarlo, Camille Yercrnyssc, prupl'ictat'io, olc
cl:tr:t. p~lo presente, •~>nstituit· sPu pt•ocm•arlor especial o Sr. 
~[alll'ic~ Bckaert, ao qual cllt•. tLi p(}(lere~ para, pot' cllo c no 
~·~u nu11LC, concoercr p·w:\ a eon~tituição de um:t sociedaoln ano
nym:t, 'tne tcr:i, a tlenominação So.·ir!te dcs Mines d'Or rln Ce;·;·itu. 

Fh:tl' :t olltr:tçito e a so!de 1b ~ocie•larle, o capital sudal, a 
J.il·is··t•> 1lu.-; Iw·t•,;,; n no.: oul.ra..; <lbposi<;õoo.: 1lo..; esGatntos. l'azm· 
c aec:•ittt' t•ntr;u\;t~, Jixat· c !'t>CPbct' :t rc.<pcctil·:t rcmune· 
raç:ru. 

Suh-;.•t\l\.l!l' no nom1; <lu ab:tixo a~~ignauo Jcz ac<;õr:s de 
quirllwatu.-; CiOGi franc:os ea<l:t 1t111a da sociedade, rcalizal' sul>re 
tl."lO.::H a•·<;iín.-; suhscript:ts ao.: r•nt.t·:ula..; previstas J>PLt l·;i o pclo.o.: 
c"ta1.11L •S: tmn:tl' p:trt.:; n:t llOJil<':toJLO dos adminisr.radot'<•s e d"" 
I'Oillltti..;-;arios; m·ontuallncnt.e :wc11itar no nome do constituinte 
:1,-; fltll~ÇÕI's que lhe forem ofl',;reciilas : tom:tr parte tllll •tu:ws· 
q IWL' a-;scmhléa;; 1le fnnthtlot·e,;, dar fln;wsquct· n>t<H sol>t'f' 
qu:te.->·tiLOt' :t~snmptos em ot·•l<'m <lo dia. 

f':tt':t o~ fins acima, passai' e <ts-;ignar •!uacsquer termos P 

:wtas, clng"I' dumiciliu, sul~:-;t:tl>clcect' !', mu geral, fazer o qw• 
ful' n,:e:•"l.<;u•io pat'<t r·umpt•inwnl." tlo presPnl.e m:tn•lato. 

Cnurtrai, UIII de mar<;o iltl mil non•cuntos c um. 
Pam pt•ocuraç;\.u, e mt'orme.- (:\.s;igna•lo) l'wnille 'Ve;·cnrys:<c. 

Rr:gi·J~rarlt uma l'olh:t <k p:tpel sellado, sem cmcn!l<t, Pm 
Benxdlas (J•:str) 11111 tlczuito tln ntMÇu <ln mil JJUvcct•nt.m; u um, 
Yolumn l!J7, !(;fio ::, o·asa 4. Uo~ebi:! J'r~ . .JIJ c.- O recebc•lor 
in tJt'inu, ( a:;signatlo) I Vespi<~. 

Annexo XLIII 

O ahai:-.:o a . ..:.,ign:vlo, Loui-: YPrernysse de Nennlwuscr, pro
Pl'iet.at·io om Court.l'ai, dá poderes ao Sr. Mauricc Bekacrt, f'IH 
Bruxellas, afim 1ln rt•present:t l-o na cousti tuiç·iio tht socic1lade 
anonyma Socie1<1 des Jlfi,u·s d'Or (ht ('e,·;·ito • 

. \ppl'OV<tl' os c,;tatnto.;, o o·apit.;tl soeial, a ~é•lc c a. tltll'31;ão tla 
~oeiod:tt!e. 
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SnlJscl'CYCl' dez acr;õc~ do quinhentos (500) feancos cad<t uma; 
fa,zer quaeSI[UCl' entradas, contmhir quaesqucr compt·omissos; 
tornar parto nas assembléas gee.tes dos accionistil.~ que se segui
rem immediatamcnte á con~tttuição da sociedade, dil.r qua.osquer 
vot:Js sobre o,; assumptos orn ordem t!o dia, nomear commis
sarios e a1lministradores. 

Para os fins acima, passar e assignar quaesqner termos o 
actas, elegct• uomieilio, subst<tbolecer e, em ger.tl, fazor o quo 
ior necessariu par<t cumpl'imento do presente mandato. 

Feito em Conrtrai, dez do janeiro de mil noveconto:> e um. 

Para prot:uração, conformo.-(.\s~ignado) L. Vcrcrttysse de 
1\·e~;nh('I!SCI'. 

llegi~trada nmil. folha do papo! sel!ado, sem omonda, mn 
Bruxella~ aos dezoito 1le março do mil novecpnt.o~ e nm, vo
lume 107, fnl i o :i, ~~asa. 4. Hcecbi ~ frs. 411 c. O rec')hcdor interino, 
(a~:;ignatlo) "'espi,,. 

Annexo XLIV 

A abaixo a:;~ignarla, Sra. Firmin Yerct•uy~~Cl, declara, pelo 
prcsen te, con-;tituir seu procut·ador ospccial o Sr. Ma.uricc 
Hekaeet, ao 'tnal ella rht poder·1~s pat'a, por clla o no seu nome, 
concorret· p~tm a con~tituiçào rlo nma socie,Iadc quo tor<i a do
nomina(•ão Socicll' dcs Z.Iines a·o,- du Cet-rito. 

Fixat· <L 1\nr:tt;:i.o e :~"';de da ,of'ie•l:ule. I) t•apital social, a IH
visão du::; liwt·us o :t,; outras di~posit;!íe,; 1los t•st;ttutus ; l'azcl' e 
acccitat· 'l'tacst[lll't' entradas, fix:u· e recehe1· a respectiva remu
neraçiio. 

SnlJ:-:ct'eYct• no nome da alJ:tixo assignada dt<z acções do qui~ 
nhcnt,,: ( G: li 1) l't·awo:.; ea1la 11111a 1l:~ ~ocic<i:lllc, realizar sobre 
o'sas <WIJ>ns .-;ulw~t·lptts as oni.l':tdas pre1·istas pela lei e pelo~ 
Pstatntu,, tuJIJ:Ll' p:u·to n:t llOlll!':tt;;'to do~ :t,lminist.l':ldot't'8 o do.-; 
~~olllllti-:->:Lt'in:.;; enllll.nalmcntc:, aét~dtal' no nontc da ,:,n:<titlliltte 
as fnnt:t;i'c' que lhe i'ot•em oll'ur,•eitl<ts; tomar parte em l[u::ws-
1[ um· a -:-;u lll lJII\t.s de fund:tdo J•ns, dar quacs'[tter Yoto.-; sobre 
'lnacst!HCt' a~-:umptos em ot·d<•tJI do di<t. 

Par:t o·: Ji1H aci1na, 1nssar· n assignat• l[ll~u·s :uer tet·mos e 
actas. elcg•~t· domicilio, wbs .. :dJ 1locor e, em l!<'l'al, l'azer o l[llO 
lo r net•p.;~" •·in par:t eumpriml'n to do Jn·e~I'Iltc mar11h .. o. 

Court.rai. Yi:1t1: e oito do ft:-.e:·oil'<J dn mil novt·c•~nto~ o nm. 
P:tr<t l'l'Ut:lll'<tt)o, conformc.-(.\.t~ig·rMtla) Fir,niJJ l'crcruysse. 

Regi~tl'atLt. uma folh:t de p:tpcl se !lado. sem cmPI!I!a., em 
Ilruxella-: (h'tt>), :to~ dezoito du marr·o d,, mil novceeiJt'J' e um 
volume 1'.17, fulio :l, ca-;a 4. Ht·c<Jhi :i ft•s. 41J c.- O t·,:ct~betlur in: 
tl'rino, (as.-:igll<tilo) '\Vcspin. 
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Allll3XO XLV 

O :LlJaixo assignaüo, :\Iarcellin Dntillcnx, doutor em Saint 
Dillc-i-Lit~gc, d;i, llOIIPt'<)S ;10 Sr. Simons, administrador t!elegado 
•h BruuJHC Ccnlralc ,,,, Foílds Pulilics, afim do o t•eprcwntar na. 
I'Onstitui~'iio da socit>darle anonyma des llfines d'01· du Ccn·ito. 

Fixae os e . .;tatutos, o capital social, a s(,de e a due:1çiio da 
•1ita HociPr!ade, snb~crr•ver cin,·otm•;a c quatl'O af'~iic' 1lc quiniH•n
t.os (GUII) f1·anco~ cada urn:t, faz,,,. rrnae,;rl ncr entrarias ; e ou h· a h i I' 
qnae''llll'l' <'Ol11Jll'Olllhsos; tomar pa1·ü~ na assemblé;t gemi rio~ 
:1ccioni'o:ts que .''egnii· iHJmedia t:ttttente ;í. constitui~·;I,,J da so
eierlad.•; dai' (jlJaP."llUl'l' voto-; ~ui>J'P os a'snmpttlS em ot·rlr•rn dn 
<lia; ll"lll~'al' I!II:H'''Jlli)l' commis-;;u·ios n arlministr;ulor.•,:. 

Para o> ti n.-; aci m:~, pa -;.~:u· e as'i.!!Jl :1 r q n<Lc.'q uct· t.ennns e a da •:, 
{'lcgm· domkilio, snbBtahelecet· <', em geral, fazer o rpw foi' 
ncee~sario no interesso du outorgante. 

Feito em Saint.(;iJL•.<-Lii•gr:, Yinte c oito de dezembJ'rl •h: mil 
Ü tlUV(1 1~·; 1 J) :;u.'S. 

Pa1·a pr•, >Clll':HJio, eonJ'OJ'lllf' .- ( . .\ssignado) DHiilleu.o:. 

Ree!i~tr'ada uma fnlha d0 papel sellado, sem emenda. em 
Bt·uxdb~ (Este) aos dezoito de llUli\'O de mil nun•c,•ntos c 
um, volume HJ7, folio ::l, ea~a 4. Recebi 2 fr . .;. 40 c.- O rece
ht•dor interino, (assignarlu) lVI'spin. 

Annexo XL VI 

O abaixo assignado, Conde Jnan de 1\Iel'odc, propriotario. rua 
aux La ines n. 21, em Bruxellas, d;t poderes ao Sr. Louis U
f'OPP"· caixa nm \Vcsemheck, afim de reprcsental-o na consti
tuiçiiu da sockdado anonyma des Jlinas rl'Or du c,,.,.:tn, lixar 
os e:Hatuto.s, o capital soda!, a st'·de e a duração da rlita ~ocie
dade, snl>scrcYcr doze ac<,·ues ,Je quinhentos (500) francos ··ada 
uma, fazer qnaesquer entradas; f'ontrahir quaesquer compro
mi~sos. tomar parte na as~cmhlr~a geral dos ac<'ionisl.as que se
guir immc,Jiatamente <'L eonstit.ui<,:ão 1b sociedade, dar quaes
']IH'I' Yntos sobJ'f' os :ts~umpt.o.; em or1IPm do 11ia, noiJlt'at' qn;Lcs
'lltel' commi~~arios e administradores. 

Par;t os fins aeima, pas8ar e assignar rJuae.;quer termos c 
.actos, eleger domicilio, suustabelecer e, em geral, fawr tU(!O 
q uau to .i ulga.r util no interesse 1lo outorgante. 

Fei1o em Evcrl,crgh, trinta tle j;tneiro 1le mil noveceuto.; 
t>, um. 

Para J>rocm·a(·ã.o, conforme.- (.\ssignado) Jean de 11ferode. 

Registra,Ja uma folha. de papel sellado, sem enwnda, em 
Bruxella~ (Est.,•) aos dezoito de março de milnoYe,·cnr.us e nm, 
volume 196, fulio 3, casa. 4. Receui 2 J'r-:. 40 c.-0 recelredor 
interino, (a-;signado) 1Vespi11. 
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Annexo XLVII 

Eu a.haixo assignado, Cavalheiro de Hul'imrr de \Vnsembeck, 
cast;dlo dn \Vosemheck, dou podere,; ao Sr. Loni-1 Licoppe, 
c üxa em \Ve . .;omhnck, alim tlo Jlle rcpre,;entar na constituição 
da socit~da•lc anonym;~ tias l\lina~ de Ouro do Cenito; fixar o,: 
estatutu,;, o capital :;ocial, a séde c ~t tllll'n.ç:10 da dit~t socieda
tlc; sn h~ercYm' sei' ac~·ões de quiultcntos franeos (500) catb 
uma; faze!' qu:tnsqm•r entrada:,:; contrahit' qnacsqum· compro~ 
mi:;.;us; tomar p:trtc na assemhléa geral do.; aecionL.:tas qu" 
:.;eguit· immetliabmen te á consti tuil,'iio da soeie<la.rle ; uar q nar.~
quer Yoto~ sobre o:.: a.:,.;umptos om ordem tlu dia c nome:ll' •luaes
'1 uer comnli:>sal'ios e a<lministradorcs. 

Pat•:t os fins acima, passar e assignar quac·;;;tiUCI' termos n 
acta~, oleg-l'l' t!omil"ilio, snbstalH~leect• c. Ptll ;reral, J'aznr t11dn 
qu:J.nto julgar util no interesse do ontorgantP. 

Feito em Beuxcllas, •lczesci,.; tlc f:·sct•eiro •le mil n•Jvccen
ilos e um. 

Para procttt'a<;:'io, confoeme.- (Assignado; l'uv. rlc Rurl,w·e rlc 
l''esemvccll. 

Rcgistra<b uma fulha. de papel sellatlo. ~em emenda., em 
Bt•tuwllas (Este) em dezoito de março de mil novt•centos ~~ 
um, volume lUi, folio 3, casa -L Recebi ~ fe,;. 40 c.- O rcco
uodor interino, (:t.,~ignado) We.,pit~. 

Annexo XL VIII 

En ab:tixo a>signado, .Tosoplt Yan Zeehroccl~. pruprict:wlu 
em Netltem. dou potlercs ao Sr. Luis Licoppc, afim de me 
representar n:L constituição da sociedade anonrma <las Minas 
de Uut·o do Ccrrito. fixar os estatutos, o capital social, a st~tlo 
e a duração da dita s:Jciedade; subscrever sris acções de qui
nhentos francos (500) cada uma; f"aZJl' qu:te~!lllCt' cntt•ada.s ; 
contrahit• qu<to~rluur compromh:so,;, toma!' parte n:t a.ssemblé~L 
geral tios aecionista,; que seguir immediatamcntc :i. constituiçã.o 
da sociodatlu; dar quaosqum· votos sobre o.:: assumptos em 
o ruem uu dia ; Jtomeal' q uae~quer commissarios c adminis
tradores. 

P:u·a os fins :teima, pa~sar c a,;; . .:;ignar qnae~quet• tPrmos o 
acta . .;" eleg·ur domicilio, substabclecee c. em geral, f<tzet' o 
quo julgar util no interesse tio outorgante. 

Feito em Nctltem, vinte de fevereiro de mil novecentos e um. 
Pat·a procuração, con1"tn•me.--(Assignado) Jos<'l'h 1Tan Zeebroech. 

Rcgistra•la uma folltn. ele papel sellado, sem emenda, em Bru-
xclla.~ (l•:stc) n.m; dezoito de março de mil novecentos c um, vo-
lume l\l7, folio 3, casa 4. Recebi 2 frs. 40 c.-0 rcGJbcdor in
terino, (a.s.,;ignado) Wespin, 
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COlltO <[<' t'<'·j~ (I ;IIÜ11.';1H 111) a eÍfii•(l <'rlfltr)..; de ré i~ (;);11()11~0()0), O, OI)· 

•~a-o d<' reinritk11c:i<t. pl'ia •'<H'"';J,. rla <.~,ntorização concedida. 
pc•lu d•)ct·cto Plll virtude do rtnal haix:uu as pre~cnte,; clausulas. 

Cr1pit:tl FedNal. 2:! de jnlh" •lc 1\H)l.-A./(;·edo ,1Iai,, 

Eu abaixo as . .;i!!lla•lu .. \.fJ'on:-:o Ilr.'llt'i•tlLCS Cal'los Garcia, tt·a
ductnt' p11hlieo jttt'allH'nt.:tdo n inl.el'pt·r•tl' •·omrnfwcial nomeulo 
prl:t .T1mt:t <'omnwt·ci;tl •lt·~t.a pt':1ç·t. <'OIIt es•Tipturio :i rua de 
:-;. P•·dt·•• 11. :31i, '"''t':trl", eert ili<-n JWI:t prcc>rontl' C'lll como mo 
fora~rt apt·o.;HIIt:1d.l3 1111-1 ··~r."rur,,., cs·:ript.11s tta lin!.(ua rranceza, 
:lf'itt1 "" "·' tr:t•l117.l:· liil.t•t•:dltll'!l'"' P·'l'·' '' liír!!llCI v••t·naeula, o 
'!IH' CIS,illl CU!ilpJ'i i'lll l':tZ:II• r]ll 11.<'11 ol[kir>. I' !it.l.l't':1[1llt'lltP 
\'Pt".ido..: dizem u "t'g-uintC': 

l't 1 t';l,n(f• !lUHI.I'i' ria..;tj•ll .f,J~.'ll:l ]; llill ~~ s 11l C!)llt•,:.ra, t:ll,:~lli;l~:i 
l'll\ P:t~·i;. :1h1.i'\•J """i:IIt:tdn, <'Oir1j<:II'<'CCII u ~l'. Ft•t'll!l!lll [ll)t'<•, 
iltdrt''.t·i:l\, tlt•Jr·:.,J ,. t"rl Tt·•n·•'' ' \11 1 <~·1. t'lt:t Clt:tl'lt•..; D<'la11nay 
11. i.'í. a:.;indu ··n··:.• llt;i ··J 1'11i1d ,.J,,· ,[:, .,,,,•it"l:t<J,. iLIWll\'tlla, mi1 
yja 1!l' J'rl!'l!l;l,rJr,l, ''") dPI!tllJ.!I!;I,i','~·~ dtl :~··lr',:Jfr; ,}'j~~~·j~/r1 f(lffinP 
il!l'"'' ./,, ,/'[!,.p,····•, <JII•' r,·ltt por li::t prin<'ip1d!rii'Jlt<': 

l. .\ •·u!llj)l':t d!' 111:t:1 \'i'"Jll'i'''l"d:· -;il.:t 1\Jil C':t]<i\·:u·~·. l·:,tadD 
dt• ...: . l':t~tl• 1\\t :tzi !1. 

~J I I llJ:t,I.Pt'Í:JJ :J:...!Ti··•l:,l 1'111 -:J·t·Y] 1 '11 d1• ;Sil:J ('X}dUl':t(,':Írl t_\ (\~ 
,•ollr.·it ·1- ;rr·!;11:: lt··,·nr '' :1, Li zr·~·--.i·. 

... \ '"<"".' ·!' ,J "· l' ··•[•1'1" I. r.·) I '!'''''' pt•l:t. r·iill.lll':t d:ts 
1;•1'1'1.<. ljlll~l' \" !·1 1·, <Jrl:l •\;), I;,;Lrft•iJ'!I'. 11<1 f<i'J;t, l't'\'t•IJd:t ,]11..; 
U•tTI~~. Ílltffifl\'d;, lli:Jir·t•i;J[ U 11111\'liil!il,, llii'Í:' ;[ t'i't'.rt·id;c I'XjJIO· 

r:v·;l, .• t' t·t.lllllt~i;'t qtl:t!'"'l'll'l' up:·1·:rç~-, ...... iJIUYi·i~ tHl iitl1Jl!IY('i..: qur\ 

,,. r···::tcl•llt:•tn dirt••·r." •>lt indil·•···r:'llt<•n!•• an tlm s"r·ial. 
.\ !'l'f·,·J·ida ,.,.·icd:1r:,. :1 <'<~11'-'lillli•· . .;:· ]'"~' 1!111 ]'t':tZO ,]:• dn

t':t(·:·, I .J1· '! 1f;],J1!i·l", ;1 :'••~li.')]" d<~ di.t 1) .... q;ll_','il"f,;!llit.'.'-lt! di'IÍJliljy;l_, 

{'UI:I ...:, ··IP fllll J';lt'i/. ):.tr!]l'\-:t:·d j'.,j .... : ~!lTli•'!'l' ll. '!:J. t.''IIH L) 

r';(JiiJ;;tl dt.' qtJ;}tJ'II '1'!)111.,: J!Jil I'J';ttlr'l•·. di\-i1lid11 I'Jll :21) ;\('('1.1(1.~ do 
Yi!Pt• ltlil l't':t!:•·•l'- t•:td:t !llll;t ;t ,lll•.'•'l',•\-•'1" t'l1l llillll~'l'~~~·iu t' a 
iJJl1··!·1·., I iz:1t· 111, :t ·1 o ~1·1 :-.:11 :1--:,·:·i .,._-, , 

'' 'ltr:il, Jll'f·t p;T...:•··:r.~\ d. ;• ..... :t·J 1 1~:1 ,.,,. 1
, ,,.,,, d.~ Jtlt'--\l,l'l! 

r :ast .. :t 1::~zi11. "'' ,],,, .l~:·lliã•·· ::.!: """ L-oi:::l:td''' e l"•dill-11"~ 
'111;· a ptl.t:l''--1' t·Jil ,. :1.-! -.r1:1'-i Ju);:li 1:J-.. ll~L d:t!:t dl' ltt)_je. p:11':1 qw.• 
. ...;f'j:tlH p:1--':H1tl, •t-.. ~·X lo! :l•'f,tt'i (111 , . .'I) lia-.. ljfH· !'Ul'l'lll \.'(1Jl\"0Jlit 1!llt-:;;_, 

lllll:tri:J~ diij,J[,·;,I I~ ill'i:'i!I:IIY ,] .. 111!111 ,.,,.!·i!>LIIl':i <ll' {ll'll]lriO 

J11fl111<1, d,·tt'HI:J !1• l'.tr'i:', qll;t!,['rt dt· !"t'\t·~·i·it'P de llli! l}fi\.U•'Urltu'{ 

Cl 11)]}. l't))j!,P[Jdl) 11..:, t•...:; :,1[111" d ,·i(•d:t,!+• ;jf) :1]\"11);1 :\ 1'111\tld]'-~('t 
."~()]1 ;1 di'rlllll\ill.ll :-tt) d1• Jl',:,·f. ,. /' .,· ,;frrl;·., . \:ti'i·,.,,[,• tr /tn

fU"'(l, ;l(•iJJl'l d,,~i~·ll'td i. 
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O qual tlocumrnto. cscripto pela. mão de tm'ceiro em quatro 
f,lltas de papel sclla<Io. 1lo ~ello 1lc um franco c oitont-t centi
mos c as.;ignarlo pelo punho do Sr·. Do ré que l!'z prcc~'<ler· a sua 
::ts~ignatura das palavras: « Lido c approva,lo >>. as,im como 
ainda o Sr. Dort~ o declara c reconheec 1lepoL3 de t!•r· sido certi
ficado vcr'd<tdciro pelo comparecente e revestido pelos tabcl
li:-tes abaiX<) as-dgnados ,[a usual me111;ão de arlllt•xr). 

Por· n~LC'.'illlr~rno~, ocomptrecentrn:t srr:t ~upr>:t•lit.a t[ll:tlitlarl<' 
,J,. fun.Ja,lor• <l:t sododarlc <k '1111~ ~e r.rata. d0dara. <JII<' "capi
tal "~l' -eial tlt•.;ra soeirrl tde. isto t\ <[llatr·ocerrtos mil l't>;tnco>. 
l't•pr·e~t·rü:ulu por vinte acr:õn.; 1!0 Yintr mil l'l'ancos ~~a·l:t lltlM, 
osr:i ho,k iut.:1lliH'llll' su\,~n'il''·"· c <[U;o t•ach ,lli•S<'I'ipl:,,r <'ltl.t'<)ll. 
j:i ante~. <'<>lll a impol'tancia tot.:d de c::tlb, Ulll:t •!:1.' a•~•;ií1•s Jl•H' 
Plle~'rb~nipus. j.;to ,;_ Tllll tot:tl 1ln qllai,J'•'''~'llto.' mil l'I'<tlli'O'. 

Em apoio ,[,•sq dcl'lat·a•;i"w o •·omp::tt'Cet'llk' :t)ll'<'~·-·ntoii ao~ 
t:thelliitt'S :r ktixo <IS>ignado> lllll<t lista <lc suhscripçã•l c ,Jc· CII· 
tra•las por dlc LLn·a<la. ne.;t.a dat<t, 1'111 lilll:t f'.,llln •Lt· ]Jtpcl 
s:·ll:ulo do ,ruo de "'S'L1111:t ~~ 'IHimo . .; r con1:'1Hl·> "' ri,>ii1'''· pr·.·
ll<llilt'.;, '[Lialida•les e dOJitit~ilin-< do . .; snbsel'ip'•'~''''· o nttnlnro d:r.s 
;JCÇ;-,~_,S Sir\H.Tip•,:t" !\ a illljiiJl'!,alleia tla:' I'IJI,l':t<la, l':':t [j;,;,,[a;-; jiOI' 

•·:uh um rli'Jlt',. 
O 'l'l:d t!ucuuwnT o. o;eripto in tei1·amente P"l:l m:'i·) "'' tol'CI!il'o. 

]"11'1~111, d:r1.:Mlt> pt•lo t~OIIlJ1<ll't•eente O 1'0\'f'.';fidil ,J:t :l-'>i!!ll:I1,1lJ'a 
do ~r. ]I.,J't.". pi·;,,.,.,u,Ja ,I:ts p:i.l:•,\t'a.;" Lid" ,. :tltp: uY:tdu, e>
,.l·ipta-; 1"'1'' p11Ill1" ,[,•sl.t• nlt:im••, a..;~illl <'<IIIW ,, .],.,.i:t!':t I' o 1'<'
conltcce u I'OIIIlJ:tl'f•t'Onl.e, 1lcon :lilllÍ jun'.o e anm·X·J ·l•·pui~ ,[1.' 
t••t' ~i,Jo cert i lie:tdo n•I·Ja.,leil'o Jlt'lo Sr. llflt'é ,. 1'<".-e't.itlo p •lo-: 
l:iiH•llii\.ns :dt:~i"u :t-:..:ignado~ t!a mone~.il H-n:1l .[,• :tttti<:'X·J, 

1'a1·a f':IZPI' pnlt!i<'ar os pro-;cnks e os do•'llllll'll' ~~:L Pll.•< an
ll!'""·" onde '[llt'l'<Jlll' IJI'Ct'isn srja sito ~onf.•J'id•'< ~·>•!." o-: )ll)•l••res 
:1>1 l"'etad"t' dt• lllll:l c·upia on dt• um rxT.t':wt:•J. 

]l(' ([111' '"' !:1\T:I tPl'lllO, l'cil.o <' p:t,;S;Vl<l 1'111 J':l''i7.. !\ \ •':ti'Í,IIl'i•J 
t!t- me,tn· l;a·:,.un il:1zill, aos 2U de l't·1·ereii'll •I•· l'.Hil. 

E Joit.a a l•·iltlt'a o Sr. Fcrnan1l [lm·t"·. eom}':ti'L'•'Oii':'. :t'i:<ig-non 
,. •lll<'SI,,•.; tl•lll' n\•.inw" t:dJI'llião.•;. 

E111 sec:11 id:t >c· :H·lt:t cc;crip to: 

En.::istt'.L:lo C'llt l'aeiz I<Jllinto e:rl't•JJ'io) um pt'iltWil'•J 1!0 
m:tt'I,'O dt• miln.,\·nccnt"' (' lllll. fo!iu 4:?, cas:r :!, \oJlum•' :i!O H. 

HPcchi t1·(·~ i'L':I11C'··~..; •• ~r~~.er1ta P cinco ('t•ntintn: .. - t \.-...:..;:i~nad•)) 
,Tiil't'JI'i?t'f. 
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Annexos 

f:'OUEDA!IE A:\<l:\1:\l.c I>EN<DIJ:\AI>A SociJte d'Exploitalion A.gricole 
d']f"JIC~I/, CO~l O C.U'ITAL DE 400.000 FRANCOS 

O alJ::tixo assign:ulo. :'-:r. Fel'nand Do ré, indnstrial, morador• 
'-'lll Troy0s (.\.ul;o) rua Cltal'les Ddaunay n. 8, e<taldece, como 
se;.:nf', o.; e~r.:ti.llifl-< de nma "ocicd:tde anonyma 'lUC f'll·~ su vro
põu fun•lar. 

TITCLO I 

IJ~é:\tl~1l :\.\<_'.\tJ-• li :.1 1-:CTJ-S::: l>E-I>UL\•;·.\o 

.\.n. I.' Fica l'orma la n~n:t sx:ictlade anonyma que exhti:·:i 
en'.rr o: pl'O['l'irtario-> !lu~ Iitulo~ ar1ni adcante ct·oat!os, c sm·:i 
rcf!'id:t pr·b: !ds !l•· \·iutc ,. qn:1.tro de julho de mil oit•J conto,; 
,,~;;sc•JHa e st:tr e pl'inwii'O ·lo "g<do do mil oito centos no
venta e r.rcc: e Jlt'l•J~ l'l'CSL'I1'PS estatutos . 

. \.rt. 2.' EsL:t ~·wie<l:tcle t >Itl:t a dcnominat;ão de- SociJIJ 
d'E,,·jJ[ oi( r1f i Oi1 .1!)1'Ú'O[ C d'Jt <'j!t' l'((. 

Art. :i.·• E!Li tem p<>r ulJ.i·~c:r.o: 

I •, a cu:npl':l ,J,• uru 1 pr·opl·ir•<la•le sit:t em Capiv:~ry, Esta.Io 
de:-;, I'aul" iJ:razill, •'OTnpr·ehendt>rdo <ln:ts fawn•l:l~ denomi
narias, um:t lt"J ,.,,, c·•nt,•n·l" mil quinhcnto~ c tl'int:~ c tres 
ll<'Ct:tl'C' o ti;•J,f'-<t•Té! an''· a outra, S. JJenedicto, (·r•nt,podo trn
zentos e oít-r hc,·t:tr·es e n•JYIJilt<t c qu·ttr\J ares. 

Ess:ts faznn<las f'~Ú·J ~it11a•lag :1 s 1te kilonwtros dn Capi vary c 
tla Estr·a•l:t dr Fo·r·r·r) Ji,•~eHn. e ·~ontin:tn•lo com as i<'ITa< do En
!!•·nlw Vi lia, R lif:•r.l; 
· 2·>, a cumpt·;; •I·• iH:dPJ·ial <t.C"l'ieul:~. ~orvinrlo :i sua nxploração 
e ás culllúir.:t< a l'tzer-sc :1c',ualment•!: 

3', a cxplur.t•;iiJ dt•~s:t prupl'icrl:vlc, quer, pela culLUt':t das 
tonas, (Jil<'l' p<•l.t v.•nda .Ias ma<lciT'as ou pr,la t'evenda das 
tel'!'as, imm"v"i~. !ltaterial c macltina' utl'is :i. <lita cxplo
ra~·ãu c t:un1Jllll •Jil:tC-•1'11'1' uperaç·-•cS moYeis ou immovt'is <rue 
~::e rel:J.dunem dirl'.·ca o11 in.lit'<•ctalllentc ao fim soci:tl. 

Ella p:~dc•t';\, s,IJ •1ualqtL'I' ftíl'tna <JUC ~c·ja, compral', cup:J.I'ti
cipae em flll:J.e·quer· :eor:in<ladr~ ~emclhantcs cxí~tent''' ou pot' 
<Tear. 

,\rt. ·L·' .\. ~···tl · :'Ocial é em Pat·iz, Boulcn.rt! Pois.;onnieen 
n. :!5. 

Pútlc set· ll11t<l:t·l:t. p:tra outro rrualc!t!Cr local th lilcsma ci
thde, J>Ol' silltiJle~ d<·eisiitl do con~ellw de :tdministr;v:ilO. 

Art. i>." A dm·~~~;~w da '>ciedade é fixada Clll vinte annos, :t 
cont.;u· do dia de ~tut con,titnição detinitiva, s;tlvu os casos de 
di,solll('ãu antt>t'lp:~ . .J;t ou de pt·ot•ogaçi'lo previ.;t•J' pP!os pi·e
sr•n tos ()~tatnto'. 
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TITVLO II 

CAPITAL SOCIAL->\CÇÕES 

Art. 6. • O C<tpital social é fixado em q uatroccntos m i! fran
cos e dividido em Yinte acções de vinte mil fr:mcos cada uma, 
pagaveis em dinheiro. 

Art. 7. 0 O capital social púde ser augnwntado, um<t ou mais 
vezes, pela c<·e:tção dn ::vçu;·~ novas, ('111 Yirtudc de uma ded
s;1o da as;emuléa gemi extraordinari:t convoc;ula de conformi· 
dade com o are. :.11 aqui ahaixo contido. 

A a.~semuléa geral, por proposta do conselho de administra
ção, fixa a-; condiçõf~S das novas endssõe.-;. 

A as,;embléa g~ral tamuem póde, em Yirtude de uma delibe
ração tomada c••mo acaba de set• dito, dccitlii'.IM~ conJi,:ões que 
l'll;:t determinar. a reducç:io do capital social. 

Art. R.o .\ impol't.anci;t •la~ Yintc acções pot• sub,crevcr é 
pagaYcl na su:t totalidade no acto da suuseripção. 

Art. 9. 0 O~ títulos de acçõ~s assim inteiramenk integraliza
rtts são nominati\·os e sC• podem set• postos ao port<ltlnt• 
em vil'tudc de mna delilJrraç·:'lo da assemlJléa ger.d extraor
dinarüL reunid:t de cuntormidatlc com o ar1. 37 abaixo 
contido. 

Art. lO. O~ titulo.;; ,Jas acç,õcs sãu extl·altidos t!e lllll taEto, 
revestidos de um nmnero de ordem o d<L assign;Ltura de dons 
adminisüadores. 

Art. 11. A ces--~o dos titulos nominativos se realiza <li' con
formid<Ltle cum o art. :-·,·, <1o Co,Jigo do Cummercio p11r 
11ma , t!ecl<tl'açú' ,Je tl'anst'nJ•eneia <tssignada pd1 ee<lnntP e 
pelo c2ssiun:u·iu 011 pur <Pu procm·a<lor e in,.;cripta em um 1'1\

gistro da sociedade. 
c\. sociedade pórlo Pxigir que a assignatnr:t e a c-:tpacidad0 d:ts 

p;trtes ~ejam certific;vh~ pur um eurretor de fundos ·ou pur um 
t;t IJell iãu . 

Art. I'!,. Si fut·mn c:cadas acções ao purbdor :t cesgi'w se po
df'l'<i J'azPt' JW!a simples cntl'cga. . 

. \rt .. l3 .. \, ae.:ões ~ãu indivisíveis para com a o<ncietlad!', que 
sú r<•couhnce 11111 unico )'roprictario p:tra cada acç·ãu. 

(H pl'upl'ictarÍilS indiviso' sfw obrigado.~ a se fazerem re
prc-;cntar perante a st~eindado pot· um· só dentro si, p '~' <'lla 
cun-;idet·a,J.• c•,nw 11nku proprietal'iu . 

. \rt. 14. Ca<l<t acç:io tl<i, •lircito, na propricrJa,le rlo act.iYo 
~ocial, a 111n:t parh propm·donal ao numero das acç>ues Pmit
tida~. 

Ell:t d:i ainrh dil'cito a uma parte nos lucro~, como mais 
ade<tnto c~tipulado . 

. \rt. 15. os direitos e ouriga~·ões all'erentes ;i, af'ç:io seguem 
o titulo p;u·a r1mdquer mão r1uc clle pas~c . 

. \ posse de nm<l a<'ç·ão importa de pleno direito adlte;-;ão aos 
estatutos da socied<llle e <i~ re~oluções tomadas 1•ela assernbléa 
g-Pral. 
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Os herdeiro' ou credot·e~ rL~ nm acr~ionistn. niio podmn, soh 
pretexto :dgum que sr,ja, requMet· ;~ apposição de s~llo,; ~obro 
os ht>n" e papt•i< da,ocieda•le. 

TITULO IIl 

Al!)[J;-.;IsTIL\~'AJ! li.\ ;.:ocJEDAl!E 

A1·t. :n .. \ ~o,·imhd(' é administrada por um conselho com
po"l" •lt~ tre1 a eint~o IIWtnln·os no maximo. tirados tlentre oi 
ae<·i"rri.;t:L< r) nomeados pr•l:r. as~r-mhléa ;rnral dos aPeionista< . 

. \r·c. ! 7. (1.; :ldrnini.;tt·adnt•o.; •l,•Yem ,;et• propi·int:trios, , ... ,da 
rmt ,J,, llll!:t. :c~"r;ito intngTaliza•l:r,. <.'lllllllantn durarem "~ f\lras 
fliiH~•·iJp" 

E<s:r ~ .. ;,~ç.líe-; ficam afl'ocLas totalmente ü garantia dos actos 
ria ad nti nistrar~:-,o, mesmo r lo.; que forem exclu.~ivamente pe"
~oar·,; :1 Utll do-; administt·adot·e.; ; ella:; silo nominativas, in
aliPnavt>i~,,·orn rrm c·u·imhu in,licanrlo a inalienabilidade c dcpo· 
si t:ula" ria ~~ t.i xa soei;d . 

. \ l't. 1--<. \ drtr·a~'ilo tbs fnncr;õcs dos pl'imeiros adminis-
h·adot'<·~ ,·. ,[,. rl,•z anno~. s:t!Yu" c!l'eito da rrmovação parci:tl 
(lP f1 li O :-;r~ V,t! tl'a t;~l·. 

< 1 erltls.·llto s · reno1·;t ;i razilo rl•• run 011 dons nwmht•••' <lo 
dorh <'111 dou~ :utn••"· alt.t'l'Jlan,lu-sc. ltal·crtrlo log-ar, de mancir:t 
<JIW :r l'c'll'''·a,,·-~u >~·.ia eompkta. l'lll c·ada pr'!'iorJ,, de Sr)is a.nnos. 

l'al'a as Jli'Ílll"ÍJ'as a.ppli,:a•;<íc; dc~ta tli.,;po;i,;:io a ~ol't(• 
indi,·:!, a unlt>m de ~alti•l:1 ; lug·o que csta.beleeida a rcno...-a(•fro, 
p<t:r. tPm lo;z;n• por antigui,lade de nomeação. Todo o mcmiJr,> 
r1rw ~:lltc ,~ I'<)r•lflg-iYel. 

,\ rt. I !J. Vacr:r i11lo um lo~t:u· •I c admin istt·ador nn intct•vallo 
<k d ""·' "~"'~IrJI.J,··:Is i-f<'l'aes. us ;pfrrríni,:tr·arl•H'r'S •1ue ficam porl<•m 
fii'"' rd<•tJ,·i·q• p.-.,,-j .. ,q·iarrlt'IJI<• ""hi'r' ;t 'illb:;t.itui<::'i". c:. a.-;sr•rrr
hlr~a g·r•[' r,!, 11:1 <ll:lJII'ÍIIl"il'a l'fJIII!Í:"tu. pl'IJGI!<[r• ;i rdeit::J.o rJefinitiY;I .. 
<J adrnirti~tt'.r.d<H' Jl<>Hwarl" r.•m suiJ-<tif,uir:ã<> :1 ontro só fiea em 
fnrte•:,·•ei dut'il r r to o t.•.m110 rptc• falt:t COl'l'Cl' do exercício •lo ,.;cu 
I t t . í } I LI ' I • I ~ "' li )[' • 

. \n. '!0. Ca•Lr ann' o com; :llron,r!llt\ia r·nti'<' ns .lcrr~ nwmhi·u~ 
11111 J'i'I'<Ídr•tti<·. fJII<' pt'>dt) 'Ul' ~l'lll[il'(l l't'<'l'•ito. 

\" ··:r.'li "'' :rll"<'llr'Í:i. do Jll'U-;idt•ftll', O t'Ull'<'llLO de<icrna }Jé~l':l 
<';Ida"'' ;,;;'111 UI!\ d<" llll'llllJI'O' ]il'l'S8111·t',:, <lllP rlt•Ya PXPl'<'l'l' ;1~ 
t'lllll''.''-"'" dp pt'l"'i'IPntL~. 

t 1 ('ort~ollt'l tl(~ .. i~na. t:unhWJI n ]H~~~~~a fFtt' dt·YP exPrer~r a-, 
lún •,·iiü. •le "'"l'<'1,:tri'J ,, •!llC p•)rlo ~er Li:·a,[a nwsr1ro l'•,'l'él dn 
~·~~u ... td I11J. 

\r·r. "!I. o •·dll-i •lho Ül' a•lministr·aç:íu se I'PiliiC ;í con\·oeaç:to 
d" p1· sitiPnt'' 1111 do admiui,;tr·:ului' dclc;.t:'.tlo 011 de dou~ do:; 
,,.,, .. 111\llllbr·o<. S<'IILJII'P que o inr,m·r•.<s<l d:t <oeierla•IP o exig-ir e 
llllli!. Y<·z. pl'lo mcno~. todos os dous lll<'Zt·~-

.\ J•l'l'-ir'lll.':t ria uwt:td,•. P"lo lllPIIOS. do< llll'll1hl'd~ dn <l011'1'
lli" ,; n····n,qri:t parit a v:di•Ltd!' ri:J-; dPlii!l'l':lr;,-;,.,, 
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As deliberações são tomad:1~ á maioria. dos membr<Js pt'e~rn
tcs. No caso de empate, o voto do presidente <' pi'Pponrlera.nte. 

As reuniões se l'ealir.ar:'io em Pariz, na. sécle social. ou em 
outro qualrtucr local dr•si;cnado pelos membros do cons~lho. 

Nenhum administra·lor pr'Hle vot:n· por pt·ucuraç~o. 
Art. 22. As deliberaç0c~ 1lo conselho comta.rfi,, das a.cta~ 

lançadas em um rcgi~tro especial e assignadas pelo presidente 
e o secretario. 

As cópias ou rxtractos ueil:Sa.s actas para serem apresenta
da~ em Juizo ou ouLra. l[Ualr}ttOl' partll s~rJ a~signarla~ pelo 
presidente do conselho ou pot· rlous ;ulmiuistra.rlor0~. 

Art. 2:1. O con~ellw rle :vlministJ'ação tem os mais amplos 
potlerns para agir em w>me ria sociedade e pam t1tztw 
on autoriz:tJ' todos os actus e operaçõe~ rol:t'.i 1·as ao seu 
oh,jecto. 

Tem pt'in·~ipalmentc n~ q•guintl'!< prrdorc~. o< llll:\CS sãu Pnnn-
cia.tiYo-: n n:lo limibtiY<~S: 

Ell<> I't'[H'e~·:nt·r, ;t sncierla•lc pcr:mto tcrccil'OS. 
Faz o~ t'Pi!'lllanwntu' ria ,;uciedade. 
Nomei:L c reYog<t q llac~rllW!' rlirectorc;;, a7,•nt"' P PI11IJ!'C

~ado,; d;~ sociedarle. fix.t PS[H'Cialnwntc o,; seu< ltuiwrat·ios, q[a.
rir),;, :1 bono~ I' ;!l':tl ilie:~r;í!u<. 

Fi:o,;a as rJe<p•za< gct·ac~ 1lP arlminisLra•;·-~o. l'!':;nlan•l" a> pt'd
Yi~õc' 1lr: t•lll:r -'Ol't1·. 

Rcn•lJ•' as <[U.utl ia" tlr·~-i·las ;i ,;ucio•ladc: P pag:• as 'lllt' dh 
dCYC. 

Snlr.,C!'C\-1'. l'i!d·rs.-;:1, .:11' ·pj;a (' S.:tf.i,!':!Z O' P!l'.•il 1.-: do.l C>Jnl
llWl'I'ÍO. 

Esr.:1tu:: .;uÍ.t·r· t"'l'" o; <ljn-:11'' e cutltt·.wtos '[IIC rli!!<IIH t'P
~pcHu ao 1inl d:t '"dt•rlarlc. 

Autot·iza qn:tC''[Ill'•' <ll'•[lti-içrle.;, Yf'tirlél~, 11\)l':t-:. lrH':tr:•>e~ 1ln 
lwns !llrii'Pt< ,, inunuYr>i<, hl'Jllr' 'ill" fiiWr>~íJIIP;· r.•tii'Ml:r~. trans
fl'l'Cilt'ia'. ali>'li .,.,-;p, r[r• l'l''id:\,; I' UUI.i'OS Y:t!Ol'C•S )'l'i'lr•ttr'I'IIIO~ 
{~ 'ociPd:t>ln. 

LlPII'i'llli11:r :1 r'•Jll·"·aç:l•r 1lu' f1111•lo-; disp•lnivpj.; P t'l'~·nla. 11 

P111pl'l';.trl du l'tltid'J rle l'r'<i'>'l-a. lt.'lll l'O!lld u rl• t'lltl·lu rl1• p:t>vi
dt>l!l'ia ll llP :tm•.rrl.iz;t~·ãn. 

Contr".tlll• •[IJ:re"lHPt' Pmpr·c.,tilllo~ I'Olll nu ;;:rm hnJOtitr'•'et u11 
ulllt•;J" !!<LJ'a•JT,i:t' <Jlrt'•' 's l•ell>"rwi:v•s prll' nwio de :.tl>ei"llll':L do 
CI'P•lilu 011 ]>r•t· rrt1tr:t r.·,l'ln:r. Pot·r'•ill o~ L'lll]ll'P,t.ilrln' ~·,hrn a 
f~_)t'nl:t ~t,• (·]·,.·,~~-,.~ dl' td)l·i~·:,('l-1,' ... dt•\·t·~n :--·_•,· ;tnt.,;·iz·,·l('" pt~lt 
U"'Sl'lnhlt'•a ~'"·~·:,l tllt:', :v·t·i'llli~Ca...:. 

Autot·iz·,, ;1 '.·~-~ps itttlir·iat_·.~. COJJl·t ;ntrUi':l un CIJIJl•J 1't.'•. 

,\1!1./ll'iZ:l llll:IC.~·[lll'l' a,j•l<tl'·l, II'<lll':ICI,'>-r._'S. l'OIIipl'•>llli'-: IR, 
:tcquk->>'t'llci:t-< Ull llP<iStlln··i:t,:; Irem com•> •tll<lP,;rjlli'l' lnvant:t
l11t!llto...; dt• in~~·rirlC'L,~·s. penh~n·as. C'llllJal'g-d-:; p ou1 !'tl' tlirc~itos, 
ante"' c d•.'JH)i~ 1l1· lY'~·:lJJlPJJt,,l. ~ 

Ur)!.tlli'' "' l•.t\:1 'l<:u.;. in\·,·nhriu;; e a< <'O!lta' lJllf' rlr·>·em 
SL'l' ~tJb:nottj.[.r,; :i :'"""m'>Jll.L C!'PI':\l do~ ac>'ioni-<ta'. 

E~r.atll<l s"hi'P toda-; ;t'< [ll'••Iro~t;,s que Ih,. t'••l'l'ill fr·ih-: o 
ll1~U'I':t a orrlPIIl tlu di:1, 
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"\t·t. :.!4. O c Htselho p:,,Je t!C'Icgar os pot!crc3 qtw julg·at· 
conY<'ttil'lltr'' a um ou mais administradorc;. me~mo t·c:-:idintlo 
nu Hr:tzil. ]'at·a a admini~tra•:ão corrente tln :-ociodado e :t 
exr-t"ll':-w d:ts dnci~,!cs do cuns:•lho de atlminístra•:ão. Essa tlt'lc
.!.!':tl:ãu pul<: t tllllJCJll ser !'Pita Clll pro\'eito de pessoas extranha,; 
<i Hucicdacln. 

Pud••t'Ü, pl'incipalmctlte. intot'Yir em proveito .!e um diredtH' 
!2···t·a! da ,.mprem no Brazil. 

,\,.: :tl.tt·ilottü;·-,t)S <' pudnros tios adrnini"tl'<t<lut•cs dt'll'g-ados <' os 
:tiHJJtr>< ~'SpPc~iaP" :t 'o lltt•s atJ.rilmit· s:'i•J marcad•H pc!o eun
,., llt" •I·• :1dttt ittist.raç:'i<J . 

. \t·• .• :!.~. Tod"' o.s :1dos •·onc ·rtwntes ;i. sor.in<Ltrln dPI'ididos 
pt•l" r··:rtl'•' li". I•1'Jll o'rl!JIII as l'Pt.it•ada~ de fnndu:-: " Yal<lt'C.", os 
Jllilll•Lt•.u< "'''·n· ''·' I•:IIHJIH>it'<r-, dt>Yedure~ e tlt'!'<•Sitarius I' as 
a~-.:ig·n:tt.tL':~:-;. t'Jl,l!JSSO:~, aecuiv~s llll ~tuita(~·õcs <i+~ cil'eito.s ('Olll

lll<~t·•·l:u·-:. ~:1u as<ignadus pot' dou~ adminhtra<lut·es. ~~ meno..: 
dt• ltlll.l il<·~··:..::l,r·:-"J <'3Jle•·i:d <lo C•í!l·V~llw ~~ nm só arlnlini:-:r.r:ulot• 
<lll a <1111.!', •fii:Llr[lliJI' pl'Oéltl'adcn• . 

. \t't. :!I;, 113 :1,d Jl!illi,r,t•:tdore< niio cuntraltr•m em l't<Ziiu de ,;a;~ 
:..:n:l~i"'' Jll'llillliJta ui>I'Í:!ti•Jio pc-;..;ual 11:1tn solidari:t relativatnentl) 
''"s <'l>lllJ>l'o:IIi<..:u' da -:odcrladt1. Sú -:ão J'I'Spon..;avui-; pcl:t l'X
Ocltc:t-tiJ d11 !ll:tl\ll:ttO illlJ l'l!!'Ü~13l'CJll. 

. \}'t.. ~~. 0..: adlllini-:tt·ad"t'PS tcr,nt •li rei to a uma p:t!'te tios 
lti<'l'·"' ,J'. ,·jp,j,,.Jt.,,.rí!llll tJ·:d ~o ad. -!:!. 

TllTLO IV 

C I I ~I ~I I ..; S .\ R I 11 ~ 

.\d. :'"· _\ :t.''·'ml•lt~êl g.·r.d nomei:t, c:ttb :wno, nm OH lllah 
t·uJJJilli..:"t~l'i•,'.S. ac~·idni:-;!:a~ 011 nt-LO, ent:ai'l't"lgado~ (lP 1'azot· u1n 
J',·L1turiu :i :t"t'lltl>l•"·:t g,•t·:d rlo anno SPgninte s dí!'C a ..;it.llat;:'uJ 
da. ·«l•'i<·d:tdn. -:,J,t·e" '"danço r• sol•t'•' as c•Jnta.-: tl)'l'e . ..;,:nt.:ula.q 
pl'l•• C'Jll,l'liw •lc :ultnini,;tt·:u;ão. 

Ell:·,.; <~l'J l'f',•i<•!fÍ\'eÍS. 
1111:·:tnt•· " tt:llll'..;tJ•e <JlW PI'<'•'P1le a ép•Jea tlqrl:t pat·:t 

:t l'·'ll'li:.tll .!:1. :r..;.;.•ntldr;il, g'l>l'td o.q Ct>Jllllli'S Ll'in..; tr:Cill o 
dl!·t•it..), :-:r•Jnp~·~~ I( !i(\ .irtlg:at'Otll 1'0!1\"P,ni,\nte an intr,J'(L.;-;c ~o~~in.l, 
de t.ollttc' ,-,,!JlllllltJic:t~·;to do-: livro~ n examinar as op 'l'tt~·,-Je.; d<t 
..:tll'iotl:tde. 

I'u1ll'l!l. no r·:1 "" dt' urgnn ·ia. eunvue LI' a as>omLiéa gi't'al. 
Tt'<'Jit dir.•ir.u :t nm:t l'<'lltllltüt':t<Jio. l'llj;~ impol'tanci.~ (> fixat!:t 

pela, a-,..,~'Jnt~~~~:t ~~·t·al. 

Tl1TUl Y 

ASSJ·:~Illl.i':.\S \lEI L\ E>' 

.\rt.. ~\). Os acciotti~tas ,;e r eu nem ca•Ja anno em a.;scmult'•;t 
w•r;J.l antr•.< •lo lim do mez ,[r, maiu, no dia, hora o Jogat' tlo<i-
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h(n:vlos no avi<o :!1~ ,~rJ:li'.JCar;lo. ,\ pr·imcit':t a''"-'ill:Jk•:r .!l\';·al 
t'ét'<t Jogar· em :lt 1L• lll:lÍil ri" l~l i'!, o mais tar·rl:tt•. 

Podem sct• con1·ocarl:t~ extt•;wrJinariarncntc a<,emiJl,;;u g·p
racs, pelos adnJinistt·adot•c; on pelos commis-.;:u'i<•'i l!rJ.> r~<l.'-''J.< de 
nr·gencia. 

,\.s eonvoca,;ões üs a-:semhlêas gcl'acs ordinn ri:is n1t r:dt\lOt'
,\in:Hias :>"to J'dtt~ 'ltrinz:• 11ias pdo monos ante<, pll' lltn al"i.c:o 
in-;crto om nm dos jrn•nacs dc>ignados pelos :tllllllltroi<J< l••.Q·:tes 
om Pariz; ec:so prazo poderá sm· rcdnzir.!o a oito <lia,; pal':t a> 
a,;scmhl<'·a,; PXtt•:wr·dinaria< on eonn>cada-.; nxtt•aot·r!irnria
mcnte. Ser;i mu.,nw rndnzidu a tr·ps dia,; para n. primeit•:t a~
H•mi>lt;:t. geral cunstittttiva. 

,\s con vocar;õ.·s i\Cn\tll in,\ir•at' snmmari:,,menrr~ n fim d:t 
ronni;lo. 

Set•;\<J feitas pOl' cart'L J't•anrpioarla a Carla ar; 'Í<>ni,~:t Sr'p:t
rarl:tnwnto dtn•.,,nt·J Lodo o tempo em 'lllC a~ :1•'•;·-,r-, C•Jt'<'lll 
neco>·:aria utellk nominar,i va.'l . 

. \rt. 3il .. \ a,;SI'IIlhlt··a geral :<O compõe ,Lo' :J.e,·i·•ni<r·~_, pl'r1-
pl'iotat·io~ de uma acçK·1 pelrJ menos. 

Totlus o3 propl'ier,·u·i J3 t!o acç<íc; torm o di!'ei~' tlt• a~;j,r'r ;í 
assomblé:~ geral o1r dn ~~· t'.tzor·em nolla~ rcpl'.'-lt'!JI:;t· 1''~'1' pt·o· 
Cill'<ttlu l't 'S-

Ningucm ptitlo rcpt't)Scntar um aeeionista na a"r•mir[.~:J c:i 
Pile l!li'SIIlO 11:\.o J'Ol' IIIPtllfJI'o dcsr,a. aS~CiltlJJ,··a 011 l'•'tJ'.·;•s,•nr:lrttn 
legal do um nwmhl'o da assemblt··a. 

_\ ll1Jl'll1<1 d:t> pt·ocnt·a<,'õo,; (• t!ctol'minada pPlu consl'\ltrj r!'' 
ad mini,; l.!'a.r;ão. 

,\rt. :H. A assembléa geral J'cgnlarmcnte con Vr)c:t•Li e 
constituid:\ rPprpsCJnta ·~ nnivcrsalitl:trle tios acrionist:t<. 

_\ri.. ::2. A asse:11LM·n. .-, pre.-lirlirl:t pQlo con<elltn dt• a·lrnini~
tr·açKn 011. IM :'IJ:L t':dt:t, ptH' um n.dmini~tl'atlr•t· rl••lr·ga•i<J JWlo 
<'tlll~dlto . 

. \' funC('V<'S t!e PSt'l'Ut.:ulot·es s:to pt•conchid:t~ pclG< tl•iU" rnais 
r. •rtc~ accionist:t' pro,;cntes. c. recn~autlo el!C'.:. Pc'lr•,.;: rJltr' se 
~eg-uorn. at(• acec>i t.t~. on pot• meio de cloiçiio. ,-i '" :J.•'•·ion i-.;t·ts 
po,;~nil'<)!TI l!ttnwro igltal 1lt• act:i>es. 

,\ ntc:;a. 1lcsign:t o sect·et:trio. 
Tiavm·á um:t.list:t de pr·est•nç:t. Ella cont:;rá o- nr)m<'• P. <lun;i

dlio~ dos aecionbta-.; Jll'osc·ntr.s e repr·esentado' e o nume<·o da< 
acç,'•es por cad:t ttm de!les possnida~. E.;sa Jistn. scr:i. antltenti
e:tlh pela. mo>:l., dPJlO'it~vla n:t .-:éllc socin.l e c•Jll1Tlllll1Í<'<t•l:t a. 
qnern a rerpweer . 

. \l'L :l:3. -~ 01'1\em rir) t!i·t ,·. ll1<1l'C:tclcl pdo '-'011-;dli'' rlr> a.Jmi
nistt·açiio. 

s,·J podem SOl' po-.;ta' Pm tleliberaçiio a.s prop,.·~Lt' apr·e.wn
tada~ polo cons,•lho P as que lho tiverem sido submettid:l.' Yinte 
dias. pelo mono.-:, ante' <1:1 étS'iombh•a com a as;;ignatnt·n. de 
accioni-;t:1s que ropt'cwntmn, pelo menos. os dou,; fl>tint'H do 
eapital soci:1! . 

. \rt. :J.J.. As a:;sembl!•.a.; '1110 ,;i1·orcm <lo <lelibf't'ar f\!ll outr·os 
ca,;os rpttJ o,; pt'PYi'-'t0-1 p,•[o< ar·ts, :17 o .J.:J ,[,r-.: Jll''''"nf,es <levem 
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s"r •'•>lllP"·"r.:t" .te a,,·,·iunis·::l~ ~'·'lH'esent<LJHlo, pelo menos, os 
duu> qni'''·"" do •·avi tal ~ol'ial. 

Si n:\•l !'111' ··nmprida c-;t.:~ cundi•;ftu, a a~,;ombk·n gnral é con-
1'< watb dt• 11u1·o scgJm•lu as t'óemas pees••riptas pelo art. 29. 
St•-;s:t -;cgttn•la rcnnião as delibcraçues ~ão válitlas •Jnalqw•r que 
H'.ia o nJun<H'tJ de acçües represcutadas, ma~ só se tra.tar:t nelbs 
d··~ as·mmpto . ..: da or•lcm tio dia da primeit·a reunião. 

\rt. :~~'. ,\..; tll'libcrações ..;ão approvadas por maioria •los 
memltro:.: pt'<•,Pntes : no e:t..:o de empate, o voto do presidPnw 
t~ }'l'l'j)OI1<lül':t01t>. 

C:td:t tlll'ltlhl'O tb <t~..:embléa tem tantos voto:; l}ll<tntus clle 
P'~s.-..:ttlr· •lt\ ac··~·l~t~. 

\ t·l . : ;,; .. \ :ts-;eJtll_,lt\t ger<tl ou 1·c o rt•tttorio .tos :ul1ni nhtra.
d\11't};: g,dll't' 11-.t 11f',!.!'Ociü-.: :-:t_wiao;: ouYu ignalillPIItc o I't'la.torio 
d" 1111 t],,, ""lillllÍ"S<H'iu..: ,;ohet' a. sitna<;ão da HJdeíla•l••, ,:obt'P. o 
1 >a lan•:o e as con r,a, :tpt'" ;en t·~·L~s pdos admin istraLlores. 
Ella <li~cut.e, appt'uY:c uu ro.ieit:~ a..: contas ; fixa os divi
d,•n•lu~ ~• dist,l'ilmit·. '\omeia os a•lministrauor•·s e o on ,,, 
commi ,:~ar i o-<. 

'••·te nnin:1. o abono •lo-> commi,-sarios . 
. ~•ttnriza 'l'la<>sqner cmpt•e;timos hypothcc<trios ou ,utt·os 

j:J:· lJlrio ,J,. <·mi;;..;fto dt• ol•rig:t•:lic,;. 
D.•l;iJet·a sul,rt~ <JuaoS'11lOl' outt·a-> propo:>tas contidas na ordem 

do <li:t. 
p,·,dc ,lc ·i1lie princip<tlmente sobre a :tmortizaÇ'iiO total ou par

ci:tl U•l capi1.al s•wi:ü 1"11' uwio de um lo,-antanlênto s"bre os 
li!Cl'l_l'. 

Emtlm, pt•,,n:.mch ~oberanamPnte ,;obre todo:.; os int.Pro-;se-; tLt 
'''ci••rhdo e confere ao cun<elho as autorizaçi:ie:; ncces-;aeias 
pnra totlos us caso-; em que o-; pude!'e> a elle attribuidos forem 
i n'ufficirml,eS . 

. \ delibrt':1•;ito conr.ondo n. appt'oY:tção do halanço e <la;; conta~ 
;i,;r<· s•·r pl'e·t•!lid:t do l't•laT.ot'JU do'i commi;::.;arios, sob l'\'11<\ rlo 
IJlllli d:~.t](! . 

. \!'r .. ::-; .. \. a!!>PmiJlé:t g·et':Ll eo!ll-oc:t•la extraot·•linal'iameme 
t'ú•le. por iniciativa do eonsellw de a<hnini~tra(·:io, !'azct• no..; ,;,;
t:tr.nt•JS a~ mouitica(;õc~ cuj:1 utilithde ella reconh ça. 

Pú•l•· <l"dtlit• prineipalmontc soiJre : 
O :utg lllCIJI,u "LI a ee•lueçilo tlo capital social. 
.\ entr:~da a•• po1·tatl"r da~ :Lcçõe~, a ~ua tli,-isão em t.ir.nhs 

d•.: ltlll v.tlor illl't•t·i•n· a vinte ttlil !'t·anc,s . 
. \ prorog:t,(;ào, a redueçii.o de prazo de duração ou a di:;soll!

ç:·tu :tlltedp:tda da socü~·la•le . 
. \ l'tt-ã.o t .. t:al un l'arci:Ll on :t p:n·tkipaçii.o tia ,;ocietl:Hlü eum 

uutr:L; s"ci•·dade> •:on,.:ritui<la,.: ou pot' constitui!· . 
. \ tt':l.tht'.:t·enda uu a voml:~ <t t.t:rceil'o-< ou ;t en1.1':1da l><U':~ 

q•~:t.ltp!OI' soeit·•ladc eom totlo-l 011 parte do-< 1Jc)J1S. dil'<'itos e 
ul~l·i: .. tatJ:ie.., ~l:.t. socieda,1le . 

. \~ JtdJdilk:t,çü:·~ potlt'lll me-;mu l'Ocahit' sol.~re os fin,.: d;1, socie
thdn, nt:l,, St'lll podet• mwlal-u-< eomplet;:.~.ut~•nt.e ou <llkral-u,; 
Plll :-::11;1, es~encia. 
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Porém, nos c.\sos pre,·isto~ d0 presente artigo. a assmubléa 
aer<tl não pú1le dclilJer·:tr vali1lamento quando não reunit· :~ccio
~i:st<~S rept•esentando a metade do capital social. 

A a~sembh'a se compõe e doliiJ3ra como prPceituam os 
::trt~. :; ) e :~5. 

TodrJ.via, ~i a uma. primciea convocação não tenha podido sPr 
<t ;~ssemhl•'<1 eegulanuente con-;titui,[a, de eonformitlado com a 
aline<t quo precPde !metade, pelO' menos, do capital), SP p1·otle 
convocar um;t segun1l<t as5embléa gceal para a IJUal sã.o aind:~ 
ch:unaolos todos o~· accionist<~.~ . 

. \.seg-unda ;~s,;emloléa não é ain1la regul<trmente cor~-<tit.nid<t 
~i os a~cil)nj,;r,as presentes nilo l't'pt·esentem sempre a met:1de, 
pflll) merw~. 1!0 l'apital '<Ocial. 

.\r r.. 38 .. \' deliberat,•ões d<t as~emblé<t get•al constariio de 
acta." inscl'ipr.as em um regi'tl'l) especial, as,ignada< pl:lo:< 
membros rr11e compnem a Jlles:t. 

.\.' •·úpi:1s 1)11 cel'tificados ,Je,·sa$ acl.as para serem apre
sentados om .Juizo on m11 outr;~ p;~rte são assignados pelo 
pl'CSÍilentt~ 1lu COtHOllU OU, tia Sll<~ f.<lt.a, por dOIIS ;vlmi
lli 'itt·wlores . 

. \.rt. :.m •. \s deliberações tomad•ts de conformidade r~>m a lei 
e com os es1 atntos obrigam o.; aecionistas, nwsmo os ausen
tes ou o,; dissidentes. 

TITCLO VI 

1;'<;\'E:\L\.RlO- I·T;'<;IJ) VE lUcSLR\'.\. - l•ISTRIBU(\o I>OS IXCW>S 

.\r•t. -10. O anno social começ·a ern l·• de .i[lneir·o e tPt'mina 
l'ill :-: l Je 1lezem hro seguinte. Por flxcepç:tn, o prime i J'IJ 

exercício cotnprdH'llLlc o tcmJ•o dccol'l'ido des1lt> a constituição 
da socie1l:tde :tt<· :.Jl de Jezembt•o de !DOI. 

.\.rt. -ll. f.';tda anno se e~oaheh~c<>, de conformidade com o 
art. !!'' do Codigo do Commm·cio, um inventat·io con
tendo a in!licação do activo e do p:~ssivo da sociedade. 

O inventario, o balanço e a cont<t de lucros o per1las sãn 
posto< Ct dispu~içTw dos commis'!arios qu<~.renta dias. pulo menos, 
<tntPs da assnml•léa geral. 

EllPS são :tpre~cntados a e,,;a a,,;,embléa. 
Quinze dias antes da asscmbW<t gcr.d todo aceiunist.a púde 

tomar na séde ~ol'ial conhecimento do inventario e ,Lt, lista do~ 
;~ccionisr.as ,. J'eclamar a entrega, á sua custa, d:t ''ópia do 
balanç·u, J'eSilltrinJo o ioven ta rio c do relator i o dos commis
s:trios. 

:\.r1 .. ·12. Os pmdnctos líqüidos da Sl)ciedade Yerifiea1los pelo 
invent:tJ'io :tnnual, feita a d1~dncção da~ Jespezas goraes e dos 
encat·gos soeiae~, compr0hendendo, pl'incipalmen~e, quacsquer 



ACTOS DO PODErt EXCCUTIVO 

.\t·r .. ,,·, .. \· r·:o<:pit·a,·:t>J d:t snciP•Jad,• <lii em c~so dr <lis<olnç-ão 
:tiH··•·ip:tda. a ''·'·'''llll<f<'·a g<•t·al l'<';.!lll:t. Jl<<t' prop<lst:l dos a•lmi
nist.l'adui'<..-:, o tllu•lo d:t li<[lli•tu:it•' e 110111<\t Illll ou d•.111s liqui
thtH"~ •·Hj ·!" pod,•t'•'·' dla dett•t·uuna. 

0-; ii•pli<lante.; JIOdem. <'lll Yil'ttulc de uma dclii,Pt':t~:ão <l::t 
:~-:.;cutiM·a gt:t·al. Pntrat· p:u·a om: êt ,ocicd:t<lc ou ce•let• a uma 
soei ·.dadc una orttr.t qn:ll'l"Pt' pns,;oa. to<l<J.; ou p:trte dos bens, 
<li l'C:i 1,118 P 'Jl<l'Í;Iaçõcs <ht soeicrlade d j,;,,;olvirl:L. 

.\ "",; >lltlJI•'•a g,•ral t'C;IIIlat'lllcnü• cun->tit.uida C<liH•·:·y:t du
t·anr,t• :t li<tlli•l:~<;:\•1 "' llll'Sin:v at ;t•i!l<ti<;u.•s que duraut.,. o c·urso 
•h ~-·•·i•·d:rdP: Pl!a t•·m p1·incipalrn ·n•::: u pode:· t!e ap[11'0Y<1l' 
''·' ··ont:r.; d:r. li•[lti<lll•.''·"~ c d:~s <JI!Ít.'ll_.lies . 

. \ •'XJlir·:t1::-,u da. ~n ·it~d:ltlu t', tltq~ois dt~ satis!'1•ito~ u . ..::: '-'L'll~ t'•Jlll

PI'u'll!·l·<l'• "l"'"drwro li'lrti.)•l d:r I!•JIIid:<çiiu ,·. Clll]<l'''.!!ll<lo pri
ltt<'i:·alltl)il\<) <'lll :ttll<Jl'tiz:u· t'lllllp~uum ·nte o capit~tl da-; a ·•J!I'8, 
-;i "'''' t allt•ll'l,iz:\çi'to ni"to tcYt' ainda loi!ar, o ux•·e·1l'lltL' (• rop:w
r,idu ('llLt't' tl~ :tceiuni~ta..; au- jl/'1' rut(~ du nutnero (l!• .-..:u~L~ 
;((•tJIP<. 

TITl"LO Yl!I 

.\r\ .. ~~- (JII:L<'''III<'t' cont••'t·r.,,·,-it>" <Jil<) '" P•.J,>am lt·I-:IIJT.<tl' 
<lllr:tnr··" '"'Í-'I<'tl<'ia da .-'•ll'i•"l:t•lc 1111 ,[,• ~na li•[lli·l:t<;ftu. 'l'ICl' 
t'tlll':' o~ ,l.l'i'ÍPttj~J:l...; P ;1 .; ICit'd:td'•. :pH•t• entJ'(~ P" pt·opt·io'{ ae
L'if,llÍ''·I·~. :1 l'P"'lh'Íl,l~ dth l]l~_!!l!l'jr,.., ...;!li'i:H'S~ ~~11) ,Í!Ll,!.!ad:t-.. dl' <'011-

iÚI'IIIÍ•Í<LJI: l'<l.il :t l<·i ,. c'ttiJtll•'Ltid:t' :i i'tt•h·Ji .. (';liJ rio Trilntn:rl do 
l'tlllllll•·rl'iu <l•> :)pna. · ' 

]',1.1'11 ~'""' lim to,[o) 11 :wciuni<\.:t, dc•ve olt)i!lll' ollllllicilin ('Jll 
l':11·iz, ,. q11:<.t'><[IIPI' i11t illt:t,r:l"'' "ll•il.ific~<,'l"·~· ,;w Y:ili•lllll"Jtto 
r.·il.:t< !li''·" ,JqiiJÍt'ilio. \:1. ,;,J :~ "'' ,.J,•it·:'t<! d.: <lllllli•·ilio. ll-' in
littt:ll'fl(';-; (IJI noi.iti,•:ti'(-ÍP~ :--;_111 \·;J!idrtrnP0!.0, fpit:~~ 11:1 ~:d:t tln 
.111di•"r<'i:,, d" ~~·. I' r·" ·tii':<,J,,I. •h J;,•p<rbli•·a . .Í'ilti-11 <t<l Tri
'"'n:tl Ci1·il do ~l'lllt. 

_\n. 4~. ,\s t'OII<;e.<L:~<:·õe,; rcf,•t·ont.n~ :~n intl!t·ec:,:c .!!'•'r:tl f! col
!Petivu d;t ~uci<·<lado n~to po<IPm ,;er· dirig:i<Lts contra os ->c11-; rc
[ll'PSI'Ilf.<tnlt•s p t' um :wcinnisr.:t sin:ro dl'poi~ <[IIe a J','C'i:ttn:t<:ào 
tiv<'<' sido pt·,,·i:tJllPIIL<: >nlmtl'llida :i :rs,:t•mlJ!(·a uer:tl d ·S accio
ni<l,:\<. l'li.Í" a vis•' d<·vc·t·:i ·:nt· -nlmw ,l,i<lo au-; trilmuae-> c.ompe
tent "'' an ntt'SIItn tPmp<> <Jil<' a t·oclamação. 

_\n. -W. Pat·:t f';tzct· p11blic:tr o-> pr·csPntcs est~tnt"s t) qn:rcs
rtn<'t' dliCillltnlltn~ <' :td.<LS rt'l:t,I.ÍYO-' (t t'OtlSI itni(io 1h SII<'Íl'ditdf', 
,..;to con!'t•ri<los tudo"'" ]JO•lt'l'f!-' :w jl•ll'Lwlot· de um:~ c,·,pi:t 1111 ele 
'llll C"l'lifi('ado rlc•s'''·' diiC'I!Jlll'!lto~. 

F•·ito Plll !':triz, ern <IotH nx<~llrpi:Hes, ao~ quinze <lc janeiro 
dP mil n.,,.,.ct:nto-' c um. Litlo c allPt'u\'ado.- (As.,:ignado) D~nn 
d,· Jl,· .-litr _ 

Em "<';.!IIÍ<lit SP ac!t:t, l'.'ict•ipt.o: 
Ht:g-i-;t.rado etn l'êldz (<JIIinto <':<.t·toi'io) aos no\·c dn fevPrciro 

1le lllil llo\'et:(<rtr."~ e um, li•lio 17. ea"lt 12, vulumc 51!1. RoeeiJi 
t.re< f'r;~tte<J.'" sPLellt't e cinco ecniitHus.- (Assignad<~) Jouannet. 
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II 

LISTA DA Sl"BSCIU!'Ç'lü E DAS El'iTIU.DAS 

Sociedade anonyma denominada SIICI'I'I'Íc de Porto Feli:;, 
com o c:tpit:tl de um milhão de francos, 1lividido !'lll dez mil 
acç!);•S de cem franco~ c:td:t uma, a subscrever em nnmerario. 

Lista d•J:l snhscriptot·o,; tlPstas dez mil acçi3es c estado das 
enteadas realizadas pot' CcJ.1la um del!e.; : 

:\'ornes, prenomes, qualidades P 

dornicilios dos stdJscriptores 

SI'. :\Ianri··o .\lia in, nt•l!ociante . 
. '!.), Boulf',-at·•l P•Jis-;onnl0ro. em 
I'al'iz .......................•. 

2 Sr. llenri llurocltcr. engenheiro 
em artn~ l' tllanuf;~cLUra.-: em 
l':u·iz, i•l ru:t de TIJC•]uodlle .. 

3 Sr. Fern<ulll !lut·t>. lrtdu.,trial, ·18 
ru<t Cltarles Doléwnav, Tron'" 
L\nbe) .............. : .. .... : .. 

4 Sr. Conde Lt>un de Bpt•ti"l' d!' 
Sanvigny. pt•opri!'t,:tt•io. 111·! 
Fa•1bont''! S:tint l!oll<~l't".. l'al'iz .. 

5 Se. TlteopÍtile l<r·end. llf'o!Oeianll'. 
J.'-il biJU[m-al'rl P••tTit·e. Pa.riz .• 

G St•. Edm"r11l Sl'inlwil. nngcnltdr" 
otn art•·s ,. tll:tltltl':tl'tltt'as. l'lta 
do h Tt)ll" •L\IJYel''!IJe n. 511, 
em l'at·iz ....•..... ·: ......... . 

7 ~~·. I·:•lm• 1111! .\ yi;:~e. Cll'!Cll hciro da 
Cump:whia du Fi n··.>-Lille, 04 
ru<t l'<tum:tt'tin, em I'ariz ..... , 

H St·. FPrdin:J.<J<I ,;1'01-,'nldPlil. JH'

gneLlnt~~~ ~;u I'ttt. L·.ui~ H~~t\J(·, 
0111 P:lt'iZ .••.•.•••.•••.••••.• 

!J St• .. Uft•f'd \!c,-tli<'J'. cng,•nllcil'o. 
2.3 Boulov:ll'tl.Poi ''>Oillli<·t·c, 1-'~riz 

Total tla~ a<'<;Õc·s ~uliscrilJt:l~ (dez 
tni IJ ........•....••.•.••••••••••• 

Total 1ln capitaL O<~' ac,·õc~ (nm 
tnilltilo) ...................... . 

Total tias Pnr.rad<l~ realiz:ttlas (Du
zentos c eincuentêt mil fran~o>l. 

2.001) 

].1}1)0 

2.01111 

2.111111 

;)1)1) 

[,01!(1 

GOO 

51!0 

500 

lO.OIJO 

o c. 
·;:: 

~ 
"' "' 
~ 

"' "' u 

200.000 

11)0.00:) 

2110.0111) 

:'!110.11111) 

50.11()1) 

100.()11• I 

50.000 

511,()011 

51),0()0 

1.000.0110 

I 

"' c <':! 
"Ó ..:= o "' N ~~~ 
-;:; 

I " "- I ... ... 
-;:; s :5. ... 
"õ, " "' "' c 

" O"" 
u 8 

:::J 

G@.Oill! 

25.01)() 

511.0111) 

;)11.011<) 

!2.t,no 

2.-,,1)1}) 

12 .3111) 

12.::!00 

12.500 

250.000 
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.\ pn•-:cnt.u li_>Lt d··:n"n;tt·an•lu a sn:,,,~rip•:.lu jJ H' non• pessoa_8 
d ·.-: I<J.I<Iill .tc•·•ll':' •LL "•:w<l:ule llllllll\'lll:t. rlcnnnlln:;d:t ·'•ln·r:no 
r/c /'u,·f., F.-/1: :. " :1; t'llf1':t•l '·'<h qltat'La p:trtc l't•ali'"adas pot• 
,·:td:>. 1111111. dl'll.t..-:, ,·. r·,•l'rilk •.•l:t ex:u:u L' YO:<la.Jt:i1':t pelu l'11nda
rl111' :tll;l ixn :t-,;ign:tdu. 

i':u·i;, ~ du l'<~n:t'"Í !'<I ,]f' I !I 11. Li·lo t' appro\-atl-J.- (A>slgn:ulo) 
f~r;OJI tf,, !J,Tfi,T. 

l·:tll -;l'~llirl:l . ...: ','l.''lt.t 1'--Cl'ipl.o: 

J·(t·r.:·i,rt·.,.d:t •·111 l'.tl'iz l<jliÍJJI.o ··:u·t,.,rill) t'111 non• do !'t·\-t'l't•it•o 
d:• nt.l tlll\ l'<"<'tllll-' •1111. l'uli•.o 11. 17, ··an 11. 12, Yulillllll n. :>lO. 

J~,.,.,d,j l.r,•: r·t·:ttl<"" c ,r•r••nL:t t' t'ÍII•'t) (~:>) t•:•plltnos. - (\~8Í
XJJ:tllr)) J: {(1' til I r I. 

P:l,t':t I'()IJi:~. -!.\,_si~n;tdul r;. !Jo:,i,z. 

E a••~ vint,(• t• -;,j,; t"!Gi d0 fevt•t•niro tlc tni! novect)llto; tl 11111, 
p!'r:IIIÍ.L' l:lr•drn r;a,t<JJI ·''"'']llt llazin. e >ett t:ollt•if:~. t ilJtdli:tcs 
t'Jll l'at•j;_, .dJ:J,i\1) :1,'--i!!na~l~~...:. 

i'llt>tj<.t.l'<'•'•'tl 11 :-:1·. \hr11"Í<'() Alhin, n ';.!•J>~i:t,nh, lll>l!'lliUt' Olll 
J);lJ'i/, ill!tllfl\',')]d r~l)i-.-:IIJljlil'}'f~ ]}. .-::> . 

. ie!i•tol•> •:'>11111 :tdtllltlisir~vlor ddt•;.!:Jd!l da S<JciP•l:lllr• :ttlOilYm:t 
r·o11 ;•,[lllid.t "'"' '' d•'II•Jlltl•nr~-i'io dL' Suc•cri•· r/c I'urlo F.1:·~, tr•ndo 
!'"1' li 111, lll'Í II•'Í f' li !ttlr'l! 1.1': 

]·· .. ·1 l'(llllJl~'.t d:1 ''n;!,'llil" de a:-;'5ttc;u· (b' J>(q·l_n r:~._~liz. :..;ito Oill 

1 '•>!"'" 1'•·1!1. l•>r.:td" "" '· l':llllll l.lll':tzil) d L' J<l"O!ll'i,••h•lus o 
rol •.nla•J''~'' •JI11' d··ll,• ·!··t· '!Idem; 

·:". :t ··~!JI"1"'t.•;Yín •h <'ltl(lt!'a ,[a canna ~~a th itldu :tl'ia :~,::-;u
,.:lt'••it•:J "dt~ ll!Jl,J':t' 'l'L"'"'l'ICl' indw•t.ria-; ou Iw,c:ueio,; qnt• a 
r·! la' w l'f·lit·.,,lll. :: c"!ll!'l'<L, a eun~\t•,:c•;:'ttJ, :L t'U\'t'll<la tla' oer-
1'.1'< Íltiiii•'~""Í<. m:~•.•·!·i:tl ,, JIWilltin:ts ttt.LliS á rlit:t eqJ!Ilt'a<,·:'to, 
q>t:u·~: fll.'l' "i"'l':t•·<;,.< 1!1<1\-!'i.o; ou imnwn•i-: qno Lr•nltam L'daç:\o 
dit·•· ·t.:J. "'I indir•·r·l,t '''"" o lim o;o,:i:tl. 

\ 1't•l'•·>·id:J "'''Í••ol·•.: • i'"l'lil:ld.t ]1111' 11111 Jll':tZ J do• l.t'itd.a :llll!tlS, 
:~. t' 1!J1.:1i' d'l dl:1. ,!.~ -.:ai! eun~l.ildli(';-Lif tll':inif.i\~a,, eoJU ~(.'ll \ n1n 

l'ill [;.,li •JII.1\'il.l'•i !'OÍ"11lli1Íi'J'() 11: ~5. 1'111 ll'I'ZI' de ft'.\'I'I'L'Íl'O d() 
111! l nn\·1 ., ·r~ r r/ (J~i t' tl i 11. 

:'oi••< i.·,·;lt"' ./,,, <JII:• I d··lil•t't':tç:lo. :t a~>Cllltilt··a. t'tJII!Jl"·'·a tl•· 
j,,,r,~ "' :l•'o·i.tlli,l.:!c !•' '''•'lli<'.'• pri:J••ipa!tt1t'IÜ.t, pu!' llll'llliiiiÍ
d:t>l<'': 

i", :qtpl"UYilll IH ··~i.:t;,u:,n-: d:t Sot'ÍI'thtlt•. t:1r•s rptar·s n-;t:-i" t'()tii
!.'ido' I'"'' l''t't'ip'.>tt·a J•r!\ arl:t .. em ria ta de l'arlz, qttinzt• dt• j:t
ttPi!·o dt~ ttlil tlll\'l'l'i'JJCr'~ I' ltlll, d~t filial Ulll dn:-; origitl:l('S l'oi 
ri 'Jl·J~il>:t·lu t'ttlt'l' '1-' tH•t't' d0 me~trn G:tston Bazitl, t:t 1•t•lli:'w 
<'<~! l':t ,·iz, ao~ 11,,-,. "'' !'•n•J'i'it·u do mil nuYer•cnto~ c 11111; 

2". I'Uo'uttltn<'JI1 :t .;itJ<'Cl'irl:tdn rh -;nb :ei'ipç:'t.o dn r·apiLtl >O<'Í:il 
c da,; enLJ·o~do~·: dt!tJJon-:tr;ttl:l-: pcl:t dt~t·lar:HJto de funrl:Jdnt• e a 
li<t.a. :1 rdla jnnla ( •'UJJto consta da. CStTiphtt'a Ian·:tda ]lo:· 
Jnn,f.I'ff G:!.-d;<lll ILt!.itt, ,.m tw·;e dt• fcYeL'C'it•o de mil novce21Jto~ 
(' 11111 l; 
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:~". nomeou m ·mltt•o: t!o cJnsclh·J t!c a'linini,;traç:IO pot· s \Í< 

annos: 
O St•. :\[;m;·i··c .\llain. lll'g"«<·iantc, moJ•adot· em !\triz. Hunlt•

vanl l'ui-i~ollni<•J'I\ 11. ::'5; 
O ~~·. E<lmotlll ,\visse, cn:.rcnheir<l 1la Companlti;t ,J .. Fi,·e,

Lilln, mol':ului' em P<LJ'iz. J'Ua Canma1·::in n. ()!: 

O Sr. Co:tde J/·on de I11•rtier de ~:tnYign~-, pt'• tJil'iPI ario, 
morador em l'ariz, 1'11<1 do Faultonrg Saint llonoré n. lU~; 

O Sr. FcJ·n;uH! Dot•ü, in1!nstt·ial, mur;cdor em Troye' (.\ub:•), 
rnaChadl)S !Jclann:tv n. 48; 

E o ~r. E1lmon1t' St,Pirthcil. nngcnlteit•n em arA·s n mann
facüu·a,, moJ·a<lot' em Pariz, r:t<t de) La Tour d'Ann~1·gnc 
11. 50. 

Verificou o acccit · das func~·ucs a Pll•~S assim conlcJ·id•t' 
pdos a•llninisft·adot·cs aein1<t lllt'ttciona,lo,, tudo~ prcsPnt.''" :i. 
a<,;t•mlt[(•a. 

E flxun a imptll't:tnd t<los tento' tl<' IJI'I"'~n·:a 1:111 ··itt<'.u::rH·t 
fmnco' ; 

4". uomt•:J\1 c'tJJillllÍ,,qrio~ para o !Jl'Ílllt'Íl'O anno C••ll1 t:u·nl
datlc para elln..: a;:it·em •:unjuncta ou SélJMr<ttl:unt'JJit\: 

O Sl'. Th<~·Jl'hil[) Cl'f'Iwt., l1CI!o.lC'Ütntc, lliOJ':tdor' em l':ll'iz, 1:11n
lnvard l'nJ'eir·e, n. !RI ; 

E o ~r. AIJ'r1~d :\Ie,\-tlict·, rngnnliCÍl'u, rnut'.tdur nJll l'aJ'Í!, 

Iloulc\·:ll'<l J>uissutJIJÍÍ'l'l'. n. :!5. 
Ycriflcou n a<'<'(liln tlcs~as ftlneç·uc'l prlos supt·.t lllt'Jl<'i<lltado~ 

pl'i"Cnt·'·' á a..:~l'litbl• 0 a. 
E li.\1111 1'111 ~<ILI' 'l\llt<l' (l I'Íili'<«'llt:l i'J',Jll(',)' :t Íit<I••JtliiÍéi\1,';,) il•\ 

<'il([a l!lll ·du~ <'llllllllÍ>-'iLI'ÍO:l; 

5". c ,-Cl'ili<:otl<Jilf1 a 'ocicrl;ule o . ..;ta.-a <lntlnithanH•ni.t• Cllnsti
tuitl:t a partit• tl<J t!itu dia trt•zo de fol·ereir.J t!e mil nu\-t'<'t'ntu: 
e um. 

A lista. tl1• IH'csnnr.·a ,h,.:s:t a,;<cmltl<0:t. esf:tltdct'ida 1'111 nm:t 
folha du Jl:tpl'l scll:ttlu <lo um l'l'allcJ e Yínte t·t•ntimos, :1~ .igtt:lth 
por t01los os nll'mbt·os d<t mos:L. 

Os qu:tos d<ll'nmentus ain1l:t n:tu rrgi..:tJ':Iflus, mas '[IH~ o so;%1 
com os pt·o.,ontr :, tir-aram ar1ui juntos c :u1nPxo3dt·puh dl' 11\l'<'lll 
sírio ccl'l.itlc:ulos Yl'rdatloil'us l'Olu sc>nlwr :\fauricl) .\I!:~ in. c<.Jlll
parccf'ntP, ro\·c . .:tidos pulo..; t<tltl'l!iãe..: ai<.:IÍX<l :t'SÍc:n:tdo..: d;t 
J11Cll1;:-io rlc :~nn"'" uôttal. 

Pu/!licaçües 

Para t'awe pul<liear os e.-;tat.tJtos, a dcc],trar;:iu rl0 strl>S•'I'ipçií > 
c de ·~ntt·atla-; c a tlolilmt•at;·ão da as,;emJ,[,oa con~titnti 1·a 1la so
ciedade de que se tl'ata, sJ.o confcritlos po<.lcrcs ao pod:uluJ' de 
uma cópia. 

São cumentidas mcnt;ues do.-; pl'c.'lcnto;. 
De que se Ian·a termo. 
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Foi to f1 p:t~;;ado em P:1riz. no c:artul'io dr mPst ro Ga~ton 
Jlazin, lllll do< f:tbcl!iCw,..; abaixo a<sign:ttlos, sito :i rua do 
Clic!Jy n . . -.'!. 

No-; di:t. mcz c anno supraditos. 
E aprís leitnt·a feita, o comp:treccnte assignou com os tabel

liãe8. 
(_\-;<i;.trwl·J~I Mo11rice Al/rn:;1, r:. BaJin c Girurdin, os d:JU8 

ulLinloc: t:thull i:'i.es. 

Elll SI':IIlitl:l se acha l'>~l'iplrl: 
[{t·:.:i-:I.J'ad•, Plll P:tt·iz. llltirHtl c:u,tul'io. aos :.?ti tle feHn'ciro do 

l'.lt!J, /'tdltt, ;;<;, ~''"' I. \·ulttllli' 3111. 

H,t't:PI•i t;t't)' l'!'anco< <' c:ur.ente~ e l'incr~ ct•tltinws. 
(.\~~ignado1 Jn~~~~nnct. 

Annexos 

"\•· ,, l:t .J,.[[l, ·rae:iu ,Lt, :t'SI'illblt~;~ gr•t•al con,;titnr.iva dos 
Slll"''''it•r. 1t'I'S du acr;,·;,., da. StH'it•tl:td,~ :t111mym:t tll•nominath Si'· 
,,.,Ti,· tle I'o,-lo Fcli~. dat,:vla dt• 1:1 d<~ i'<•Yel'f'it•o <I<' J!IJI[, na 
l'ttlllt'a ,,,,[,. -"·ll'i:tl, 2~, 1\ollkl·:u·,[ l'uisst.lllllii.'l'P, em P:tl'Íz. :i' 

dll:<. ''"''''' "I I:.J·,I··. 

l. • Y••l'ili··:,,,;,.J f' t't•conltedmrmto tl:l. sinecl'id[1.1le dn. rlcdar:J.<;:io 
llllt:JJ'i:J[ d<• '""··~ripf'iio c tlu t>llti':'rh~. 

2." \o:Jlt':L•j., •lo~ atllllini-;l.t':tdurr·~. 
::_,, '\<~111 .,,,.·,, dt· 11111 "11 III:Ji-: coJnllli~-;:'I'io.; onc:Jrrng-a•los ,[e 

L!ZI'r' 11111 ,.,.,I I <l'i<) ~"'''''' "'' <'(li] I,;[,"" [ll'illll'il'il I'XI'l'<'Íi'ÍII. 
1, 0 .\[J[Il'll', ;J,<':'!tl tlU.< t~-;l.,i.l.ilLIIS l' COitSidtltit,·:'tO t!t•iillit.tl'a d:t !-'0-

CÍ('J[:J•[n. 
"·' y,,r,:t.I' ,,,J,n· olllt•a-; qn:tr<qnm· p1·opusta~ accP~S:II'ia,. 

"" 'Jt:ll<l ,:,. mil Jl•>Ve··nnt.o-; o 11111. ao-; i;r·pzn dt• fl'l'l't't'Íl'O. :i:! 
tlltll· 1t t':t,< ri.,, ll!'rlt•. iJ,J lútill':t.; • lt· ~·I ·i:tl. em l'ariz. "!.> 1\un· 
lt•\ ;!,I d :' li..: ... iqlJ~~~·l','. U~ '-il{

1

1~1't'ip!nt·t'~ das ,'IC(,'I-JP:' r}O llltllH~l'Ul'it) 
d;~ '" i1•,LJd•· :tll'lll\'lll:l. tlt•ll•JIIlill:t•l:t :.;,rcrc;·ie (/,• [',,·to F'r•/i~. Si' 
t't'!l::ir.;Jil 1'!1: :I~SPIJthll'';L ~l~t·al eun~til,.tltiYa. 

\ ""'"I!Ihi<·J l'it',C(l'll p:;.,.:t [li'<'<Í•lt>llL•• '' St•. l.tlon de lki'i-i••r t\1' 
é-:ttl\'Í:!IIY <' ,[,·-'i~·rl•lll p:tr:\ llllXili:tl-o n:t qll:tli<li•lt• ,[p t''!C'l'lll.a
ol"i'•'' ''' ,..:!''· \[:JtiL'ir?f' .\ll:lilll' Ft•L'll:L!lrl llut•t'• . 

. \ t!tl'"' ,., ... ,[lt,•lt o :-;r·. !Jith,.·r-y .\nc:tt<LP para oxm·cm• ag l'llll· 
f·•-)t._'-.:, d·• :-..PI'!'el;tJ'in. 
" o:-;, .. p,-t•si•l<•JJI.I' ,.,,l[n,~:t "llht··~ a llli'':t 11111 f''Wmplar do jornal 
]_,- .• · lifi,ces f',,r:'si,·nnr'.<, d:1 t.ado dr• !lt•?, tiL' t'<>Y!'l'tÜI'O tio mil no
\t>vr•ttl~.,.; ~~ 11111. 1'111ll.1~tld1• l'l)ll\.UCiU::i.o p;tl'a. a pl'CS{1 !1LC a~...;eiU
Iol•·:J, 



Depois dt•r·hr:: quo a lisr.:t d<' pre'<'ll<:<L <[IH' dPn' "'l' annpxaúa 
á pt'C :pnt.e al'ta <lopoi-: <lo tcr ~irlrJ c:?rtiti··<t•Lt :::incm·:t e 
v••rtl:l'lcira pPia me,;n., ac<'ll'::t a IJI'c-:en•:a de IIOV<' IIIPlllbro-; 1'0-
prescnta.n<ll) put' dlr>~ mc~mus n t·Jülirln.d,• da...; a,r•çr)p.;, de ...;ortt> 
<(HO a a~semiJ[,>a e.;t:i v.di•lamentc con-:t,ituid:l. 

Por con<t'.é!ninw. o St·. prc:litlen'<' tlc·.·l:n:t :t'r>t·rr.t a ~r><são. 
O SI'. pl't'..;irl •nte CcJJl"'':t em "C!!Ilirh soht•,• :t nwq: 

I." A <'>)pia p:t,<:t•h p.J;' mrstt't: t in.,tan H:1zin, talwlli:"ill rm 
l'at•iz, <l:J uma ()'•'I'i]Jtlii':t ]J•Jl' l'!le 1\•:·eldt!:t <'!ll nr>n• •lo i'.:n•
!'.'ll'U tle mil ~C·,q•,·t•nr. '"c 11111. <'Oilt<'ll'io: 

O dnpu.;il•' .J,J, "':,.tl.utr'' tlt pt't'<CIF. • ;.:n.·j,•,hrlt> fuwLtda l'"''J 
Sr. L<:on ,J,. n,•t·tiPt· •li' S:t.ll\'Íf!'llY· tPnrlo pm· tim a. r•>llll't'::t do 
engenho •l•• <t''lll':tl' dt' Porto Feliz. sii·J r•m Pot•to Feliz. E~ht!u 
dl' S. l':tnlo. Jlr.tt.il. t!:t-; lJI'I)PI'it•r!arlPS ,, plant;\(_·•11'.< <Jil" dPlle de
Jl"fldmll. c<.lttl o ,.,,pihl dP 11111 millt:t" dt> rr:uw"~ diYidido t·ln 
<l<•z lllil ac·•J!t·' dt• ,.,.,n t't'an<~o,; ra•la tuna. a ••tnlUir "ill e.;;pet'lt'' 
P pda rt~t:rl 11~ • t'•Ji t'<;ira ontr:1da al;!ll:n:c a·• n::..rr11:tl. ne11t cs
tipnl:uh vant:l:.!'l'lll :~l.!!lllll<t part.i<'ulat·. 

-:." ,\ dl'cl:tt'.lr:;'in f<·it,a p.·lo Sr. U·on dt•. Het·tit'l' <k Sal!Yig-n~·. 
fll!lil:vlm·. 'l"'~ a< ,J,~~, mil:tc<;i!r; l'or.i.Tll integT:dmt•nt.e snhsr•t•ipta-< 
o r111t' as pnt1·:rda' tl:L quarta parte nu vinte 0 l'ill<'O franco" 
f<>ram r-.•.:Llizarla> :«.rbt't' rii•Lt nma da' :~rçí!P ;, i.-'t<J (~. ll!ll total "'' 
tlnzento> o •·in,·u~td:t. mil t'rancu~, a•> qnal •loc·llf'l<'nln ~~· acha 
ann.Jxa a li-;c:r dos ~IIIJ.<ct•iptot•es com a in<lic:u;:\o das entrada<. 
seus nomes, l.ll'~'ll<Jlll<'.'· pt•nfiss5.o l' domicilio. 

~o logal'. o.~ l'l'eihriS !lo ('r)IJ1jJlui;· _\ .. ni:'onuf,rE.'C•JIJi}ifr' ,,,. Pi11'i.~. 

<'111 Pariz. p!'O\'IIIIdo <Jll<' "' rlnzpntos I' <'Íii•·•wnt '· nül ft·.,n·~o" 
liH•arn tot:tl!J!~>!l·r· dep~•:--:.it:ulus ('111 :-;~~It~ ('(d't·,·~ pnl' t"''t;t sr•f'i()
dadrJ nm li't'Jilll·;":". 

!Jt•pois,p•>t ptoi'""~:t f,•it 1. pt:lo St·. pt'l''irlr·n!t·. s:l.n P•J t:t-; a voto.~ 
a'::\ S: 1 gllillt!~S l• 1 ~ollU1''-~l 1 :S: 

1." .\ a~scmblt'a appr·•JI·a o .. ; n~tat.m.,,< d:t ~rl•·i•·rl:l.d•• l.:tt>~ 'Jil:to•s 
J'IJt·am ro•ligir!u..; po1· e.,<'t'ipitu·a tlt> as>ignai.llt':l, ['t'i v:td :1, •l:t r.:ula 
de Pariz. qninzr• •le .ianrit·o t!e mil non•cr•ntu-; e nnL d:t •1n"l 
um d<J:C: ot•iginae;.; !'ui dt'])I)Sitado em cartorio tl<· lll<'c;fl·e (;ast,rn 
llazin, tahclli:"i'• l'lll l'al'iZ. em IWV<' tlt: t'<•vcr·o•it'•J de mil nolc
r<•ntos '' Htll. 

l•:,:t~ l'ü:'o!u,·:'t, ,, adopt:ul:t P'Ji' wnnimidadr . 
. ?." RPcon!tt•''" a sill<'C'J'ithrle <l:t :'ltlJ.;]rip•::i·J d·J r•q,ital >'•Wial 

e das Pllh'a<b-< ,.,.:·itic:~t!:t,: pP!:l t!t•.,l:~ta•;ii·J <J,, t'un·h•lu:·. a<·im:t 
I'IIU!leiatla. ,. :t il't" '[IIC a l'!le se a<:ha,jllnt.1. 

E,:ta. t·csolw;:I•J ,·. :~tlnptcc<l:i por nnauiuli<l:ul<•. 
3'. Nomd:t tllCJHl•t'"" ,Jo con·t•lll<J •l·· <J•lminist.t· ~<::i.o. P''l' :'L'L; 

:tnnos, o.< ~··nllon·.'<: 

.Mauriec Allain_ 
Edmond A viseit'. 
Lt'\on do Ber·tit>l' tlt• S:tn,-izny. 
Fernantl Dart'•. 
Etlmont! Steinlwil. 

Podo r Executivo t9': 1 
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E Jlx<1 ;t iJnporr,,tnó:t dos tentos do peosenç<1 em cincoent<t 
fr:1ncu.~. 

E~ta rc> di!<,'l•l é :tpprov:1rla pJr unanimidarle. 
E,tcs administt'<~dores estiLo pt·osentes <i reunião e acccitam 

a> funcçõe~ que lhes sio conforl,!as. 
4." Nonwi:1 commissarios para o primeiro anno, com facul

dade p:tra ellc~ de agirem conjuncta ou separadamente: 
Os srmhot•c..: Theophile firenet e Alfred Meynicr, e fixa a in

demniza<;:io do, mo~mos na quantia de seteccnto~ c cincocntCJ. 
fJ·anco~ pwa cad:t Hlll dolle~. 

Est:t rc•oo!ução r' :l,ppl'ovada por unanimidade. 
E~tes commisqrios csrão pr·csentcs á rcunifio c a.rccitam ac; 

funcçõc~ quo lhes ~ão cont'cl'ida~. 

Em seguida. a asscmbléa verifica que a sociedade está defi
nitivamente constituída a começar de hoje. 

N;vl;t m:tis eontentlu a rJl'(lem do dia, Ievanta.-sc a sessão as 
•lnas !Jora-< e meia.. 

E o~ menrbru' rl:t mesa., os a.dministradore~ e os commü:sa-
rios. assign:tram depois da leitura.. 

Lido c approYado. 
Certific<~do sinc0ro c nn•,Iadeil'o. 
l'm admini,Gr·a•lnt• (as,igna.clo), Jiaurice Allai;z, 

Lido c :',!JPL'OYa.do. 

Certifieado sincero c vorrladeiro. 
Uut administrador lassignado), Steinheil .. 

Em s~;;:nida. ,:c acha. cscripto: 

Heg-i,tt·ad•J f'Ill Pariz. quinto cartorio, vinte c seis rle feve
reiro de mil novr•crntos & Jtm. 

Folio 3fi, easa 4, volume 510. 

Recel•i .Jo•r-< mil f' rlllinhentos francos, decimas comprehen
•Jidas. - (.\"'Í;narlu) J,J!UlílilCI. 
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Sociedade anonyma «S1tcrcrie ,J,: Po1·to Feliz »-Assembléa fJUal 
constitutit:a n'1 fidura séde social, 25 Bouln·ard Poissonniere, 
em Pari:;, ds d11as horas da tm·rlc. em t1·e:;e rle (eve1·ei1·o de ;nil 
novecentos e Hlit 

Lista 1le presença 

Nomes, prenomes, profissão, domicilio e assignaturn. 
elos subscriptor-=s 

Quantidaue 
de acções 

subscri1=-tas 
Senhores: 

Allain, Maurice, negociante, :25 Boulevard Poi.~~onnit'lre, 
Pariz, l\I. Allain ................................. . 

A visse, Edmond, engenheiro da. Companhia de Fiees 
Lille, fi4 eu a Caumar,in, Pariz, E. A Yisse ....•.....• 

De Bertier, Léon, Conde de SaltYign~·, proprictario, 
102 Fa,ubom·g S. Honoré, Pariz, L. du Bcrtirr .•..... 

Doré, Ft•rnand, industrial, 48 rua Charl•·s Uf'launay, em 
Troyes (Aubes), F. Uon; .......................... . 

Durocher, Hcney. engenheiro em artes e manufactueas, 
iO rua Tocq ueville, em Pariz, Henry Durochcr .....• 

Grenet, Theophile, negociante, 181 Boulcvard Pereire, 
Pariz, Th. Grenet .......•..........•.........•.•. 

Greyenbechl, Ferdinand, negociante, Gil rua Louis Blanc, 
Pariz, F. Greyenbechl. ........................... . 

~loynier, Alfred, engenheiro, 25 BuulcYanl Poisson
niero, em Pariz, A. Meynier ..................•... 

Steinheil, Edmond, engenheiro em artes e manufactu
ras, :íO rua de la Tnllt' rl' \•tYergne, Pariz, E. Steinheil 

Total. .......... , ............ . 

2. 100 

500 

2.000 

2. )00 

I .000 

50(1 

:-o o 

!'i OO 

l.Oüfl 
111.000 

:\presente lista demonstrando que n"vo acciunista.,seachaY:tm 
presentes, rept•esentando por ,;i mesmos a toL1lidade, isto •'. dez 
mil acç·õe:>, foi certificada ~incera e verdadeira pelos memt>ros 
da mc,.;a. 

Pariz, tJ'cze tle fevereiro rle mil novecentos e um. 
Ccrtifieétda ~iucera P H'l'thrldra.- O pre>sitlente (as~ign;u[oJ, 

Leon de lJ<JI'Iiel'. 

Os ~scmtadores.-Certificada "incrra e verrladciea (assignG.tlo), 
.lfaunce Allain. 

Ccrtillcada sincera e rerdad<'ira las,.;ign:trlul, F. Doi'd. 
O ~Pcr.,tat·io.-CcJ't.jfle:lda <in.:·et'a c Yl~rtlarkira (assignad.r) ti, 

DI!!Jdry. . ' 

Em >eguida achava-,.;e l'Scrivro: 
Reg-i~tra1la em Pariz, q nilno cartorio, em vinte P s,•is de 

fevereiro ile mil IJoveco tto" e um, folio :~ri, ca,.;a 4, volume 510. 
Recebi tre~ franco< e ~etontét e cinco ccnti1nos.- (Assigt1ado) 

Jounaact. 

Para cúpia.- (.lssig·n;l.rlo) Ci. E(~~i''· (Sello 1io talJellião.J 



Yi-;tn por llti; lillf'lJanfl'"ni' • .iniz, para I~.cr:diz:tto·?in da as,i;:na
tnra de nwstrr• ll:tlin. no impcdiilll~!ll.u úu scnlwt' prc;idontr) dtJ. 
tt·iilltnal de !• ittstand:t do Sena. 

l'al'iz, l'intt~ 1!1' lllai\'n 1!0 mil nonwcnto-; r• nm. 

( .\:-~i:;n;ulu) /!udw11(fou;·. 1 :c;c!Io do tri hnnal.) 

Yi~l.o p 1!'a jp~·:diz:tç:lo d:1 a>sign ttu1·:t do :--:t•. OlldnniJ'oJJJ', 
:vi iil:t I'X:tl'.l,d:t. 

Pariz, vint·• P lilll "'' m:tl't;' ,],.mil non• ~~·nto . ..;,. nm. 
1'111' .J,.,,,~·:I•·:·to ,J,, ,!!ll:ti'fh doi ..;pJI,,<-\Iirtisl'.t·o •h jn~l.i<;a.-- li 

''ilt·>'li•·l·,, dt• .-' ... ,.·,,> (:1-<oii!!fl.·tdlll, t:. l.>~jl••ynullc. (:-;oJlo riu :\li· 
t~ j ~·i t '\'i1 I d ;J ,J I: Sl.i 1;·1 , ) 

1) 'fini..:t,J'I! ~!~,-.. \~P~~~··i~~~ J<...;i,!':ul.~·t•i!'ll' l't'J'ti!ir· t. \"1 1l'd:tll;.•ir\t 
·· --Í..!"tl:tl.rtt':l ,j, é'- I', f.:tfJO~ l]ll,(l'. 

!'.triz. Yirtl-·· ,. tllll •h•m:II'<;<l d,• mil Iton•cnlli.<J:' ,) nm. 

J',•l" \lini<if'·•--.Pt•l"e!t:•l'-· <Ir> ~·c,.··lll. d<·ln·~:tdo.- (.\~.<i!!!l:t.•lul 

/·:. f'•.i"j!i'l. I;.: ·!i:J ,j, \[ÍII[<krio <
1
111 l·>.;t,l'élilé('Pil'il'· ) 

i(•···orrilr•,·" \<'i'•Li•lt·ita :1 :t<'Í!!ll:t:.n;·a 1!1~ 11. ::11 \" .. dn S!'. E. 
I' >l'}>t'J. fi., \Ji11i' I'I'Í•I d11;. :\'1';!•11·[~< 1·:-;ti";~fi;!dJ·O~ dt:>til [{l'[lll.ft!ÍC.il. 

(', rnrl:l'lo ,r,~,, 1·:.-.::·td"' f"<:id''" d11 liJ':tzil. Tini c I' lllll 1l~' m:tr•:" 
!].• ll!.il !I 1\"t't~~·rltq:...: t' !I IH.- (I ('fJll' 1 il I;L . ...:Si,Q'1l;lt],,!, /o·l,, fl~'/u, ~-v 

1.·· •ii'. 

,,--,,·!1·• ,j,, C•·:J-r:l.tdJ.) 

I~P('II]dL'\11 ,.,~J·d;ldt•!l'a ;t :1,~-{j~·lll ldiJ':t dtJ ;-.;('. .To.to n 'llllÍI'u 
Lc •tti. ,. •ll'ttl l'ill l'al"iz. Hiu 1!1) .J:Jiil'ÍltJ, 2~ dp .i t•llt" d · 1'.1<1\. 
-- l'l.'l11 dii'!WI,oi' g 'l'ilL :t<,igl!:ll[tJ SllitJ"I' '1'1'\.t,l'tl t•,i:tmpillt:\' ll·> 
,,t],I· d·\~;-,:-,:. 1 .. 1'. ''" Si/ro N"·'".-Stdi•J "" ~litJÍ<I!'l'i•' tla< 
1{\'h!,'l-) ·...: I•>.:!.·•J'i()J't•..: p qJI:!_l.L'IJ t·~t:ltii!J1lll:1.._ lJO \",dtl',' dt• R$"71H), ill· 

li I! I I z:t,[ 'I' jl\'lt j{ I' •,•),.,(, II'Í:t. 

\.1•l:L lll:ti.' t'·lliLÍillt:J!Illl· dil 1,; l!'' J,[llCII', 1[111' liüfllil'iil.<' \ lli'li 
"" l'•'"[li'Í•l lll'Ígi t:d :w <[llltl 1111\ l'!'[liiJ'I.iJ. I·:ru r,·. do 'IIIL' paô->t·i 
a pr·c, •;Jft• '1'1'' :t<-.:ign••i ,. '"·11 ~i eo:ll <l '·ll·l t!n llt·':I ''tlici., Jl!'.~f.'t 
1'id.1 lt• do l{i1, dt~ .la/lt•i;'ol, :HJ' 2~~ d•• ,iilll 1irl d' l~lf.1 : .~ .\ff''l:~,, !!. 
r'. r:,, .. · •, li!'.i.!lld 'l' p·rldi'·"· 



ACTO" DO PODER EXECUTIVO 

JJECRI·:TO N. 4 .Q:Jl- DE 2~ IlE JCLlln nr. l!JO! 

ConceLlc a11toriz:u~:lo (t sneiccladc anonyzna den0nlinada (' S•)CiL;lt: 

d"I•:,1,!"ilation .. \gL"icole cl"lt~pcva ,, para funccionar na Republka. 

O PI'<'sidr•nt·• d:1 l~qmbli<·a. dn~ E~t.-ttlos Ut1irln~ do Br:t,zil. 
at,tenrlondo an '11~~' I't!<[IIei'üll a soeit!d:ttlc :~nony1na dcnominad" 
Sucú'l•' <l'l•>;•l·''~"t:on A,<;rícu{e ,rllujl<'t"ll, düYtd~tllll'Ute rnpt'O
~üllt:lrl::t. rlt:r'l'(>l ll: 

.\l'l.i:IO unicP. E' cone •rlid:t autol'iz:t<:ão :i soc·it•rlatle :\lllliiYill:t 
<lellrHJIÍII<ltLI. ."u··ii'l•' d"t~·.eploila/,·nn :1grir· ,[c d" /lupeca pa.ra, 
funr•ciiJitar na Hnp11l>lica. co111 11S <>~tat11to" tJIIe a pre-Pntou. St'h 
a.; <'LIII.<nl:~,o; 'I'"' :t PS'.e :H'O'IIjlanli:t.tll. a<si~·n:Lth..; pt•lo ).!ini~t!'n 
tb liidll ;I.J'i:L \·,,, .. ,·,,! t' tllr:':J' Pnldi<'<l.'-< t' Jk:tnd•J rrlrl'i.!!:rd:r :r.n 
t'IIJJJjll'iJJI1'JI I)~~.~ ... lúl'lll didarfc~:-; IP.!.!·;JC:-'. 

(':t.jrit:rl Fr• lr•:·d. ·2'2 ,J, •. ilillrrt tlt• 1~101. ]::• rla 11<'J•IIi<lic:t. 

::-.r. FJ:J:I:c\Z T>J: c \\[['1)~ s u. rr:..;, 

Clausulas a ~ue se refere o decreto n, 4,0~1, desta data 

.\ '''('it··Lid~· tl:•lll_\"lll;l dl~!lfllllinad·t . . \'uci,:f,: (I"J~: .. ·,,{()itol~-r~,, \.•fi .. ;_ 
11}1 1 ri'/i .,, .. ' ,·, q~~ri~;,da ;I fCI' llllll'I'PJ'P-)t'Jlt:H\r,,\ no Hl'~lzi! t' Hll 

J•l•·tr•« ,. Jilillli':t·lro'-' [«Hit~r·e..; pat':t tl'al·l.l' e dt•liniLiV:llll('tHe t'l'· 
.'-'uJ\·,.,. :L- '!li•'"'-'•'' •JIIt' 'e 'ltscio:JI'ülll. fJIIf'l' <~rtlll o Go\'1'1'110, 
IJW'l' r·rJlll p.tl't't•rtl:tJ•f•s, pud.mrlo ser rlcmand:t•lo o ren•he1· ··it:t
('ã•l Íllici:d P"h '<wiPrl:Jrle. 

Tudn< ,._, <L<"t·"' 'l'"' ]•:·atj,·;u· no Hrazil fit~:u·;"' ~ujeitos uni•~a
monct• :i.< ,.e,pe,·r.rvas l<lis e regulamentos o ;i, jtll'i<tlict;ão dP ~r.~u~ 
tl'iblll!<tl'' ju<lic·i:u·ios oa arlmini>tl'atiYoS, sem IJUO, em Íllmpo 
alg11 tll. I",_,,;·~ :1. ,.,. fPJ'id a .>ot;iodatle req llel'l' t' q n:dr]lll'I' excf•J oÇ'fío 
fun•l:td<L 11111 "''" e..;•,atut<rs. 

Fir·:t JnpPilllc,nln de autorizaçiío do (;onJrno Fntlnral qu:tl<]tttJt' 
alt.<Jt'a•Jto '1'"'" .;oc·if•<lado tcllha rle f<tzer no..; ''''"]JCctiv,rs l1St:t
tutos. Ser-l!Jt•-iJ:t c~s..;ad:t a, all':nrizaçiu p:u·a [llnccionar no 
Hrazil. si inf'ri!I;Iil' estd l'!ausul:J. 

4" 

A infJ·ar·<;:"l:o d.· <[llalrptPt' das clau..;ulas, par·a a '111:~1 não e;;t·•ja 
·l'Oiltminad;r 1"'11:1 esp.•r:ial, sOJ':i pHnitla com a multa de llill 
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ANNEXOS 

~'JCÍt~.latlC~ ;!.tliJIIY/lLI, rlL1 nrJlninallil. Sucr,_"r:·c u\• [> u·t·J Fch.:;, 
com o callil,;tl de 1,()11<1.1 O<~ de rratH·os. 

O ab:1ixo a8signa1h: 
:--:t·. l'J:IIle L·~.1n <lu I:.•['[,i 'I' 1!~. S:wvig:ny, p:•oprid:tt'i,J, mul':t

<]111' e-m Pariz. t'll'l ,f,, F"'''"'"~'!l s,,int Jlmwn' n. 1112. 
~~~falt.•le 'O t~Olll'' s:·~IID os r•st:ttntos d.• nma '"1'<"·hrl1! an,J

nynn IJ'Il' <·ll<· J>I'"Jilí • J'•tll•lar. 

TriTUI I 

.\rr.. I." Fic:t t'ot·nnda nnn SJ~ie.l::tdn anunyma <JitC' exi.-;tir;i. 
<•ntro "' pl'"]ll'icr.:tri"s ,r,,, r.it11lo' alnixu creados ,. sor:í. regida. 
l'f'!aS !ui-; d<! YÍII(" e ']llllÜ'O de j!!lliu de mil OÍGO<'ClltuS ~lNiellb 
·"·te c pJ·i:;wit·., d,• '1'-'·'"toJ d•! mil ,,it<wentus non•Jtt:t e tres ,. 

)"')IIS ]ll'C"('lli".S l''hitJI•J" . 
. \rt. 2. · J-:.;1, 1 '" ·ic l:1d•~ r. <lil:t a ,Jc:lülllill:JÇ'ilo ri<· S.·crc1·ie ,1,; 

/'orlo F'~·h:. . 
. \J't. :;. 0 Lll:L J.e;n fll>l' ilJJl: 

!·•, ~t c'Oill]l:Jn!Ii·o, du "II!f,'lliJ•I dn :t'Slll':tt' dt• f'uJ'I,u F>'liz, siT:t 
"l>l l'ul't•l Ft•li7 .. 1·:-:r:t . ./o d<• :-:. Pari!" (i!r.t;dl), 1h'i i'''"]'l'i'•d;uln.;" 
planr,a,:!'"' dr•!lr· d••jl •Jld<'l! L<'' ; 

:!·•, a <·:qJ!.,r:t'::Í·'' .J:t cltlllll':t ,J;~ <:anna ,. a d;t ill,[t!:d ri:t :t~'llC:t
l'l'ir:t l'· t[P ljll:te,;'Jlll'l' Olll·l',~~ Íll<[llili"ÍitS till l1 '.'-'OI'ÍII.; <JilC <I, ('[l;t 
S't:' ligU('Jll. d_ L:,nnpl·,,, :t ('r'n~·;t'tl{\';-lí)~ :1 1\;\·ewla, da' tet•ra", 
illlllliiH'ÍS, ll!iJ.t,•ri.tl,• Jil'll'ltiJI:t' tt'.<'ÍS ;i dita 1'\plnJ'ill~:!o, IJil:LC~
'[Ill'l' ti[l'!J";II'I.Í:;.•J ]IJii'><.':' 111] ÍJJllllUH'h ljtll' \CJJIJitJll J'el:tl,'iLIJ dj. 
l·,,c~·t 011 irtdil\ 11't,;t r •'lJl o !ittl ,..;,p-·i;rl. 

Ul:t l' ,d,_q·:i. '"'' 'I''"I'J"''l' ktl'lll:t fJIIP s<•.i·t. •'J:n;•r·:ti', tonnr 
IJ I L! 0:0:: !ll(ll' p:t 1' L '.' j, • 111 'l r 1: I''~ 1 r I!' l' :': l('j( 1tLttlL)S cu: lb!CllL'l'C-..: C.\ iSLL'll t t '.'3 

"'I por ct·t•:tt' • 
. \l't. LI).\ "'··dn '-'OI'i:d (• Pl1l Pat•iz, nn,lcrn.i·d Prlissr·olir':i·f~ 11. ?~. 
1-:lla I,,·,d:· '''t' Gt·an'li·rid:t pat•:t onleo IJHal')tll'J' log:w da 

:JW<IIl:ll'id:t,J,: ]'·li' <ilJl]dt• . .; dt•c·i<vJ dn ··on~tlllw <l•J :tdJnini.;ti'a<::'t''· 
.\l't. :í. · .\ dttr:tt·:l" 1!a '"':it•tl:tdu 1\ lix:tth l'lll trinta atlll"'· :t 

eonr,:tt' do dia dt• .;rta ,·on<Utnir;:\v ,!t'finitiv•t. s:t11·o o; casos tle 
tli~·WIUÇà<J ;wtOl'Íll:td:t 1111 <]" }IJ',Jt'U,!!:t<;'tü pt'üi'ÍStiJ.; pr•]IIS jll'CSC!l

t~S rs"atntos. 

lTITLO II 

"\rt. 13. 0 n t::tpital Slcial ,; fix't•lo om u:n milhilo dn J't\tncos e 
diYidido em dez mil :t~"Ç•-,e, de <:em ü·anuos ead;t nnn, pag<tvcis 
,. m dinhei1·o. 
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Art. 7." O c ~.pital ~oeial pútlo SPt' a 11j!l11enbdo um<t ou 
mais n~zc,; JWLL ''''Paç-i"ío •lo acções lltn·as, Pll1 vidmle de uma 
tlecisito da :t,.,cm hlé<t I!PI'a I convuc<Hia ex tra•n·d inari;uncn te, •lo 
conformida•le cum o art. 37, ;1rpii adcantc cxpt•esso. 

A asst>mbh'a. i!Cl':tl, por proposta do conselho de arlmi nis
trar;ão, fixa. as condições das cmis-;õn~ novas . 

. \ a>~Pinhlt\t j!Ol'ai pútle t:tmhcm. Pm Yirt.u•lc 1lc 11111a dl'lihr
raçiio tumatLt l'<'lllll St' acaba dt•. rlizm·, <IP••idir, nas l'OIHlit;õt·~ 
'lliO dia dl'tPt'minar, a l'Oiliii'Çií.o do capit.a I sncütl. 

;\t•t. 1<." .\ imp:~rtancia <las dez mil ac<;ilP~ <t "nhsct·cvor r~ p<t
gavul ;i op<;iiO tlus snh"ct·ipLui'C-i: 

rr) Oa na totalitl<tdc tJii Cl'lll fi'<Wcns no <tdn ria snhRcrip•;~LO; 
b) IJn uma 'lll;~rt:t pal'í't~ <Jil vinte e cinro francos 110 actn 

da >llhSCI'i[l<Jio, ·~ o t'I'St.ll ;i nH•dida d:1s necessidades <la sucir·· 
(Jade. nas ···poc:1s l' nas propol\'<lf'S quo J'or<:In ddcnninndas 
pl'!o <'Oll'"llio ,J,. admini~Ll'a<:;to. 
A~ ··lt:tlll.t•h~ d•~ fniidos s~o le\·a,J:t< an C•<llliPcim<'nlo dos a.c

ciuni~ta~ Jl"r um ~tvi.;o inSIJI'tn. um nwz prlu lll<'llox antes da, 
(•]HJI':t f!\·"1'~ p:lt·;t ca·l:~. entrada, <'lll um jornal •lt•. annnncius 
Leg;1c's dt~ J':u·iz. 

11s t.itiil·:t'<'', "~ Ci"'Sion;ll·io~ intoi'IIIt'di:trin' t> o;; snl;<ci·iptor••s 
s:"tt> ulwi.!!:ul'" s<dillal'hnwnr.e ;~ impot•f<w,•ia da. acçiio. 

l~nalqll\'l' suh<ci·iptot• tlll ae<'i•Jnisi:J <plf' ··od<'l' o son titul<>, 
Ct):-i..:a, d11llS ;IJ11Hl:::. dQp 1i...: da t'd..:..:;-lo. dP ...:1•l' 1'··"-piiJlS:t\'t~J lH~I:t...: f'IJ

I.J';IILIS IÚ•> cil;LJIJ;Iflas • 
. \l't. !1. • \":1. !'alia 1.L• }l:t.:.!':li!H'llfo ,.,,,],J•c as "'~';Õü3 nas (:p >•·as 

d,•rc:rntin;td'l'. ,J,. t'<JIJiiJI'IIIidado l'OIII o ;n··;ig" pl'<'<'Odente, (• d<·· 
,-i.Jo o.illt'IJ p:!l' ~·:tda dia de tlt>tllt!l':l. ;i l':t!:lt.J dP SPi . ...: pot• CP!tl11 :~. 1 

:t!)J1q, "I'!Jl 1111•' .-: ·.i:1 !l!'l"~"..::ll'i() l' '1'[(['...:11 .l11di ·i i\. 
\ ;.:~~.·it· hd~· Jl•.hlt• f;tzf':· Yn:td!•t· ;1:--: :lt't·i-,:·.-:: t·tJ.i:t...; PJtti·aUa.'-l (·...:l.i~ 

\"~'lI' 111 Ulll ;I. t 1':1 Zli. 

l'.t: :1. '''''·'· tiitl. os II'llll<'i''" tl:~,- ~w,:õcs si1u pHldic;vlus em nm 
•los jui'IJ'"'" ,J,. :~nnniiCi<J< l•:g-a'·~ d<' l';u·iz. . , 

r,'uin:·:t• di . ., .Jep ,j: d<'-'""'· JIIliJli•·:t•:'w, :1 sn•·ie l;tln, s"m m:ti~ 
dr•Itl"''·'· ,. 'f'.II\o:Jt I'a fiJI'tll:liirLtdt•, tom o tlii'I'ilo dtl manrl:tt' pl'<l
Ci'd;·r :i. ·.-,•n·l:t d:t"' <t<'t;'í:•-;, lJOI' .iunto nn Pi11 ioi,<',, IllO,lll<l ;.oii<~
<'L'.:)""':\i ·;;) tnt)ll i,\), P· ·;· t' 111t 1. t~- I'is·.'IJ o peri.!..!'u d!)s l'et:u·dat:LI'ifH, n:t 
l:•fiq "" l',ti'iZ. J>~>I' inr.ci'Illi!<lio dP Jlill l'OI'I'Pioi' ,[., t'Illltlos. si as 
ac•:i,J-; ,.,, ÍY<'I'I'lll cutadas; e no c:~c;u coiiii'él.l'in, em Jt,·tsta pn
blic.t. P<ll' int.t•r;nl•diu ,te Ulll tal,elliiw. 

(J.: titnln< lb .. -; 'Lrr:õ •-; a-;-;iiii Vi'llt[id '' ''' I•Jt':Jam nnllos de plt•no 
tiil'<.'iLO. <l <.'IJ 1,l'i';.::tlll--l'J :to·: C0lllj11'<ttlfll'f'.'l ntJ\"0' l,iLillfiS, tendo OS 
m<•smos Illilll<'t'o-: d1l ;u?<;ile-;. l'ot· ''"11>f'l!lliiii,P, t.,,~;t a ac<;ito qnc 
11i"10 c•>niin•t' :t IIlltll<';í.o t'<').!'lli;u· •h-J l'titl·.~·l:h cxig-iveis, tleix~t do 
"Clt' llé''.!'tl<'Í:tl·l'! . .'i<llliltlm didtl<'Ilil' III·' (• pag-o, o protlnet.o li
'l'Ii,Jo d:t lniJ<la da; di~a.; act,<õu.; se impnta, nu.; tenno~ do di
l'cir.u, so!'t'<' t> <[IH'<' del'l·I<J <t sodc·J:H.!t• ]JI'!u :tr~cioni..;~n. desapo~
:qdo, u 'lllal lica d,ln•tl<Jl' ,J:t dill'ot't'll•;<t Ji'l.t'a menoc: em provcir,o 
ti O CXCild(•l] te, 

A soci."d:td(\ pé" i e i'j"IUJ.imen te OX('J't:Ct' a, acç-ão pessoal c de dL 
rcito c<~mmum c.lll\ra. o :tl'ci,mi-;t;t o os >cus fiado!'es, quer 
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ante~, qtwr dr:poi:.; rla vcnd t rV!s ac<;>õc; on em conenere ·cia 
eum f'-;sa vnnrl<L 

.Art.. lO. A pr·imPit·a ettt;t'<trht :3•' ,-er·iflcará prll' nm rncibo 
no111inatin> qnn SI'I'<Í, no ll!PZ ria corHtitniç:it> rLt socicrlat\e. tro
eat!o por nm J;iJ.r!lo pr·ol'i~ot•io de acr;'io i!!ualnwnte nominativo. 

Turlas il' Plltr·;ttbl' nltnriore~. sal,.,> a ultima. são mencionadas 
uc·;;~e titulo pruviHot·io. 

"\ nltima cutt•a,l:t r\ feita contrn a entr•r•r;a riu titulo definitivo. 
Ser:t ontl'P'itw ig11al tit.11lo definitivo rlcsdr• o comPço ao> 

qne ti1·nre111 p:tg-il ilÍllllürliatau~t•ntc o r~apit:tl intr•gl'al r\e carh 
ar(·:u•. 

t.H t iLnlo' rk ar·çõP~ int. •:.ct·alizarl:•, -::i •> nnminatiYo'i on an por
t n dor·. :'t ,., 111.:1 rJ, • do :ll?t~iun i,r,:~ . 

Art. li_ u. t.i:tilu., ]'!'"' is"I'Í"' 1111 •l<'litJir,j,·u< dr• ae6íe.s ~:io 
l'.':tl':tlrirlu,..; tlt: lllll Jin·u rlr• !:d:'to, J't•I'<H'Ítlt'S dt• Hlll IHII;H~l'cl t[C 

onlr•m t\ rLt a><i~natura rlo rluns :tdllliui;rt•:t•lut·e.;. 
ArG. 1·:. "\. c'r·.-:..;ão dos títulos nomin:ttiYos ~~· opera, rle con

for·mi,ta<lc com o at'l. 31; do Cor ligo •I•> Commct•cio, por Hlll:J. 
1\cda t':t1;Tio de tt·:w,(l•t'ütJr•.i:t as..:i~n:trla pt•ln corlento e prlo 
Cl'S'ÍOII<ti'Íil 1<11 p •I' >'1'11' [li'Ot'lll'ildüi'l':' l' ÍIJ.';<'l'Í)l(a 0111 11111 !'C· 
!!i-'~l't' da ,..:u(·i:'di!llP. 
· .\ ..:oeir•<l:t !,• p ,,[.. 1'\Ígit· qnf' :1, :r"k•,J:tll!l'.1 t' a t•ap:t,C'i,Jado 
tb.; parto-: ,:r•j:tllt ,·cr·r.iJi•·:td:rs J•ur ur:1 cut'J't•l.,•: de l'rlll•h' r11t 
p111' 11111 blrd!i;'í,tJ . 

. \ ,.l' .,..::'io d:r.> at•t:líf'..; a11 p•>J·t:t•lttt' s,• r:1z pu r· >imples f'tttt'l'!.[:t • 

. '.rr .. 1:: .. b act:•-"''' <ío itHiil·i-;i·.ci' p:u·a t'tllll :t, s<>,·it>darlc 
IJ!l(' l't't: liiJ!I'Cil 1!111 "'')li' <fii'Ít•i:t.I'ÍII ]><tl':l C:td:t :tl'l:'t J. 

f,, i'l'·lll!"illt;tt•if),"' illdi\-j'.I 1S :-,;1 1 1 o~!q•j_:.f'Ldl).._: :t :-:.:n f';lz!-~}~PJil 1•(1 .. 

pt''"''tll:tt' jrtntn :l 'oei,•d:"l" [''':· rt>tl sü ilnnr.t·r•. l'llr·s, p·n· 
dl;t, t'tJit::lit!nt':ttlu 1'1!111•> illtÍt'O pl'•tpt·i"i,:li'Í•• . 

• \1'1.. 11. ('ad:t, ae,:'l•• d:i. t!it'.·itn. tJ:L ]Jt'lljlt'int!:tdf\ rl•• aetiYo 
~<~ei:tl, :t Hlll<t p:•c·i·• ]ll'<~poJ'ei•>it d a•J Jlll!IH'I'rl t!:ts :tt•çlícs 
1'111 i 1/ i· l:t '. 

EILt ,J;i_ r:~llil'"lll diJ·,·i!·, ;! !!lri; p:1 1 11~ n•r....: luet·o' <'illllrl 't~ 
:ll'it:t ;t.lr•iinl.rl ••.;riprti:t<lu . 

. \t•t,, 1.). I I-: dit•eit·J, ~~ lllll·i~·;rl.·••:·....: in\Jf"'t•JJI,!•..: :t ilCl,'il•• :-'t 1 ~1TCJH 

u li'•tl• p:t~·;t ljl/.1,\<jllt'l' lll~·l <[llt' r·! i:• !'"''''·· .\. l''•'·~ • dt) ltlll<t 
~Jt.~r::-!' i!llJ)dl't:t d,• pli 1 1!11 di!·11if., :r·l[p•-.;li• (l•h (~~t:rtuLns da 
;-.!-H.?i;'·Lt.•lt• 1\ ;i-. "l.r,!rr····)''· r l!tL•·I·t ... Jl:·l:~. ;~<-..·' 1 t;ldP;r :.!'t'J',·tl. 

(I..., ltr~;·.\:•LJ'Il.: 11 r·j·,·./r:r.';'~ d.· ~1!'\ ··Jr·: irlrli-.:r. I n;\rl l;rJdl'lll. ,,,J) 

p!':·r.r•x!.•J ;d·__:·!trJl. l.'J'•jl{r'i'·'l' :t ;'!'tl·.,<ir;;l 1 d.• -::.ellrJ:-; !lrl~ h·~n~ O 
Jl'll>"h d:t. stwi•·•l.tdt•. 

TJTU 1." I I I 

-c!'\, [(). \ ,:of'i.•d:~.!t• ,; :ldlllitli,ll':id:l, p>~l' 11111 l'tillqe!lw com
li0-1,;) drl r•itll'll tllt\ttti>tu,; pr·lo llll'll•·'" ,[,. ,;et,e u·• 111;1ximo, entl'L' 
os s,_h·i~~.~ n JIOilH' 'tln~ pcl:t tt.~"t~rnf,lt'•:t .~·eL·al d,,, aeeiunista:'. 

;,l't .. 17. r_H :~tlmitli-tt•,tdut't'' ""'•:llt '''l' l''''illl'iet:trios C:itla 
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um 1lP ·~t'IU "(·•:·~;.'' i ntcgl':tl i za,];Is, emqnan i; o rlne.trrm n,-; sn :1.s 
ftllll'iJJL''. 

Es':l~ ;we.·,,.~ .,;,,. ll!l•'l'ad:t-: n:t sna tor,alithdo par:1 gat·antia 
do" act;lls d:t ;t,ltninisi.t·:tç·iw, Jnc-:mo tltH 'llH' fot·r,m oxt'ltt~iva
m•·nk P·''' o:ll'' a ttlll ,].,.; :t·lmini~t.r:t<lol'<''; PILts s:\u nomiua.
t,i\·as. in:ili•'II:t.I'I'Í'. 1\'Yanolo lllll eal·imi<J in,Jic:uidu a in:tlit•JJ:.t
bili•la•l ·c 1l ·]"'-;it·ul:t.; n t. c.tixa soda!. 

.\.l'G. IR. \ dtn·a•:fi•l .];,-: l'nnc<;>.õrs ,],IS p:·iiiWÍI'''' administra,• 
dores é d•· ,,.j_;; :JI11l<h, s:ll1·" u l'!l',•ito <l:t t·,·nul-:l•::'w p:•1·ei:t! do 
111w se 1·ae i':tllar. 

t_t <'<Hl'l'll"' :it•t·:i J',•noY.Idu ;i !'.tzão tle Hlll 1111 rhllls llli'lllbl'OS 
ca•la :1111W u11 r,,,,] •s (ls tlou.; :tnnos, altm'll:tlidu. ha.-endu lug<~r, 
de m:~n<•it".t '1"" :t I'I'IIOFt<:ã<J s •j:t ,·ompkta e1u c:t~.la pcl'io'l" de 
:<eis :t 1111u~. 

P:tJ':t "" pritt1<'Íl';t-: :t)•[•I:,•:J('Iít'' dt"i ::t. di'\'"'ie ''" a ''ll'l." ÍIItlica. 
~t ut·dplll d:t -:·1\t!~Lt. l~~~-~~ tJil.l', .·:-d,:tltl'lt·~·i~lr, u f.qJ'Jl(), it J·nn~•Ya('fio 

r.e11t I -;::tt· i'":· .•:tri"·rti•::t.-1•· .],. notll<':te::'tu. 
Totio l!lt'itd•l'<~ ljllt' .~aiH• ('o L't~tdugi\·nl. 
.\t'i •. l!l. -;j '' l'<•ll'ditll f'•Jl' e'<illljl<l->liO t]t: ~pt.P illCIJlllt'O< OS 

ar!1t1i11i..;r nd11n'' r.·•••rn :t l':~··trl'l:"l" tl•.' 'iP Ctllllpl•·t:u· ..;i o jlllgarmn 
util p:~t·:t "' n••e't'''i·hdt'·' tln sc,n·it;u o int<-'1'0·-''' d:t socit•dado. 

i\'(',11' e':t·'" :t" ll'iltle''te;o'ie; Ct•it:t-: a titrilr) )!l'OYi'-'OJ'il) p.•]r) l'Oll-
~dlw _,;tu .-'ttl>rrl•'i.qd:t". na -u.t lli'Íllli:il',t I'eruJift". :i <'oltlit·ma<;:w 
rb :t':<L'ittlt!t'·:t ·'"·et·;tl,lr!O rll.'tt•t·rtlin:t :1 dlll':t•:'tt.J do !lt:J.n<latu. 

!l:t lli·''Jil:t IÚI'llla, si vag::u· l!Jll lu'-'':tl' dJ !t•lministt·:trlur. no 
intetT:tll•J de cli!tS a.;.;nmr,j,~as gorans, u; :ulminhtrarlurP~ ([llC 
ficam podt'Jtl Jll'•.Jvi·lerJCi:< r· lil'uYis ll'i:trlli)JlW ,or,r,. a snb.;tit.ui<::'io, 
P a a"S<'Ilr 1d•':t ~· .. :·al. rn "ll'l jtl'illle•it·a J','IIIIÍ:tel, pt'c.Jl't'e.hJr':i. ú. 
oleie·:'w ,j,•,ittir[,-.,. 

O :tdttlitr[,tt':< }.,r tt•>llll'it•l•l em ..;niJstil,rtk'ro dt• ontt·o ..;(J r•xeece 
a..; f'lllll''.''.'·'-' r[<!l' lilt·< oJ l,olttl[IJ ejlW f't)r;:rl' j):tl':t 11 f'I:IJl'l'Ít'ÍO <Ju .'eU 
IH'(~d Cl'l ~ . ...:~1 I]' • 

. \l't. ;!11. 1· ~,l:t :.tnno o con:,ollw nornrh,Pntr<' u'~~'llS nwmbt•os, 
um pt·r•,.;id••Iile' •111<' pc'J.),, S•'L' ,:_•.mpt•e reeiPitn . 

.:\11 r:t."'' d,• :l,'t'<'ll•'Í t drJ p:·e . ..;i,lr•nl.t', <I c•>rl' •lltr1 •le-:ico:n:l. ]>:tra. 
<':l.ela s •..;-.:;[,) a•j't·:lle e h--: rn··~nl,t·o--: pt'<l'-"'ttll'> e1w· <ln\·a. pt·ueneltPl' 
a-; !'lrnc<J•f'' do JH'f''id.•ntc. 

O eo!HI'lltn el:•-;i::n:t ta.ml>,)lll a. pr\-:.;oa t]il'.' dm·a preencltm• as 
fun·~t;iíe; de ~''"''C'.al'io e <Jil.\ pô:le mesm•J ~er c.;eolhitl:L de fúl'a 
do cutt--:r•llt<J, 

.\l'l. '!i. I I •'dtl-' ~Jitu de• :l•llllilli--:f.l':te;;'l I >'I' l'•'-Uilr' j)Ol' COIIVIIC<tÇãO 
tlu pn·~idt•tiiiL' '-'" .\(' d•.JUS <lu.; sen.; llll'lttbr·rr.;, 'l'rllpro quu u irJier
cs~e <la St~Ci•<rLul" " t•xico:it· . 

• \. p!'c.-;cnç:t rl:~ JtWtade. pele) mc·w~. dos membros do cun.,ollw 
tJ nPct~"al'ia p:u·a a ,-a!itla•le das tlelilll•t•açues. 

A--: d'·Iit,_,,.,~,-e:,_~s ,;tO tomaela~ :i, maioria. tio~ meml,ro-: ]JJ'csen
GC'S. ~u c:t'o dtJ emp:~t·\ tl•J ,-otus o Yot.o rlo presidente é prepon
rleranw. 

,\s l'l'llllit,·~ "C' realiz tl'J.!J em Pal'iz, rn S(\rlc socia.l on em 
outt·u 'lllal•1ll''t' log:ar designado pelo~ momht·o~ do con~elhu. 

~t·tlltlllll :t•ltnini>tl'~tdol' p,·,,r:. Yot:tr por procul'ação. 
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A1·t. 2·~ .. \s <lPlih•ra<.~ilos <lo cOIIS1llirJ C<>nstar:ío <l<' aGhs 
l:t>TarLt~ •·m lllll 1'<''-tÍ:'tl\> es ><'<~ial e :I''Í;!Il tu v; jJ.~lu p1·e-;identrl 
du eon,r•llto 011 Jlll!' dt>tl3 admini-;Lt·.t<i"l'r~'· 

.\rt. ::!:L O eun' •llt·J dt' a·l:nini>t.I';t~·.-,,,J trlm os nni< amplos 
P•H!Pt'c;; p:tt';t :t;rir 110 nunw <h ~ocicd:ttlrl e fazr•r oa ant·ll'iz at• 
VJd•J' ~~~ :tct·r:< ,. <~[l8t'a<:ií.•< r,•!:tl.i\-,,~ ao SOtl lim. Tem p;-in ·ip:d
m:'!Jic O'~ '!!IIÍIIt<'; po:l<'l'r''· <Jil•' <t 1 ('iLIIIJGi:ttivo;: <' tÜ·J limit·t
ti \'US : 

Heprc;r,nh " ~~~~·icdatlP p:u·a eo:n t•.'J'ceit•o-;. 
F:~z <J: l'<'C:'Iii;Jrll<'llio,.: d:1. 'wÍI"Lt,J,._ 
Xrlltlf'.i:t o l'<l·r''.!!;r, to lr1..: 1U :J·fU/1~.~~~ 1\ t'Jtljll'í',!.[:t.d·~< d;r ...,o··jp,Jadn, 

li\;L r1..: -..:;:11.--! Ot'dt!JI:Ir/rh: . ....;;t/:rr·;rJ·~. :t/JI)lJO...; t' gt':t!i/ir::ll,'r-,,~..:. IJ~'/1) 
r'·)~li'' ·r . ..: fllif./'.'J·~ r' lll·Iir,··-11'' d<• ··:![:t ;Jrltllí..:-,:-1•1 r• d • :--:!1.~ J'<•ti j'.ld;~ 
11' <JII•' diz l'thJ> ·-ii<J J>l'ill<'iJ•illll<'l11.•• :~, 11:11 '.•net:ti'ÍJ 11•1 ili':<Zil. 

Fix·t :1~ tk'P'IZ:t~ ;.t<'l':tl'' d:t :tdlllÍIJ;,:·t·:t•;à·•. r.·~ li/a 1H p: u\·i-
1!1."111 " d<• toda :> JJ'I:r•. 

J:,.,.,,r,ll :1:> iiii[I•J:'I:illl'Í:t' dc•\·irl:1>.: :i Suci<•·l:td<• e p.tg.t ~' 1[<1<' 
•·lbd••n•. 

:--.;rr/1-.!rTP\ .•. I'[J,JIJ:~>:;~I. :V'•'( 1 il·l I\ p:i,:_::t t~J·l-JS o~· i 1 lft~Ít·l..: dt• (' ll!l~ 
J!'(•['i'il). 

Jo: ... t,.trrll' :--,1/.Jl'l' qr1:1 ''llfl'.I' ajrH 1.(l~ I' t't1110r't1"1,')" tjlll~ ~e.irrn dn 
"''.Í ·cl.•> <l:t ,'JJ•~it:d:L'l•• . 

• \11 '•JI'i7: 1 tod:t-> <L' :1 c·pli 'i•;líl'.,:. 1·, ·nd ts. P''l'lll 11: :1~. lnr''l<:•-i•' < dn 
Ir.,,, '11•JY<·i.; ,. illllilii\CÍ~. k•JIJ r'lllllll 'I'I'IIJ'•Jil.'l' 1·•·Lil':!•h<. r.:·ano
ft'!i'trr·i;r..:. :rlit~ILI.I,'r-J •-..: dt' !'í'lJd:r-..J P rl!lf,J'o~-..: \·.dlll\'." pr•r·t.~~ne-'Jl[,d~ ;Í 

...:·wi1•d:tdt>. 
j):•l, '1'11/ÍII:I li, r'(J!I 11',(•-;'j') <I IS 1'·111 [.,: di<jl.lllÍ\ ,.j, ,. j',',!liiJ. 11 <'li!· 

p ·e:trJ do l'tllldu d<• t'l''r'IT:I. 
Con::t·n·· <jlt:U''·I'Ilôl' <'ll1!JI'<o<lillt •S. t'O:ll 011 "<'!ll !1~-p •tll••r·;l) llll 

nnh·a~ ~;ti'.rnr.i:r~ ~ohi'I' rh IH'n-: ...:,_)(~i:1.·'-., p H' llH'i'J 1Je :r 1' •t'Ltil'a 

d•· ''l'i•rliio 011 p:rl' 011'.1':1 f'•'rt'lllll.. 
T~~~l:t\·i·t 113 <'tll)ll'!''firnu~ -"'ir, /'t.IJ'IJJ.'t .l ~ r""'t~,':l<':t·, d.' obl'i!!:lr:;--H~~ 

t/1·\-t'Jtl '-'r'!' :tllt.ut·iz·t·fn...: p ·~ '• ;,,...:,~rnld(··.t .!.:f:~:·.t! d~':-- ~H':_·iruJi...:t·!-.:. 

Ar!f,r)!'iZ:I 11!1 u·~rJill'l' ar't'Õl'' ,ill•li('I'IL'i'L...:, ,'iJil!•l aut:ll'.l ••lf 
·) 111< I !'(~ • 

. \1Jlol'iz:1 <Jil:tl'.-4•!11f'.l' ;l,iii.<li•~, f l'itll<il" 'ri'.'~. COIIIIJl'•lllÚ>'~O<. :!C']IIi
I'..;•'I'Th'i:t...: 011 dr...,:.j Ü.t'lll'i:t...;, lli'lll r·JJI}I) Jll:l,''SI/IU'I' lP\'itllt'UH~'tltr)S 
dP in-.:••t•ipr,'tí(~..::. p 'fl)tUJ':t....:. r'ttlll:tl'.~·rl..:: l~ UIIGl'tJ:, dit't'itrh, :t:lfp...: 1.' 

dt'['"j,; ./r) J>il 'f;( 'III'I!L',J. 
(l".'fllllÍ<:t. 11.< lnJ<ti1<,'0<, t1S Íll\'tll!l, ll'itH <'ih l'JIIf:t-< <1111' d•'\'l.'lll 

>('!' ~111.1:1[('1 ti<lll< ;i. a'S<'JJliJ~ú;t ~·Pr:tl ,[,H :Lt'. ·ioni.~L;J,,;. 
J<:-.;t·LLllt' S<J!r:t• l.o<[ll.:> Ih J'i'.lJl<l'-'i.'t< '[lill /Jil• <' illlp •I,·• f',IZ 'l' t~ 

,.,i.:tl,•!······ il l!i'dlllll d•J di.l .. 
,\!'C, ·!I. r) <·on-:.•llto p<-..!!3 ,J,-J,·.~· \r"' p.rl H\\-' 'I"'' jlll;.t;tr r·<Jll

Y<'IIi•·IJ(<•-: a 11111 <111 Jll:l.i,.: :i.•IIJtillist.t•a l<~l'r\,;, Jlll':llil•J l'•'·'idr•ntt'" nu 
Hl-azil. p:Lr:t a '"dminisll'd<::l<> <'OJ','ellt •. d:L .-:ociP<b·i•' n :t f'X~"<'lll::'lo 
do..: dl•c·i-::~-,:.,'-' do e •n...:plltn d1\ adlnini~tt'<l·;;)·•· E~t·t obrig-:ll,·;uJ p!·Hit' 
l.:illtl•.'IIl o<·.•t· l'••ita t>lll pl·u,-•·ií.u d \ 1' .,.,J:li •·xlt':t<tltas á Sl)
i'ÍP<I:tdn. 

1\ld<iJ';t pt·incip:illlli~lltr• i<1f·l'l'Yil' em p;·,H-cito dt• nm dit·••d<>l' 
gr·;·11 [ <h <'lllJll'L'Z:t do Ht·azil. 
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A~ aitt'ibuiç·i)LJ.> n Jl'HlCl'JS do~ ::vlminigtt'.ulorcs dele•Yarlo; e o.; 
au<ll10g cspcdrt<>) a lh•)j ~ere:n attr•ilJUi•i<JS -;;J,J dct~rmitnlu< 
pelo ron~.· l!tn <lc :~ti ministra :ão. 

Al't. ~:i. Tu•lo~ o: :t)to.; c mcer·ncnt•; (t s JCii•rl:tcl• decitlitlo.; 
p2lo ··on<cllt 1. IH'Ill c<JillO as retir:1da~ tlc f1m•lu'l e \·atot'es. o-; 
chr><liiCS .~ JIJ,-,) o.; lnnc[IICÍl'•J', dPvc<l<Jt'C'l e <lnp•J;itarios e as 
suhscr·ip'J"-'';, en<lu,;s·Js. acceite,; uu qllita•.·,les de t•!f,•itos com
merciac~, s:l.o asgiC!n:ulus p 1r 1lou~ a<lministt·a,tm·ns, a mnno,; de 
umét Llctc.zação PS[l<'<)ial do con-;elho a nm :t<ltninistratlor on a 
Oltl.t•u tptalrpH'T' pr·o,~m·a,Jor. 

A;·:. :!tL 1.\s :ulministi-cttlot·cs n:ío contrahPm, em razão tll' sn:t 
ge31.ão, oi>I'ic;a•·i't<J alg1un:t pcs:oal n.•m soli,J:uia. t\•latiYamcnl·· 
ao-; comprumissos <l:t sociJil:uh). Sú s:l'J l'P'lliJnqyeis pch 
{'XIWII<,'ãn 11<1 111illl>l:t'•O flllC l'CCtoiJCl':tm . 

. \.rt. ~i. n., admini~tradorcs tcem •lin•ilil a 1111::• parte <lo-< 
llwros d;j, -<oei<•tbtlc. t:d como ~e acha expt'P~''J ll<l art. 42. 

T!TCLO I\' 

Al't. :! . ..:.. .\ as,,;m1Jl>\t !.:0ral no11li'ia c:d.t :111110 nm on 
n1ai..; t'Olllllli...:..;;tl'ill:-:i, a~..:ueiadj~~ 011 n:irJ. f'l\i?:~t'J'e~·;l,l'J...: dt• {';~zt·l 
um t•e!arol'iu :i as-<<'lltblt':.t !.:<'l':tl <lo annn ~PC!IIilll" ~obt•o a si
t•ta<;:'to <h,: 1 ·it••Lt•lc. -<oht'P ·o h:ilançu r• sol•t'P ~~' c·>nfa-: :tpt'<'-'011-
t·td:t~ pl'!u ,.,,n,<'lit" oll' a.Jmini-:tt':t<;:i:n. 

Fllt 1 :-o: ...;;Lrl :·l'l'l··~i\·,,i...:. 
llill':lli!•·" i.''ÍIIt•<-1 ,.,~ •Jll' Jll't't' .,t,. :t ,·.p ,,.,, li"''''' p·u·a 11 I':•-

uniã() rL1 ;t..:st·lnl~k·a .~Pl'~d, us c:nllllli~:-;a.l'ir~-- lí'l'·n q dit'l·ito. SP!l> 
Jil'l' <!li<' jttl'-!:tl't)lll C• >ll \'<lltÍI'IIte au int>'l'"'·"' '":i:tl. ,[ · t<Hllllt' e,. 
nlu:dnwnt" <!,,, En· ''o ex:ultin:tt' a< op.<rat;ii,•.; <h -:ucit!d:t le. 

Ellt<S p.>d<'lll. em e:tso dt• !ll'g'l'lleÍ:t. <>llll·ont• a :ts.;.•mhl•'a 
ger;1l. 

Elles te<olll <lir•·it,,, a nm:J. l'<'·lllllll:'l':tt·:-,., t>ólj 1. ill~purl:llll'ia •' 
llxa<l:t. pe!:t as<Plllhlt'·a g,•t':tl. 

TITULO Y 

Art. ?~i. n-: :te,·i•Jni.;t·ts se l'üliiWlll e:ul~. ann' Plll a.;sem
lllê:t ger:d, autos do lim d<J mel de nl'lh. no~ tl_ia, hor~t e 
lngar dPsiC!n:ulu-< ll•J :tYiso tLt C<JI1Yoc:u;:to. A pt·uneir'a asscm
IJlêa gTral ter·ê·L logo~.t· em 31 dn m tio tlo l OU:?, o mais tal'dar. 

Porlem ~ct' eon Yoca•las cxtraot'>linariam<'Utc as-::nmblé:t'l •YL'-

1\WS, ou polus a1lmi nistt'ad·n·os ou pelos cummis.-;al'ios, em c~-<o 
do urgenc·i:L. 

As con\·oc:tçiícs pa,r.t assemhlüêiS l!.'<'l'.ti'S or.linarias ou ex
tr.tordinarill-< seriíu !'dtas l::J tlias. pel<l men•JS, ant.os, p>H' nm 
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'''"i'o inSt'I'L" •·111 11111 do.-< ,iorna,•s desig-nados p:11':t ,tnnuncios 
lt•g;ws 0111 l':~riz. 1-:s,:,. pnzo ptH!t·r:t ·'''" rotlnzj,[, :1, oito dias 
para <t' "''~'Ji!!olÍ>a~ ,•xGr·:t•mlin:u·i:ts uu coJn·oc<Hl:t.;; t•\tl·;vwdina
ri:wll'nlt•. U!u '''J·:i llli'.-<1110 l'I'UIIZido :t trcsdi:ts p:H:I '' primeir:t 
:!S.'<I'Jllldo•:t, !.!"''1':tl cun~titu1.iva . 

. \s ,.,,ny,;c:t•:·'''' 1l<'.,.,.lll inlic:tr Slll11lllar·i:mwntc o fim da, 
'.'Cl!UÍãiJ, 

"\!'\ .. 30 .. \ a--seml>li•:,, :.r•:ral se compõe do:; a,•l'ioni-<Lt~ pro
prieG:H·io> ,)p. YÍIIT.f' <lt\'t•l'S lJCI<J llH'llOS. 

Co111t11,lü <.H propridarios ,[,• lllPli<H d0 vinte :w,;õP;; po. 
'ler:·, o >.• l'f'IIIIÍ1' p:tt'a l'<>rlllat• "·SC JlttJllOt'o e SP J'az,•r reprc
~··nl,:~.t• pnc '1111 dl'il••s. 

Ttuf!l . ...: u...: P''·~"'rli~luJ·.~~ d1\ :lt'(,'tl~\"{ an portadol' . .,. 1H ritnl:I,J't 1 S ,{f~ 
:w•;il:•..: II,IIIill:t' ir:t-; 1(11•', n:to cnndu :1, <!ltant.ill:ld" "'''''''~:1ria, 
lllli'ÍI'<ll11 lh:t.t' do <lín•Ü•J ,[.• J'l'.iltti:.t<~ aeí111:t cit:t,,J,,, .!.:\·•·Jn, para 
tPJ'eJll o <lir.•ir.·> de assí.'l it• :t a~'t'JJ11Jl<~a ;<et':d, depu~ir.:tt', einco 
<li:t' :lnG S <la l'<'I11Üi'io, o,: ~n11~ Litll!OS C as pt'OCI1l':1.ÇU<'S !Vt sédc 
""ei:1.l' 11 na, ,·:~.ix:ts <l<''i~nadas pdo conselho d<• .1<lniillisk:iç·:1o • 
. t nd:t d<'i'"'ir.·tiHt' ,·. ''JJt.1'<'1fll<' 11111 é<U'I.âo de :JdnJi":-,o nomi
nath·:t. 

ll..o tit<ilt:•,.,. !·· l,itJllus llillltill:tli\'<J'i 011 l'l'l'tílk:t<l•>' ,),. deptl'it<J 
,j,. rin:.t• ,,, ... .-•.. , "" JJJ:~i..o ,f,, cillf'" di:1' pelo 111<'1!0' :tllt.<'' <l:l, 
l'PrTntao '.t'CJII ,, •llt·eiGrl d(~ a:-:~isLit· {t. a.s-;cnnhl···:-~ !!l'l';rl tJil 1ln 
n<'!):t -cn J':<Zl'l' l'C)JI'CSI'il\:t!' p 11' j>I'OCIII'tll[llJ'P<. 

'\'in!..!"rH~Jrt fH-l·lt~ r·(lpl ('~I'JJ(:rJ' lllll :r~·~·ionis1a na a.,:o-:t'tnl·t···a gt~J·;~l, 
-~j n:tl) 1;1!' r·!lf' 1/l•'.-:-:111 I JJleJJJ!J)'d dt•;::-):1. :1.~.-:' 'tlllllr'•;J L)!f !'CtH'(>.-.:(~Jl-
1 .. U!Cn l••g-·J) ,J,. lllll llll'lllln·" d:t a.;sPm!d•':t. 

.\ Coi'Jilllh d:~-; lJJ'Ill'lll':l<;,·,,,, (•. di'IC1'11Üll<!<l:t pelo l'<>ll'•'llJO dP 
arlmini ;f,J'a<;:1o . 

. \rt. :11 •. \ :t"Clllbl•':t l!<'ral. I'P!.!"Illarmcnw CtltlYoc:t•la c eon
sti tnid:t. !'< 'lJI'e;t•lil:t a n1li ,·er.-::tlidadt\ ,[os :tceiunhr :v<. 

At•t. ::-:>. \ :~s.;••mJ,J,;a ,·. p1·esidi,la pl'l•l lll'<•si<ll'nrn do eonse-
llin .!•· ;ldJnilli,lr:t~·:'roou, 11:t 'iiJI l'dJ.a. por lilll .ldll1irli-'tl'aduJ' 
Jl'l•·g:ulu p•·lo ''"rN·IIi '· 

.\~ i'IIJIC<JiPS dP C'SCJ'lll,adurt•~ S~il I'XC'l'Ci1la~ l«'IIIS r!OUS 
mais l'o1'li'S :r•·do11i,r,as pt·•~~en:;,., n, si re,·n.;:Ll'<'lll. ]ll'l"' flUe se 
)lJI'B f'P!!IH'TI1, ;~1/• Jl,l'CI'Ít:1t'I'Jll . 

• \ llli'f',l dt•Sié!'IJ:t il -n<'l'<'tlii'ÍO. 
f!a,·•·J·:i IJJII:t JL<t.:t ./,• pi'<'"''nç-:t. Ell:t COIJT.,··m ""nomes ~~ 

<J.,miciliu.~ ,[.,, :Jc·ciclllist:t" p1·escntes e reprcSt\ll':u!u.~ o :t 'lttan
titl:ule 1l:1s ae•:li••s pu,sui.la" Jl"r c:td:t um dclii'S ; o'''t li.;ta ü 
allt!t"n t ica<h ]" •l:t IJtesa. dt'[H>sit:u!:t n:t '''de social e C"illllllllli
ca<la :t quem <) t'C<[llhit:u·. 

,\rt. :1 : .. \ .,;·,f,•:JI tlu dia (• marc:td:t p<'lu r"nsdllo ri•·· admi
nistração. 

Só podem ,,.z· liCHt ~s PIU .ldibcPa•;ão propostas 'll!C' emanem 
elo eonsl'iltu c as •[HO !!tn tin•rpm shlo sttbmettiiln.s Yintc dia~ 
pelu menos antl's tl:t a-<scmbl•':t geJ·aL, com a assign;nnt•a tle 
aecionisr.a" 'l''e t•eprPsnni.Pm pelo menos a '111:\rt.:t p:u·tr. do 
cctpir.al soeial. 
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"\rt. :\4. .\s assomblt\n.s que Ü\'OI'ünl do ddíboraJ' om 
úutro~ casos I[IW os pr.•vístos JW!o~ arts. :n o ~5 arp1i <tb lixo 
devem sot· cumpost:t' do accioní~tn.-; repeosentandu ['do nwn()s 
a quarta. parto do c:q,ital social. 

Si niio fot' preonchi<l<t c-;s:t condí<;;'io a as-;rmth:t\:1 gora L ~-· con
Yocada 1le IIOVII, segniHlo as nui'IIJas pt·oseJ·ípt:t-< pd" at·t. :.?fJ. 

Nc;t;t noY:t I'onní;'io as ddil,m·açõ:•s ~;to valiti:t> qn:dqtHil' <[11<1 
SOja O llllllll\r•J dt• :tCÇÔllS rP]l:'CSOIIt:tdas; não ]lll<l<~lll. (HJL'tilll, 
ellas teaiar sinão dos assnmpt,o-; cons· .. n.ntc1s da ordem do di:t <l:t 
primeira rnJLJli;'io. 

Art. :::-;,As ,Jp]jJ,ot•açõo:; siiu tomadas }lor mai .. rh do.-; votos 
dos rnnmbi'·'~ pt•usnnw-;; nos c:t-;o~ tlt~ empato o vot.u 11,, pro
si<l<•n te 1\ propondm·ante. 

Cada, mcmln'o da assomblt\:t tem tantos voto~ 'JIIant;.,_, oll•• 
po.<:mir ou I'I'JH'P~··nt:lt· d11 ,-ezn:.; :.'<J <tc•:Õt).-;, 'il'ill qn · ll"~>a, 
1'0l'illil, J'l'llllir. r.:uH.n no ~nn ll'llllC, Cll!l!O na qllal!rl:ule du pro
cnradot', mai-< tlc 1luzonios Yut ·~. 

Art. 3<i. A "·'~emhltl:t gol'al OI!Yc o rnlatorio do-; .l<lrninL.;
tratlores .;oln•p os nt~;:rol'ios sod:~<•s. "nvn ignallnt•JJTt' o ,·,•ht.n·io 
1lus C•JIIllllÍS·ni'Íos so!Jl'e a .sitnação da sodP<l:td•·. soJ,,·,~ o ba
lanço o souJ'e as con I;;Js apl'~'senta•las pt>lo-; atlmí tlisti':IdoJ'<1S. 
ElL~ di.;cut<~, app1·ova ou l'<Jjeit:t a·: contas: fix:t ''-' diYid"ildos .t 
distribuir; nolnPa. os admi11istradores ~~ o.-1 I'Olllllli>s;tri .. s. 

lJilWl'mina "<l.iVIJ11l do; COIIlll1iSsai'Íil·L 
_\nt!•riz:t CJU:J.e.;•lncr cmprestimos !Jypothocarios on lliil!'o~ pot• 

nwio de cmi;-;iíos de obrigaçõe.~. 
O,•Jibora ~OlJl'l'- llllt!'aS fllt:tt'SIJU<'l' pl'Opostas C0llStanti1S da 

<•I•l•·m do din. 
1-:mliiiJ, res•>IVI' soiii'J':ll1am<'tlto s•ll,t·o tn,lo' n.; illki'P·.s••.--: d:t. 

-:ocit•d:tde ,. Clliil'ei'') ao ··ons··llw "·" :\ntoriz<tçõt·-~ lll''''''~·u·i:~~ p:tl':t 
tndnS OS C:ISilS Clll f]lll~ OS pn•lel'O.-; IJI!ü l!Je fOl'<'lll al.tl'ii•IIÍIIIIS 
fot'Pm insntfichntes . 

. \ t!olihm·a,:ãn r-ontr.nrlo a nppro\·ação do balançrJ P da--: •·onta-; 
•lP\'0 ~1'1' prc.·t•dírh 1ln l'l'l:d,.,I'ÍO dos COllllllÍ~~at'io.3, soh l"""t de 
nnllirlade . 

. \rt. :~7. A a,.;--:r.mblt\a geral cnnvoc:vb extl'aordin:u·i;nnento 
p(,do, J'Ot' íní,•iativa do eon~::lii<J tio aclrnlni--:tração. ÜLZI'l' no-; esta
tutos as mnllilicaçõ''' cnja utilit!:tde fm· por elle r~:~cnJlhl'ci'l;~. 

Elbt pôtlc •leeirlit• pl'in<'ipalmonto: 
O :tngnwnt•J ou a t'l'dnct:ã" <111 c:tpit:Ll soc:ial; 
.\ am11I'tiz:tç~'' t11tal ou pal'cLtl d•:'~'' eapit:ü pu!' nu•i•1 tle um 

levantamento solrre o~ lueros. 
"\ pt•orogaç:lo. a roJnct;iio de duração ou a tlí,;solu~·ã,, antoci

patla dost:t sucíodade. 
_\. fu~ão tut:tl on pa.rcial ou a p:.trticipaç:lo da socletl:ttlo com 

outras socír•tladcs consti t nidas ou pot' Cl)nstituir. 
A transferllncia ou a. velllla a q uacsqum· torcei !'OS ou <t en

traria para outra ::;orie,Jado, com todos ou pal'ie dus bun-;, tli
reitos e obt·igações da wcimladt•. 

As modificações podem ser feitas mesmo sobre o.~ fins d;t so-
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ciPdadr~. ~em prHle1·. p Jt'r~m, mudai-os complehmentc on alte
r:J l-os r~m sua e~s" ncia. 

~ra~. nr1s <~::t'O~ pi'<'VÍ,I•l~ nrJ prc~onte artigo a a'scmbh;a 
l!r'ralniio pr'' lo drliuot·ar valirlamentc ~'.)lll rJilC reuna accio
ni~la' rJTW t'.)pt·c,cntom a met:J.rlo, pnlo numos, do Clpibl social. 

A a~sClmblr'·a ~~ cr1mpo~tt n dcliiJcr·a como prescrevem os 
art'l. :m c :15. 

Si. prJrém. a nm:t pl'i!lleil':t com·ocar;ilo a a'scmbléa niio 
pll(lr•t' l.et' sirlo J'r)glll:lt•mr•nte c,m~titllirl:t, rlr• conformidarle 
C<Jill o alinPa <JTIC prer~Prle (md:ulr• pelo menos do r•apit:tl). púde 
'''~' con\'uc uh um:t 'f),!!llllrla a~seml.lr'•:t I!Ol':d, {t r[ual, por rlcro
g:u::l,rJ :til '['tt' ti<-:1 dit,o nu al't. 311. silo chamados todos os ac
d·•nist ,,.,_ 

.\ lllt'~lll:t sngrmd:t a~'emJ.[,~:t sri (• rPgnl:u•mpntn ,constit11i<l:t 
,,i o~ ::t<'r:ionistas pt•esentl-'l rr•pt·r•,r•Jli.:Lt'Clll a meUule pdo menos 
d" capit:d sol'ial. 

l'\estr) <::t'lrJ ('~pecial, carl:t ac,•ioni~b.t tPm pelo menos nm votrJ 
f' tantr>S 1·otos r:~nantos Pilo P'>S~nit• ou eept·ewnt:~l' do veze-; 
'-'' 1 :t•·•:r-"'' 'elll por!ut·, Plll ea'o :dgum, l'~'llllit• mais de 200 vot•JS. 

Ad. ::;-.; .. \s ddil•m·:u:iíllS da assr•mhlr'•:t gm·:tl siio co:JstantP:> 
ri<' ad:Ls l:tiT<tr!:ts 11111 l!lll l'C,!!i-;ft·,, PSJWCial c a'l,i!,(·na1las p<'los 
llll'II!I>J'OS lorllllp011t'U!.<'S rlêt lllOSit. 

.\~ ,.,,,pi:t--: url cortili•·:Ldo' rln<sas :1ctas <pw til·nt•cm d<) snr· 
:<]>J'<H'IJLrd:t'> Plll Jnizo <Jil ilTttJ','r p:tJ't.P, ~ií•1 a<,-;i~.ma<h-; pl'!o p!'l'
,cidi'IIL" do Cr>I]Si'[IJo r>ll, lia ,.:ri:t fa]t:t. p!il' o[O<L-' :t•illlillÍ,f!':trliii'CS • 

. \J'I,, :::1 •. \S dPJihPI':tr;•-~:•.; [11111:1 f:t-; d' C•lllfoll'llltrl:trlt• COI!l a 

lr·i r) cn111 o-; P>t:LWiu') ui!J'ig:un todos us acciunista-<, Jllt'Sillll rlS 
:l!l't~nt.~·s •'~I jlissi•lt•nLI':·=. 

TITCI)) YI 

At·l ... {11. n anno ..;nl'ial como•.":t 1'111 I de j:uwii'•J r' t.ei'IllÍit:t 
('ll\ >lJ dl' rl<JZ"IlliJl'O c;r'!IIÍlltC. l'•>l' p:-,:r•np~·:to, O pl'ÍlllllÍI'O l'X
t'l'<'ietrJ eo>mprt•hnndc o tempo rle<'Ot'l'i•l·J desde a eon,tit,llÍ<;i'íu da 
soeict!adt) att'· :n de dezPIIlht•u de HlJI. 

AJ't,. ·li. Fi•·a n.-tai>Pit•r·irlrJ ca·la anno. de c•Jnt'ormirl:ule com 
o art. !I' rlrl C(lrligo rio Comnwt·c·i•>, um inventario, contt•,ndo :t 
i11diea•::lo ,[,, adi1·o r• •l•l pa~ . .-illl rl:t ,,,cir•rl;tde. 

( l ln\·<)nt:u·io, o b:tl:cn~··J e :t cont'r do-; ltwr·os e pcr•la.-; <i 1 

JU'I.n,.; :i di-;posi<:ão tlo~ cummis ;:t~·ios no r[uarlt•age3imo dia. o 
m:ti-; r.:u·,f:ll·, anW-< d:t a'lSPml>lr~,t gr·1·al. E! !r-,,; s;'lo :tpre<Pill.ados 
!li' :t:t :t:;;:clllblé<t. tjrlÍIIZO t!i:~, antP,; da as-;pmi>lt'·a gorai torl" 
ac.·ioni~ta pr'Hln tomat·, na, sr~rlr:;: H'i 11. ••onliPci.mPntn do invnn
b.t'Í<> n rl:t list.a riu-; acduni-<t:J-<, '' pr3,fit•, á sua CTt,;t:t, copi 1. 
do IJal:w<:u, t•,•snmi!lr.lo o inn•ntat•irJ, e ,[,) rclator·in dos com
mis,;;ario:.:. 

Art. ti'. 0> pro<llt<:tos liqnidrB rla sori,:d t•lc, constantl's r!n 
i111·onbJ·irJ ::tllnn:tl. lt-ita a rlt)dl!ct;:I•J d:t,; rle<peza' gcr·aes e dos 
""u,; so.-i:Jr•.:. <'<>lll[l!'PitPnrlr•itdl) prhdp:1lmenr,p <[ll<t"~'JlWf anwr-



ACTOS DO PODEtt EXECUTIVO sri 

tizaçõos, con;titnnm o.;; !th't'JS lir[ttitlu;;. p,.,.,., lti<~t·o;; IirtttilJ> 
se levantam: 

1°, cinco por ccnt•J pa.t•.t const.i<.uit• o f'nndo dn t'd'L't'\'a p:·nvi<ro 
pola lei. 

E~sc lcvant:tmPnto deixa do St)l' obriga~ol'io I •:..!'0 qtt•' o l'nn·l·• 
de rcs•.:r1·a attingir nma impot'tand:t igual :i •l••r•ima p:tt·t~· d•1 
ca,pital ..;nela!. lteeJmcça, o <en ctu'.~J si <t t•c·.;ctTa fut· all'uet;ul:t; 

~o, a impi)rt.aneht ncccssari<t pat•a, pac;·ar ans at•l'Í<llti;ta.;, 
a. titnlo tiO pl'ÍlllOÍI'O dil·iJen<iO, St•is p:Jt' r·,•n·.o da·: <[ll:tn
ti::t.S tle fJ.ne e.;tivet'cm integraliz;vb..; as ~:t:ts :tct·,·,"s e 
não amortizadas. S<:m q no. H i os lucro~ de nm a nn > uit, • p•H'· 
mittit•cm esc;r• pag:tllll'll to, os a"ciun i~tas P"~" lltl t·r•c lamal-n 
sobre os lucros dos antws snbsefJ.uentc~. 

O s:thlo é repartido snccc<~ivanHmtr conin ~r·gt~r•: 
Dez pot' ct~llt'J :1.0 conselho tlt• :~<lmitlhr.ra<::'"'· 
Uon~ r• meio p<~t' c'r•n\tJ p:u·a a rlil'P<:ç•'l<J ll" lltotzli. 
,\ imp:~rr.anci:L Jll)c•e,:~:via p~t·a pagar :t·J..; a,:,:io:Ji.;t,:t..;. a t.ii.Pirl 

tle s,,gn11tl'J dividn11d<>. sei-; prll' ccn1.o tl:t-< t1lliltlt.inç; rlt.: IJII() t'"· 
tivet'üill il1tegr:Jiiz:t<Lis, tnas n:l,o amoetizatla..: as su;t..; il<'<;i"". 

ll··z po:· <'t;ntu do l'<•<t" p:tr:t ntn ftmdo rll' :tmot·tiz·l,;:'io. 
Vint<\ po: ce1tto tlrJ l1t1\'0 I'I'Sto para lllll t'tt•trlo tlt' pl'l'Yidt•.l1t'ia., 

t!UC ~et·:'t l'acnlta.tin> c aruj•J co11.,olho dt• ;t•lmini,tt:tr::·l" lit':lt':i 
a tlotar;ão :tnnual llt:ste..: li:nitPSo 

O exeerlt•ntt\ :trH :u:ci"n i,t,as. 
,\rt. .no o p:tg.llnonlu do~diYidr•nrlo~ .w faz annrl:d:n;•ltt~: nas 

t~poc;~s e log-:u·,•s rlesign:lllo-; pelo cons,·IItrJ dt• :trlmini . ..:tr·:1ç:lo. 
O c.IJto'ellto de :l<lmil1i'tl'at;:'lll ]'I>~IP. r.od:J,\·i:t. 11 • <'III'.'" tlt: 

c:tda :tllllO suei a!. )H'uc·prJ,•r :i )J:tl'i;illt:l rir• um:t <jtl:l 11 I i:1 [' Jl' <~·ltll :1. 

sohrc o di1·irlcndu tlo anno cort'Oittc:, -;i os IJt'll''lki•J . ..: I'l'.l.liz:t·lcs 
o permitt.inmt. 

Os dividendo.-; de :t<:<;iíes nominativa-: ou ao pot·t:ulur s'to vali
damt•nt.,: pagos ao JHll't,ad,t· do t.itnlo 011 r lo Ct•Itpr•l1. 

()~ ljiW 11:-l() l'<ll'l'lll ]0 l't'l:llll;lt[o-; t!Oiltl'O do-; eÍIII'O lill!IOS d.• ..;11 t 

CX:Ígibilidatie fl.·;~lll ['l'l'S't'ipLrJ; 0111 jll'uYt:ito th ""'.'it•,[,r\('. 
At·t;. lío O cnnsl'llw ti,, ;ulmini<tl·ar::w p r~lr•J':i. t•Jll t"lllPil 

oppurt.uno, ;1IJ'P.:t ,,,. as l'CSt'tTa-; de amot·tiz:.u::'to c tl•• Jll'l'Yidr•n
cia, sub..;titttiit<lo aeç,)c,; t!J capihl pt.>r igual 'lil~tnti<l:vl<' du 
acçõo~ de goso . 

. \s ac<;r>c.-; o l'C.I'llli'olsos soril<> dett•rmin:ulo.; p.H' ll!ll -'"'l'lr•i". 

Tl'lTLtJ Yll 

,\t·t.o 430 l'ío c:~-;u rlt• pe,·.l:t d:t ml'ta,[P clu cavital ~Jci:tl. o~ 
at!mini:-:tt'<~dorc:~ .<iil oiL·ig:t•los a pl'ovoc:tl' a l'dlllli5.o tLt ;t,~r·nthl<'·a 
got·a.I de todo-; os :tl'·,iuntsL•t-;, atim do d ~libe:·;u·r•:n ~obro a 
questão de saber si (• ca-;o de continuat· a S<H'iPdatle ou '''~ !'.\
solverem a sua di~.;o\\l(;iiu o A asscmblt\~ gc!'al deve, pam podmo 
tleli lwr:ti', I'l'tlllil' a< cnnrli<;i!es fixadas no at·t o 37 o 
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•lados lrg:1,r~. ,·. 'llki:d f':~ quP a IPi belga, art. lO d<t lei de• U{ 
dt> maio d1' I si:-). mo<! i tic:Jd:t pela I oi elo . :!2 tlc maio do 187(], 
exige par·:t 'J'W cin·~" 1lia~ <lepois dcll<t so cun~idere existente a 
socied<td•·. 

Em 1\~ 1lo qne o Jl"l' mr ser perli•lo passei o presenü1 <tttcstatlo, 
!JUC Yae a~.-ign:ul•1 pu!' wim e sellatl•i com o ~ello dc~tc Cun
~ula•lo. 

Com o carimLo do C'J!Jsula•lo om Bruxel!as. 
BI·uxcllas, i dt\ Ill:JI'\" ,Jp l~J:Jl.-Itr.ccl'i .j;-;IIOil-li.-lO-E111ilio 

.lfesl>cil. YÍ•'('·('ill]>'lil rlu Bl'azil. . 
. \ dat.-L e aq_.;;i_c;n:"·'~'·:t ''IJH':~, inut.iliz:t,·am •lua.;; ,.,r.ampillJa' 

f'f•IJ·Whl'''' dt• rlo11.g lllil l'r~j.;; ••:tda lllll:t. 

X. iil- Itet'IJIIÍrl'•:u Ycr·.Jad<'il':t a assign:~t11ra drJ St•. Yit.:c
t:un,:nl tio Crazil t'lll J:rllxl'll:t-; . 

. \lra.ndt•_ga. du l':ll·;[, 4 <lc lllaio dt' 1\l:Jl.-(.\~signatura ille
gi\·d.) 

C<~m c'-'1 <1. do~ h o a.;sign:ttura, ropctiths Tal'ia-; Tezes. se 
:tch;tva inu\iliz:l'lu ;:raJJr!c u:mwt·o de e.--d;a11qJilhas. 

Cr'rtifíc,, '!'ie JMrl:t m:ti-> SQ continha ou rlcclat•.,,,-a no do
Cillllent.o qw· rm· foi pre~ente e que a pedido J:J•a•lllzi litteral
nwut<•. do proprio orig-in d impres.'o (o .lf!,ililcllr lld!Jr) fJllC me 
J'ui prcSCI!LC n '''' r;ual me rPporr.o. 

Em f{, do 'l':c p:l"•·i a pn•:;-.•nto quo a~.,ig-nei o ~cllei com o 
sello dr• nwuullkio nu.--ü Capital F!~<leml d:t l~epull]i('a dos E~
tarlo~ L'nido-; du L:raziJ ao' fJWLtot·ze dias du mcz .lu juulio do 
:wuo rle mil nuYec,•n:,o::; e um. 

Rio rln .Jam•ii'"· 14 dcjnnl!rJ de 1!101.-"u;·l<~s Pcrcir<' Leal. 

[l[r'JU·:rn N. J .11-;'U- l•E \) !!E JI'I.llo TIE I \li li 

A'"·e ao -'linisterio da Faz.•nda o credito de t::;l):r)';l()~, ouro, supvle
'nentar '' vr·rlJ:, -Caixa de .\morlização- do corrente exercicio. 

n Presirl··nte rl:~ J~epublic~ dos Estados Cni1!•).~ do Hl'azil, 
•IS;tndo d:t :wtudz:tr·:'•o eunJ'ei'i•la a•J PodPI' 1-:xocut.i\·o JW decl'cto 
le)..:'i~la~iYo n. i-:-11. rl•--;ta d:1ta: 
Rc~oln' al•J'it· :w '\!iuistcriu rl:t Fazond<\ o credito dP cento e 

eÍDCIH'llb l'OIIto..: dt• n'i.,; (l:->ll:0íH1:)1100), supph•HH'lltar <'L vcrl.l:l 
n. \1 - Caixa de :\Jnortiza•;;'to- do ar·t. 2<' tb lei n. '7·16 rio 
:2:1 de dezt;ml .. ro do 1:'1_11_1. par;t encommen•l<t de nvta~ ao caml,io 
dt• :!i d. pur mil rl-i.~. 

Capital Ff'dt'l'a1, D !TI' .i•lll!O lL1 !~lO!, 13° da nl'puiJlic:t. 

~r. FERRAZ l>E C.Dll'OS SALT.ES. 
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DECRETO~- ·LOSO- DE 9 DE Jt:LIIO DE lflOI 

Abre ao ~Iinisterio da Fazenda o credito de 4:;: 9n$0Jf:, out·o, sup
plementar :'t verln- Casa d:< l\Io•·da - do cort·enle exi'rcicio. 

O Pt•esitlcntc da RepulJlica do~ E~tados Unido~ •lo Hrazil, 
1uando d;t antorizaç:i<J confm·id't ao Pocler Exc.·utivo n•J tlecreto 
lrgi~lativo n. 770, dc,r.a <lata : 

Re.;ol\·c al.Jrit' ao .\linisterio d;t Fazen•b o cr,,dito do qua
renta c cinco conto; no\·ccento~ novent<t c sct.~ mil e trinüt 
e oito réis ( 4:'S:!I97$1T\8 ), supplemcntar à vcl'l>a 10- C;t' t rLt 
.\Ioeda-do art. 28 •la lPi n. 74G, dn 2(1 dn dt•Zt'nÜH''' dt) 1!100, 
para ptg-amt•nr.o de :.:'1.5:!0.0110 .;ollos atlhc~ivo~. •·ncummcn
dado.; a Ht•adJ,·It'g-, \\'ilkiiJ->on & Comp., il.<J ea.ml>io d1) :.:'7 d. 
por mil t'éi~. 

Capital F••d•·r:d, D ,J • jttllw •l•• Hltl, !3° d:t RPpublica. 

:\I. Fr:RR.\Z ]Jf: C.DIPOS S.\LLES. 

!IEC!lETO '\, .J,fl'<l - !>E JCl lll: JrT.l!n T>T: J\1>11 

Con~ede ao T.yc<_·o de Jinmani·lades de C:tmpos as van!:l:;en~ t!e que 
s-os~ o f:ymnasio :'l!acional 

O Pt'••silhmtn <l:t RP[IItl>licil. dos Estados Unidos do Bmzil, 
attPndendo ;is inf'<~rmaç<•cs prc,tadas pelo tlelegad>J fiscal tio 
Go>et·nu S<~l.Jt•e os pt·o::n·:tllLL!la~ de on~ino c o modo por rp1e 
são cxceittatlos no Lycco de Ilmnanidadcs de Campo~, no Es
tado du Rio de Janeiro, resolve conceder a este estaiJcleci· 
monto 1lc in-<tl'Heç<lo. ;t vist;L do disposto no~ art~. :Xil P :J67, 
paragr.tpho nnico, do Colligo dos Instituto., Ofiiciaes de Ensino 
Superior e ~ccllndario, approvado pelo decreto n. ::.890, de I 
de ~anciro d1• 1901, <1.~ yantagen~ de que gosn. o Gymnasio 
Nacwnal. 

Capital Federal, 13 de julho de I 901, 13° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS S.\LLES. 

Epitacio Pessüa. 
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llECf{ETO .'f. 4.082- DI: 1:1 DI: .n:r.IIO DE 1~10! 

Crca mais urna I.Jrigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na co
marca da Lapa, Estado do ParanCt 

O Prcsitlen t1• da l{cpublica dos Estados Unido~ rio Rrazil, 
p:tt'a oxoeu<;:-ío rf,J decreto n. 431. de 14 li e dczembt•o de ISV6, 
tl1•ereta: 

.\rti.!!'<J nni<'>J. Fica creada n·1 coma1·ca da Lapa. Estado 
do Par:~n:i. m:~is 11ma brigad:t rlf• ca\·al!aria de Guat·das \'a
ci<JII:tP~. COIIl :L design;,~·ão d1~ /::3

• COllljlOSL:t de ÚOI!-; I'egÍllll'llt<JS 
s•lh 11.0. ;:;, '' <02/i, os fJIIae.; ~e or;ranisarão com os g-uardas 
q ua!ifiearlos no.; tli~trictos da mmm'l comarca; revogadas as 
dispo~i<;lí''' Plll contrario. 

c~~pib! Fl'<l••t-;tl, n de julho tle l!JOl, IT' da Repuhlica. 

_\[. FEitllA7. 1>1·: C.Ull'OS S.\LLE:>. 

DECIU~TO .'f. 4.0S:l- !JJ: I:l Dg .rrL!Io IJE 1~111 

(>c~ ma iR uma lJri:;adtt de inf:llllal"ia de C:u:11·da-; Kacionaes na co

ILarc[l da CaJ>it~l do Esta leo ele s. l'aulo 

<J r•,.,.,j,J,•IIIC d:t J(epltbli<-~ dus E~L:tdos Cnidos d,, li!'azif. 
p:11':1, t~XGCit<::-t•• do t!t·r·t·etu n. L!!, d,• 14 de dezembro d<~ 10:J6, 
dl'êl't't:i : 

Arti;:o nni•·o. Fi<;:t C!'()a<la na nuarcla :\acionai da eo
!GII't':l, da ! 'apita! do Estado <le S. Paulo mais uma llt'ig-ada 
d•· int:tnt.Mi·'· CIJI!l :t <lesign:tçiio tio 78', a qual se eons~ituir:l 
de tt·e, IJaLdiJ<írs •lo serviço ~~ctivo, ns. 23·!. 233 e 2:34. e nm 
cJ,> da rp.;erva, so'• n. IN, qtw s~ oeganis:trão com os gn;u·rlas 
q 11:di lieado-; I lO' t.li,;ti·icto~ d:t l'(•fer·i·l:t comrtrca ; rnYog-ada~ 
''' dispu->iç·líe~ l'lll f'ontrario. 

C:1pir.:tl Federal. 1:~ d<• jnlllü <lC !()'11. I::o da Rrpnb!ir';L 

.\f. FF:P.IL\7. !JE C.uu•ns SALLE~. 
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DECRETO N. 4.08-t- DE 13 nr-: .JCLI!O m: l!lill 

Crea. um1. brigada de cavallat·ia e uma de ariilho.ria de Gu1l'·l as Na 

cionaes na comarea de Jae•,bitla, Estado da Bahia 

O Prc~idcnte dn. Repuhlica. dns E~tad<l~ Uni<lo;; do lll'.\Zil, 
para execn<;:-to •lo dect'Pto n. 431. tle 14 •!c dezt•ntln·<> de líl!J6, 
dr.•creta: 

Artigo nnico. Ficam creadas na Guar<la :\acionai da co
marc:1 ·de Jacobina, Estado da lhhia. uma briga• h dt) caval
laria e uma •le :u·tilharia, a<JUel!a com a de~igna•;5<J de :JI)a, 
que SC CtJil'itÍ!IIÍl'<l 1lt• <lOilS l'P;!ÍillCJl(o-<, llS. G9 I' liO. l' ('cÜa I~Oill 
a de 8', 1[1!.· ~r· l'<mstitnit·:i •lr• um httatlt:ltl de al'lilhai'Í:t de 
po:>if,'i'i<J P um l'l'ginwnto .te aJ·tilltari:t de cam panlia. amho 
sr1h n. H, <J:' •[lla<'S SI' organis:u·fto com o-; g11ard:.s qualifi
mulu> nos rli~tt·iet•J.; 1la refPt•id:t comarc:t roYO.!!·I•b.-< a:> dh
po-;i•:õt>' ••m <:un tral'io. 

Capii;:t! Fe•l•·t·al, 13 <lt• j1t!ho de l\) tl. 13° da l{epnb!ica. 

'\!. Fn:r:.\z J>E 1'.\~IPO' S \l,LE,;. 

IiEJ'l:l·:TI) :'\, 1.0<)- [J': ]:: I•l: .I{'[.JIU 1•1·: 1'.111\ 

Cl'e:J. <ln:u hnc·8das r!c infantaria de • :narrlas :\:•cinnv·s na c ;marc:l 

d•• .Tacohin:t, E8\a<lo da llahi:1 

O l't·P~idt•nt•• •h ltepnhli•·a 1!0~ E~tado"' l'nido.-< do lli':tzil. 
pn.t•a ext'<~U<;:I.•> do dt•,·reto n. 1:31, •lo J.! ,[,~ •l<·zemln·l) dt• lK\Jfi. 
decreta: 

Arti!!O nni,•rJ. Ficam crea1Lts n:t 1:uaP<la :\acionai d:t c>.o
marca dP -hl'•1hina, E-:tado d:1 Ib h ia, rltns !Jrü.rad:t-; d,, in· 
fanlacia, t'II!H :1:' d1·~ig-naç-iJp~ jll~ ;)7'• <· SK-~, ;t..; tplaL~ ... s:,' consti~ 
tnit·:io 1l'' tr<·S h:ttallt<ío-< do 'lll'VÍI;o a..tiYo e lllll du da l'P~t~l'\·a, 
cakt um tl:upte[lp-; com o~ n-:. lii\J, 1711. 1/l, 172, 17:! c 
17'!, e fHIP~ .-:ou n:;. 51 e 38. qne s~ or:ranisat·ãn eom os 
gu::trd:t~ <[n:i.lilka,]o~ nos distt•il'tos 1!.1. rl'f'••t'irla l'Olllarea; r·ovu
ga,[as a.' d i,;po'i':'-'L'~ O!ll contrario. 

Capital Fc··lel':d. 1:3 de .itll!to 1lP l!l()J. 1::· 1\:<. Hcpnlilic:t. 

'\L FJ:I:J:.\z n<: C.\~Il'''' :'.\L!.I~. 
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Allet·a n art. lOG do regulamento e t~rifas da Estrada de Ferro do 

;:_1uo t;rande a Bagc;, approvados por decreto n. 3,087, de 7 d" no

vembro de Jc'93. 

n Pz·,·~idr·nto ,Ja, Repnl,lic:t 1ln:.; E,;bhs Unilo.; do fll'a.Zil, 
;u;t,~n'!'•ndn a•> 'Jiln rcrrnr•r·en a S·mff>,·nt JJ,·,.sili,,;J. I;io Gntndc 
do ,',',tl nt'i/1r.r'!f f'rJIIljJ"IiY, liulilcd, de~rct1: 

.\l'fig•J nnieo .. \ primeit'a. pa.rtC'. do az·t. 106 tlo l'0)(1!Lunento 
I' Ltt'Jlit'i '!:t 1-:Stt•ad:t t!•J F!lt'l'<l du H j!) ( ;t•an·!P :t na.z<;. :~pprovados 
pr•lo d '<Tí'to n. 3.087, do 7 •L• noveml•ro rle lt'~lS, tka snhsti
tnida pe~:t ~ •guintc: 

« To,Ja n~z rpw o ":unlJio :t !1:1 dias .;ulH'O Londres fol' in
fot"iol' a :!4 <1. pot· mil r·t~i~. arldiciun:tl'·Sl\·lta aos aetnaPs t'rl'tes 
de tltl't'<·adiJri<t-; o :utim:ws ;, , prn• •liniwir·o .1Laixo dl\ ~1 <L 
ar,,; U ,[ .. •le>prez:t•las as ü·:te';')<~S. '' 

CajJit:tl FedPral, J;} tle julho dt• 1(1.)1. ];)0 d:t Heptrl•lica. 

'\I. FE!{ll.\Z I>E C.D!I'OS S,\ LLJ:ó'. 

Al;i·cdo JI,ia. 

I>:.;I'RI~Tt) X. I.U87- !•E 22 J•r: .ll'Lilil Dt::: IDO! 

.\iter:t ,, art. •ii <las con liç.:Jes re:;ulament,.res e"" Luif:>.'l da E,trada 

de V·nn !'aias aCaj:>z·iras. a)'prorad·•> pel0'l decretos n. 1.831 do 
7 de ncre;nbro de !8l'·1 c n. 2.1il:J de B ele oatr1bro do !S\17. 

n P,·,•:i•l<'llt:• dn llepiildi•~:t <lo~ Ec;r,ado·: l"ni<lns rlo Brazil, at
'·<'ti•l"r'd" ao 'ltln I'I'•[IH>J't:ll :t i,'ontp:ui!Ji:t Gur·:d tle '\lullwJ·amen
l,rJS itiJ :\{:> l':LII/1:·10, I[U<:l'<>L:t ; 

.\.J·t.ii<<> nni,•o. Fil'alll alt,f\t'ado~ o ar·t. 117 das rondiçi>os rPgn
l:l.lll<'ln:t r·,·~'' as tal'Wts d:t E~r,,·a·la ,[ü Forro Caxia~ a Cnjaznil'as, 
:q•pz·,,ntr!o-; pelo-; dn<'l'<'to~ 11. !.~·"!, dn 7 <In non•mbro do 1804 
"'· 2.cl71i n :!.:J8G. rk 14 n ::!7 <lo nuvnml>l'd do 18!11) c n. ::!.G.J.5. tlo 
Ul dn our.ubro dn !~\li. de ro:tfol'J)Jiuar!P rum a~ HJOdilicaçõPs quo 
r•.nm r"Tr• lJaham, as~ignarlas pnlo :\Iini.;t.J'O de E.<tarlo ria Indus-
1,t·i:t, Vi:~r;·ã0 c Oln·:t~ Pul.tlkas. 

C:1pir.:tl Ft•dnl'al, 22 de jtii!JO de 1~1:)!, r::o <h Hcpublka. • 

.\I. FnutAZ 1 ••: C:UIPns S.\ r.u:s. 
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Mooiflcações ou art. 61 das conoições regulamentares e oas ta
rifas da fstraoa de Ferro Caxias a Cajazeiras, a ~ue se refere 
o oecreto n, 4~~~1 desta data 

(_',/;' rl :· ~··)t 'S í"í'!f! r[ t~ 1)1 I? Jl f~~ J"C :$ 

.. Ao art. G7 aecl·cseente~ . ..;e: 
~ 1." PPlo prt·eut·>n •la c~t::u;:'í•J •lo p:tl'tida até u p·;nt J de e:tt·· 

t·c~;unent.•), a Estr•t•l:l cohrarit ri•J.~ c:u·t·e·-("a•lurP> •ltll' requisi
tarem lt'Pil' P'Jlllciar.;: p:tt':t" tt·an:'portc df' mnt'<':td"t'i:t<. <t taxa 
fix;t de !llil r!•t' 11:--:1 P•'t' kilonwtro •Jil ft·a·~ç;l, 'l" 1\.il•llt\t'tt··J, 
sc•ntlo o minittlil •1 '·'·''·\a tlt· di!i'ot•nta mil r."· i~ (:íll$t•tll)). 

~ L·• ll<'•irri-:ir:rd" tlt:t trPill" Jlll~to ;'t rlispu.;iç-ão •lo <'ll'J'L'g:t.dor 
no l'"J1T•J itt·liea.J". "··an·egatnt•ntu SL\ ÜLI'iÍ. no pt•am maxittw 
dP dn,.,, h .ra" p ,,. c:t·tq,' rle s.·i-; vagõ. s e a-;sim pr"pot•cion:~l
tllenl.r• pPI"' y;ru-;,1'' ••m tlltlllrro snpm·ior, colJI'andu-"'' !Jiil' <'ada 
ltura qtw <'\te0•let'. att• " tn:~.ximn do outras cinco hot'<t', <t tax:t. 
rl~ cem mil t't'i' tlíiii;SJ P•JJ' trem •·omposto rlc sr•i-; Y:r~·-,e~. e 
cento c cill<'OC'Ilt~~ mil !·0i." (!.>O . ..;), 'i fot' do lll;tiut· lllllllPt'o, n:'io 
se ~:untandu 1111 tc•mpo rl•• demol'a o p1~riodo dPeol'l'idu d:t." sni~ 
lwr:t'i da t trdP :\:'.sei< lwt'.F •h manhã: cxc,•pt.uand•.l·Sl' us ea~u:> 
de J'ol'ç:t maint· .irt<\iík:rd"-; pt•t•antc a dit'l'<'tol'ia <la E'tt·;llh, 

,\ :l• alt<·t-;r.•·:l·' da t trif'.t ,1,• que trata o dcc1·et•J n. 2.nEí. 
de !8 •le uutuiH'•J d,• 1>·1:1'7. ~Pr:i cxceut.tda com a mr•difi·~a.;-:to 
seguinte : 

Canna - Qrwndo :1 <'Xperli•;iío eompletar o ca!'rcgamento de 
seis ou ma i' vagões dP ··a•la vez, carreg:~Llos em um s•j ou em 
dill't!rnnte' porto . .;; <b linha. por pCJrcur~o não execdcn tp <lc ein
cocnta (5tJ 1 ldl•lllll'tl'•Y'. o transpUI·te por tonel~tda sed cobrado 
na razão dP mil e lllt.1.tl'ocentos réi . .;; (1:-l;lUO). Ex,~er[endu dtJ 
dncocnta kilomer,.,,,_ •J tt·:tth'portr•. pur tonrl~l.lla '<'l'<l cobrado 
n~t razãu de <lou.; milt·,•i;; (?:..;•JOU). 

Capir.:tl Fe•l•'l'J l. ?? dejulho de I !lO!. -.llf,·cr1o JJ,.r'u. 
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llECI~ETO ~- 4.(1:-<R- nE 2"! DE .JrLIIO DE 1001 

.Autoriw ,; c·.•nslt·uc,·iio c],. oht·.1~ C•'mplementares no e<tcs de Santos e 
d ~i <'Utrits proviJencias. 

O Pl'I'Sido·nt•· d;t Rcpul.,Iiea dos E~tados Unido~ do Hl';tzil, 
attcndo•ndu au '1110 re•plero•u a Companhia Doea,s do Santos, 
dceret<t: 

AJ·t. I. o Fi••:t <l.pprll\-aob a planta íJUC com PSte lJ:üxa,, rn
bric:td:i p ·!n ilii·L·e!;o•r !!•'l':tl d:t l!ireeturia Ger:d de Obras o 
Yiaç-:w rla ·"''<'l'íll.ai·i:t ,[<o E-'tiloiO olo~ Xogocius da lnrlustl'i:t, 
YiarJto ,. llbr;t.; !'llhliea~. J•a:·:c I'IJ!lStl'l!i~ç·;,o do• erlitki"s, junto 
:tu lllltl'il'illiln !I. Pllti'C a> I'Ua~ TaYlor, .Toão ;\[a•·twu cu eaP~, 
dP-<tina·l ·' ,_;, nllicitla.,.; ,lu ,._,.;ript~l'io tcdmicu ,. mais depen
den<'i:l-' . 

. \l'T. '!.o E' cnnc,•tlirl t nllt"dzaç-:·tu pa1·a utilisal' a l'ul·ça lty
di·;ullk:t ri" t·io .Tm·nlJatnkt e se11S :tlllnente . .;, transfPrmando·a 
em lnz r• foi'Ç:t r•IPctt•i,·a Jll<Jtora, nas otlicinas c caos da com
panln:t. 

,\1·t. ::." ~u dPspcz:t.;: :t dTt••·tu:w com a>: ref'el'illas ohms, 
mar·.Jdni'J'l"S r• 'li"' in,:ta!la.·l•<'' ,prão opportnnallll'ntc ,iustitl
cad;t.-'. "· •kpuis dn <ti>f>l'•>Y:t•Lt-.: pelo <ion,rn 1, inrurpül',t,d:t" 
ar• capit.:d da companhia. 

C;1 pit :d Ferlr:ra l, ~:! rlc ,i 111110 •Ir · lU 11, !1° d:t HPpul>l iea. 

~r. Ficll!L\Z 1>1: c,uu···-.: ~ALLES. 

Alfredo ,'lfoia . 

• \ppt·o·•a '' "''"'!11011'(' ele ,J,•'t•flil .]e 2: t.S4~J:,I) snl,re :t orpda para a 
e:•.=:,\. d • ,,;; •nt-,~ tLt 0RLll:;t:.j f'llristinn C't•uz, da E~~r:1J;t d~~ ti\·tTo de· 

Caxia::; ·t <':1jazeir,u:;. 

O l'l'••~i•lPnW •l<t Hcpnblic;t <los Est<ttlos t:nirlu;; do Bt•:;zil, 
atlL'II•IC'tJdu ao IJilC l'r'IJli<'J'o•n a l'omp.mhia Geral dP )[elllOI';t
lll<'llf ... -.: IJU ~l:tl':ln!tãU. cr>s<i<lll:tl'ia rl:t 1-:Stl'<l.<la rle FrH'l'O dP Caxii:ts 
:1. l':•j,.z,·il':l~. ,j,.,.l'(•f;t: 

.\l'l.i::·r• nni··u. Fk:~. :l}lJii"'·adn n n.n~mentn d:t ,],•:<p<'z:t rle ,!uns 
Cilllf()-.: ,. 'IH<J I' lfÍI('I1t:t <' <[ll:ti.:'<l lllÍ[ iptatl'<ll'C'I1to.< l' eilll'OPIIÍ<t 

I'L'Í-' I ·!:).-:1.-:t:-,,,, ·'"''l'C "· i:IIJ>ot•t;~ncia ul'<:ad:t " approY;ula 
paI' a :1 ''""'r i'<l•'r;:,o •h c:~~'· ol11 a;.rcnt~ d;t esta•.·:lu t 'lil'i-;t i1111 t 'rnz. 
d;~ l·:~u·:td:t dr· Fr•t'!'" d<~ t ·;v\ ia,;"' !'ajaz•·iras. 

('a pi l:t I Fí'<lr•i·al. '!'! dn jnllw tlt• 1!101, I ::o !lrt R(•pnbJi,·;J. 

_\[. Fl·:T~I~_\Z 1<1; C.D!l'"" :".\I.I.E'. 
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DECRETO:;-;, 4.090-DE 22 DE JULHO lJE 1901 

Concede autorização á sociedade anonyma denominada « Suererie de 
Porto Feliz • para funccionar na Repu!Jlica. 

O Presi•lente 1la Ropublica dos K;tados Uni1los do Bl'azil, 
attendendo ~to que requereu a sociedade <~.nonyma denominada 
Sucrerie de Porto Feli;;, devillamente reprcseutad;t, llccl'eta.: 

Artigo unico. E' conccdilla autorização á. ~ociedade ano
nyma denominada SucreJ·ic de Porto Feli::, par.t fuiicl'i"nar na 
Repuhlica, com os c~r.atlttos que n.prc·m•tuu, sob a.s chn~ulas 
que a este aeomp:wha11I. c tkando obrigada <to cumpl'imL·nto das 
l'ormalitlwles exigida~ pela lcgislaçito em vigor. 

Capital F<:deral, 22 de julho tle l9JI, 13° 1h l~erlllblic;t. 

:\I. Fi·:IUlAZ IJE C,DJI'tl~ S.\LLES. 

;1lfrec!o J.[.ria, 

Clausulas a ~ue se refere o decreto n, 4.0~0, desta data 
]a 

A sociedade anonyma denominada Sucrerie rle Porto Feli;; é 
obrigada a ter um representante nu Brazil com pleno~(' illimi
tados poder,•s par;t t.rat[tr I' dcfiniti\·amcntl' l'C..,olv•:r as qnnsti'"'" 
fJUC ~e snscib.t·em, •tH<'l' com 11 Governo, rpwr com p:1rtieulares, 
podondri ~~~•· .Jenranrla•lu P recr:bnr eit<~<:·:l•J inicial l'el:t s"cicrhtde. 

Todo~ os aeto~ IJHC praticar no Brazil ficarã<J sujeitos unica
mente ;b rPsprwtiva~ leis c r•'gulamcnt'>s e ;i juri,dir\·i'íu di' ~pus 
tri lmnaes .iudiriario-; ou admirli~trativos, sem q llf', em tempo 
algum, possa a ref(_\rida sncie•latlc reclamar l!lt[tlqucr excepç:·w 
fundada em -;ens estatuto~. 

Fica ~!Ppendrnt" 1~0 autorização do Governo F.:,J•>t'al qu[t!qucr 
altnr;t•:ao <JIW a ,;ocwd;ILle tcnlm tlc fazer nos re-;pectivos esta
tuto'. ~nr-lhc-lm cass;tdn. a autorização para flllll't'ion:tl' n•J 
Hrazil, si inf1·in~ir r:sta elauwla. 

-1" 

A infracç:'in •le fJUalrpler das chmulas, para a qual nfio c . .;tcj;t 
commina<l<t pena c.;:pecial, set·á punida com :t mnl ta de um 
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r•.Jnto d<~ r,~i8 (I :000:\;1 a cinco contos dt• rtlis (5:000.Sl, e, no cas-> 
tlc r·cirH~i,Jenda, pda ea>sat::·lo •la autorizaçã'J c.JneoJida pcb 
([Cri·eto em vir·twle do •]na! baixam as presente.> clausula~. 

CtjJÍ!.:tl F••<lcr:tl. 2~ •lo julho do UJ!l.-Al{rcrlo 11Iaio. 

Eu ahaix•J a-;signado. Aflomo Hcnriques Carlos Garcia, tradu
ct•JI' pnhlico jnramentauo c interprete commercial nomoa1o pela 
.Junta Commm·cial dostct pra<,' r. com eser·iptorio á rrra lle São 
Pedl'o n. 313, fobratlo. certifico pela presente em como me foram 
apr·esent:tdos uns estatuto' 0scriptos n:t língua frctnccza, afim 
de os tr·adrrzir littcralmcnte para a língua vernacula, o quo 
a-;sim cnmpri em razão do meu utlido o litter:tlmente vertidos 
1lizcm" '''.é'llinl.c: 

~l'CP,P,RJE DF; !'OI(TO Fl·:r.JZ 

1\JI'.IIIif' !IW·dr·e naston .Tilseph Dazin e seu collega, taüelli:le,;; 
t'III l'ar·i;:, :<inixo a~signa•lo:-:. compar·ecen o Sr. Col}l!~ Léon de 
lkr·i,iHr d,• :-; <ni·ignr. !J!'op: intario, mor·ador em Par·iz, rn:~ do 
F:tnbotJ!'g S:ti 11 r, lionol't·· IIlllllC'l'•' c•~n t.u c doze, agindo como 
nnir>o J'1rnd:•dor· da s:Jciedadc anon~·ma em via de formação sob 
a, den"mina•·ão de Suc;·c;·ie de l'uJ'l,J Fdi~. tendo P<JI' 1im 
pr·i ncipall!t<Jnk: 

1 ',a ··r<mp,·a •lo PIIgenlHJ d·· a~sur:Lt' tle Porto Feliz, ~i to em 
Porto F•diz, E<t:tdo ,J,~ s. Paulo (llrazi!) e t.!a' propriedadt•s e 
plan ta•:líc~ q u1~ rlello tlt>pcndcs:;cm : 

~". a explot·a•::lo ,l:J, cultur<t dct eanna e a da industria a~~uca
rci r a. c de qu;wsr]trer outras in•lus:;rias ou negocias a e !la rct'c
rcntc"; a compra, a const.rucção. ct rcnmd<~ d11 terras, im
moveis, rnatm·ial c m ·.chinas ut.r.is :l dita f\Xploração, qnae;qucr 
opcrw:<!n-; nwn•is ou immovcis q w· s:• relacionem •lirect;~ ou 
!llllir·t~L't.:tmt•ntc ao tirn social da rl'l'm·i,l:t sociedade por· constitnit· 
}J.Jl' um prazo de duraç-ão du tl'inb :tnnos a currtar do dia da sna 
constit.uição rlotinitiYa, com séde em Pariz, Buu!cvart.! PuisHon
llii,ro, numero vinte e cinco, com o capital de um milhão de 
rr·ancos. dividido em dez mil acç-õns rlc cem francos cada uma, a 
"lriJscren:l' em nnmcral'Ío na iutegralizat' nct sua quarta. parte, 
1111 a c to da SirlJsct•ip<;iiu. 

O qual, pl'l<H presnntn~. depositou no cat·torlo do mc,;tre 
nastn1 llazin. 111!1 dos tabelli:\e,; abaixo as-;ignatlos, c lhe pediu 
qutl pnze~st• (\lll l'll:t' notas n:t •lata de hoje para que fossem 
vass;t<lo> a quem intcressaSS<l <!Uaes•)Ul'l' extractos ou cópias: 

L:llla da·J <lupli•'<ttas •lo uma e.,;eriptura do as~ignatum ]Jl'i
vada, •latada ti•~ Pal'ir., quinze de janeiro rle mil c noveccn&o:;, 
cont~nllo o.-; n,;t.atuto' da :<uciedade anonyma por fundar sob a. 
dcnominal'i'ío tio s,~crerie de Porto Feli~ acim<t mencionada. 

O qual r'!ocumento t'seripto pelct mão de tei'coiro em quatro 
f.tlllas d:• pwel 'L'llado •lo scllo de um franco o oite~ta con-
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ti mos c as>ign:vlo pelo punho do Sr. C·mde U·"n de Bcrticr de 
Sauvigny, compart'ccnte <llto fez pt·cccder a '"a a.;-;ignatur:t 
da,; pala vra'l " Litlo c approvado », as·;im como o Sr. de Berti21' 
de S:wvigny o dec!:Lt•a c o reconhece, ficou W!lli .iun o o ao
nexo depois de tllt' ~irlo ccrtifica<lo vm·,[;uluit•o pelo compare
cente, t'c\·esr.ido pelos tabl'lli:ics abaixo as~i!!tl:trlo' da munçií.o 
de at!O<'XO dl' costume. 

Pelos lllPsmos lll'Csentcs, o comparrccnt.e. n:t sn t dita rluali
tbdc <L<· J'ntliladot· da sociedade do qttc se tt•:~t:t. <lreht•a. <[UO o 
capital cspe,·ic <le-;ta ~oeieda<le, ist.o <'. um milll<lo do fl'ancos. 
repl'csen 1:at!o pot• dez mil ac<;ões de eem ü·;tncos cada uma, :-:c 
aeh:t lto.i<' t.otalmPntc ~ub . .;ct'ip.o, e qnc carla .-m:,sct•ipr.ot· ('lltr<m 
j:í, antt•rí<it'lll<'n<e c <111 a. qnal'l.a, p;u·r.e <la imp <t·Lattda <lo cada 
uma da~ a•~<.·IH•.; pot· elle ~ul.Hct·ip,,a~, i~to é, nu tor.al de tluzeutos 
c cincoenr:t mil !'t·aur'o'. 

Em apuio de.;sa decla raç:io. o eornparcecn t• • apt·.•s:•n tou ao-; 
ta.bnllii'ícs ahaixrJ a-;o;ign:tdos nm:t li~Ga dr> sni<set•ip<,'ilo e <lo entra
das lavra<l.t<> por elll' na d;tt;~ do lwute11J, em nma J'ulha d;1 pa
pel s •ll:ulo do .-;l'!lo <lo rir I centimo~ c eonõendo os notne,, preno
mes, rl'rali<l<trl<·' <'domicílios rios ~lrbs<1l'iprur·cJ,, a impur·t.an·i:t 
da~ ent.t·.vJa-; t•r•.dú:td;~.; por c;ula um d<'lle>. 

o fl'tal d•J<~UlllrJUtcJ ,,-;cripto int,eimmPntf' pela miío do tct·
ceiro, m;,s d.t Lari<J pe!u compare .. Jento o reve<GidrJ rl:t assig-na
tur.t do Sr. ri<\ Bcniel' de :::>auvigny, prccr•rlid:t rh~ palavm~ 
«Lido e a]lt•t'o,·:l•lo ». c<cript.:ts pelo punho desw nltimo. assim 
como o <l<'r•I:<J':r "<"Olllp<~rPr't'lik I'" l'<'r:unlter·<'. ticu11 arpti juntrJ 
e allli<'\rJ. d,·pui, rlo L<•.t' ~ido <11'i'tilit:a lu nn·d:trlo·it·u pui•J SI'. dr• 
Bcrtic•r· <[,• c;:rrtl.i:!l!~' e t'PVPStid,J pl'lu< t.al11:lli:·,,., :rlratxu a~'ign<J· 
dos tla Jfl<•llr;:!<J rt<<t:tl rll' :tliii<'XU. 

l'ubl i wçrics 

Pat'<t f:t7.Pt' pu'rli •:tl' o.' pre.<i1ntc; doctllll:'JI ri), <1 <dles annexo.; 
onde <Jll<'l' '1'"' !Jt'<'Ci.-;o Stlja, ~:l.o conlb·i•lu-; rJ< pod1'''''' au por
tadot· d" rtlll<t r·l<J<ia otl l'llt't.idãu. 

llo q IH' h n·o tennu. 
FPit•J r• ]l:t->"'lilo em P<tt•iz, no ca1·torio dP Jll<'~tl'<_' 1 ;;,ston B:nin. 

11111 du-: l·dre!li:'t"' ah:tixo a..;~i:.;n:trlo>. ~i,,<l :i t'lll '"' t'lklt~- n. 5?. 
Ao-: Jlr<l'<' ,f,• l't'\'t't·r·it·o <lo atltlo di' mil il<IVP•·'·Ilt ",. 11111. 

E fr,iL:J :1 leilt!J',t. o S1·. Cot!<le L(•lltl dt' Hr•t•ri,•r dt• !'anYiO'llY. 
CO.II!Jl."ll'<'r'elliC, a.;.-ignott<'Olll os t:tir'lliiu'~.-1 \~.,j~·n;ldo . ..;) LJ;:n ;,,. 
iJcr/ir·l',-1;, J! ';ifi.-fJd!lj!ll/111•:. () 1 rlcJ\1.-l llll;i!IIIJ:' t;tir •!l(:'tes. 

E111 so;;•ri•Lt ''I' aclt:t escripto : 
R<'IÜ<f,J':t<I<J f'lll Pal'ÍZ. 5'' cartorio nut:tri:d, aus llrJ\"1' <lo feYe

reii'o ri<• 111il uoYccouks e Hlll, fulio 17, l'il~a 1 '2. Yrrllllllll 540 h. 
Rec<'IIÍ ',.,., i't':lli<'O' o sctcnt:t o ci11eo Ct'lltilll•h.- (.\.'-'-:ignatlo) 

JUI'<Uiíl'_ {. 
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:;o, •hl,el'lllina•;.-ío •lo nnm"ro, nnm11~ç-ão, snh~titni<;ão e rovn
g:•c-:l.o d•1~ (i'<?~''' f' th::ii·ãn rio selt-l h•mm•;u•i•H; 
" 4u, ll<'llli':I.Ç:\ • ,[o~ li;[lli<lantc~ I' t!ot<'l'lllLil:t<,'iiO do SOIIS po
<lt•re,.;; 

5·•, m ,,Jitk1•:·:-,o <l<) to. I t~ a~ disp1siç,-íes de o.;t·\tuto,;:, com a 
nnie 1, o:>te >pr;\n 1bg quJ definem '' objecto es.;encial d:t sor.ie
d:tdtl e :1' <[IW l1l'o!tibem a cl'e:tçilo de noYa'l aC'<,'Õ3:> <le divi
th•n•lo; 

Cl'. Jli'IJ''O!!:~•::ín on dissu!ttr;:ln <1:1 -;ocit•da•lc; 
7·>, :111 !Jil·'tll • ou I'Pducçii•' L[,, ··:1.pi ql; 
8'~. f'II'·(Jil '1•'1l Ollfd'il~ ~nGiCila~IP-i . 
. \n. ·:::. E:r1 I]H'"''· :t a-::s·:mbi····1 c:··'l"'l <'St:ttnc. qn1lqut>r •tno 

:-;•·.ia :1, i' !I' I,· d · ,. i,pi ;a[ l't'[ll'C,I•nTd<[n t' a 11\ tLIH'Ía 1!0 VnLn~. 
'J'., h i i'· 't'' 111 h t.in;t· 'l'' · •l·lilo 'I' 11· ""''t'e ag morlifl•:lf:Õ:>.; 

do.~ C.'"lVl tJttl)~. l'n::~;-!tt ('t'lrl nttl t•a....: .')ueit•!l:t lt·S. pt'Ol'dg'at,';_l>l 1111 (lis
S<dll<.;:·,,, d 1 ,,.,.;,,,J:t•l<', all'""lttent" 1)11 ~'"'l1W•::-to do e:tpit.:d, :t a,;
'''llli•l•;:t ".' ""':t1':i Yali•l:ttnont.•J ·~·msi itnith quan<lo a·tuolle~ 
<[11<~ :t''i~til· ·11: :"t t'C1111i:'to l'<lP1'""''1l~:u·••m a meta<io dos titulo..; 
<b' d•1:~..; ,. ,!,•_:.,tia.-; dl' :•c•:lit·~. \i, n:t pl'i rwi1·a. convnc:tção, c.;-::1 
f~11!ldi1: tn ;,;\(1 (·1~;· Jll'1. 1ÜllChida. lllll:t :'t'-g'lllldlt COrlYOCit\~0 f;l} tOL'

Il:IJ'IÍ , .. ,.,.,,.,,t·i:~ '' :t !111\":t :''"''llli•l•·a 11 >~lce:í. catão estatuit· 
l·aiidaiiJ.'IIi.<'. 'l'11ll'{1ll~t· 'i li" ,;1j:1 "lllllllCI'•l do títulos repre,;en-

1:1<1(1:-1. \a.; '"'~'tnas contlíçõe~. n:•nltttm:1 t't•,nlw;:"in S!'l':i a,Jmit.ti,[:l 
s•·mqu•r'<'lliW:v:tresquartas p1de: 1lo< Yot<H, sa!vocntt·n
t:•nt' >i 11<~111'1'\' (;ef•;t·.;i:[o de cst: .. tnir o.<Jbl'C o c.tso Pl'l'Yi.;tn 
]1el:~ dis.,,j,.;,., tli1al do an. 'i·! da lei. r-m enjo ca.;o n. di..;solução 
d:~ .·,,.j .. d '"·' ,;,.,.,.1·:i S"l' :tdlltiLI,id:i. 'i t'P1' vot:uLt pel;t <jll<lt'ta 
p 't·r" d:~·: ,,,.,.,-., .. .; pt···~~·nl;,•; 011 I'P!ll',·,,•,JI.ada'. 

Aet. ::1. .\s <lt•ei.;,-íp..; tomaúas em as<cmf,lt\t geral sct·ãn 
,.,,n~i!.rll::d:1- <'lll at·.l,a.;, :r,:.;ig·n:Hla-: p:>ln pt·esidcntc, ]leio :<<'
c·t't•l.:ll'i" ,. ,, .. ,"' •lous '''Ct·lltin:ldlli'(';, 

,\..; :v·t:1.. >t't'.·,,, <'lll S''.:!·uid:t t.r:rn<ct·ipi:t-: em um rcgi.;;te•• 
I'' [H •1· i ;I[. 

TJTl'I.O \: 

.-\1 t. \ :~·' "'' \llli-,,,,11Jl'O <iL' <':1rh ann11 e. na ]ll'imcil•;t n•z. 
:1 :;jj d.· 11 :\ i'JI r~t·,, d:· 1~;1;'. St~ t·llt:t'ri'at'.:t• ;1:--: contas da socitHlt"ulc, 
,, "''"ll'l'lll" ,j,. :•.•lmini.;:.l':l<,·:'•u <la1·:i u f,alan<~·~. conforme :t lei. 

r l ''"ll~t·lll" ,,,. :~dminíst.l':l,<;à•> lt.H':i a mais absoluta liJ,cr•laLlt) 
p:~ra :t a\·all:l,.;,,, ,["s C\'l'<lir.,JS c Olli,I'U~ valores 11111\'Ci~ c Íllllll0-
1 ,.j,: d:~ ""'·ir·l:Jil,.: J'ar:i :t' aYali:uJ·,P, do act,i ,-o, do modo o mais 
ntil. p:rra !l"ll'.rlltir a l><J:t !!O'itil.u 1!0~ JH'.'!'O~io.;;, a c~tahili<bde e o 
fl\1111'0 th Sll<'it•,[:ll[(', 

_\l't. ::n. I.,.,., Ill"llo~ ;:;n dia.;; anr.e;; da assrmbléa geral annual 
"•·nn .cl!1" .J,. :idlnini.-:tr:u;-:'t<J tt':ln~nliLtil·:í. <>S llocumentos, com 
ll!lll'd:~l. •r·i., ,:,~Jq·p as np<•rar:õírs da. soc·ir•latle, aos fiscacs, <jlte 
<1<·1-l't':í.o, dt'lltt··• ,[,. l:í <lia.;;, f<~.Z•'t' um rl'latH"io contendo sftafl 
Jil'"P'I•t:\'. 
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C!uinzo di:ts antes d:~ :1.9>omblét o lrtl:wr; 1 o a c mb rlc 111-
cros c pct·da.; ~ •t•io depo>to~ n:1 sr•rlc ,qcial, p:tt\l Í!Bpül'\:·i o do~ 
as>ociados. 

Art. 37. O s:tldo favoraYcl do l1alanço. rlc•rlnrç?to f1•it:t do 
todas :t.: rlt).:pez:ts ~oci:tcs e :tlll·lt't,iza~:üc.:. ~i h:JnYct·, Cl!rHtitnirá. 
o luct·o li•1 ui do d:1 sociod:uk. 

I",;;", o p:tra eonstituir;ão do fundo do l'C'SCI'\'3.. E~·<:t retir~~Ia 
deixar:l dP. .:m· obrigatoria quando :t rmen·:t lf'g":tl tiver attin
gido :'t rlncima p:trto do capital Sllcia.l; 

2', :1 Sllllllll:l IWI'C.~sat·ia p:tr:t distl'iiJuir :ís aer;õo-1 do <':tpit:tl 
um di\'idt'llll<J <[r~ :'i "/o· :-:obt•n :t somnn re>tanto ~,) p:tg:lr<i :2 "/, 
a cada :t·lmini,r.t·ador 0 a c:vla fiscal um tct'r;'•l rl<J pag:un"IHo 
feito a,1 :l!lmini,tt·a·lor. r 1 <'XCP<lorHo scr:i rli.:lrilmid' r'<JIIlO .:o 
segun: 

50 o:. p:~.ra :,-; ac~·õrH <I<> capital. a tiiulo d<' ~Pgnndo rliYi
dcnrto'; 

S11 · · .. Jllll':t :1g :1r:r;•IP< 1k diYidel!do. 
Pa1·r.,• ,[,•,;c<' I'XC·~·lente p l<lel':L :><'L' rl••stiiJa•la Ct füt'ill'l<;-"l rk um 

fundo •In t·•·srJ'\·a cx·;l'ao1·dinrtl'i1J, 
Art. ::><. To·l·.i~ os rliYi·lL·ndo;;, nio l'r.cebidos dentm rlo cilwn 

anuo.', " c. ·iH:u· 1la data tlc stm exigihili<larl<', s,• pl·e~<~t'P\'c'· 
1·:'ío c l'CY<'J'G<·r·:"•·l em bt•netido da ~<)i'ic<ttde. 

TlTCJ.O Yll 

Ari .. ·•1 f•,,:··,·~·,-;i:l;••hdi.:;:Jllli;:torh~"ci"Ld<·. quer p<~h 
r-xpi1·:w:·,, .J,· '1"1 p:·:l,éiJ, filiei' pot• :tntr~eipa•_·:·w, a. [i,[nidaçã'l ~~~ 
up.•t·.cr·.i .• ,J, <J' I'Tii<l:t.do-; do> lll>lll11JL•u< du Cllll~>·llt<l dr• :Hlmini->
tt·açiu C:lt.-ltJ l'lll l'':l'l't•ici•J. :t llWilOi filiO a aS>pllJlllé:t .C:'Cl':t[ dl'· 
í>i!:(IIC, p u'.l, Ih'-'.' lítn, ILIJll>lt unis li•lllirlanlPs, do.; rtnaes Jllal'cad. 
o.; podr:l'l~-;. 

A a-;'<'liiltl···a ::cralrrp:nl:~t·:í o mo,Jo de [il[llÍ<hr:i'in. 
Art. -!1). r 1-.: t·,•.;ultarl'JS liqnid<h rl:t li<llti•laçi·J, tl•1p.1h rl•• aplt

r.tdn; t1S Olll':J.l':!"'· Sl~l'?\11 <t)tp[Íc:tdiJ . .: Clll lJL'ÍillCÜ'<l lt~g':tl' :111 l'Cl.'Ll\
hols • ·l:t.: a·····><·~ <lr• eapit:tl ao par rla.; S<JIIllll ti l'nt.ra<la.; P n 
cxccS"Il 'l'l':i dh1l'ibllid<J ml't·•·l<> :h dita~ acç·õic•; I' m:'t:t<k :í'-' 
at.'('Õ1 1 ~ dt~ dh-!d~~n~h'. 

TI1TLil \li[ 

Al't. ·11. Tndu accionist:t, :Hlmini~tra<loe on fiscal <la .'illt'Íll
uaclc f:tz pl'ltJS prrliOnte-4 C'leiçfio dr domicilio no H O( I'[ de 1"il/l] 
do Druxell:ts, (I lide totla'l as Cllllllllttnica<:ões, eitaçõe~, I11Jtitiea
çõc~ un empt·az:uncntos lhL' put!Cl':tll valirl:lm(·Hh' '"l' feitos. 
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TllTLO JX 

.\rt. •12. n nnn1e1'o dos fi;r,:w: 1) findo pela primeil'a vez em 
d1111'. Poderei ~Pt' elr.,·ado ;~ tn~s pula as :(•mblé;~ geral. 

~.;Lo elt:Jmado" :1 r·'·"~~ fllncç·<ll'S o; Sr.;. Harfío AIJ'rctl Orban de 
Xin',l' e i':llrl ll<'l'JWmann, acim:t nomc:Hio~ . 

. \l't .. n. r."~o dt']"'i'' rlt C'IIIL'r.ir.tti<Jw d;~ prcsPnte sol'icrladoos 
~,·,·i>>J1ist.a.'. '•1r1 oatt·:t cn:1\·,.,~ t·:·rn, se.: l'lmllil';ro e:n a~,;()mblt~:t 
~·~l~·al I';L'·.! !i\'t.' (I ll!IJll:··~·.~ dn::; !Í1f_1 ;nh:·,J..: do lH'inH~it·~, e!Jfl-..:.~Ilin 
·!e :11!!11illi~q·,l 1 '-1u. J'l'(' ·e~l~·r :i :-:.11L n illl •aç·;-ln, d~~tct•rninar e\·en-
1.11 l !JHPnt.t~ :O:.'ll: PlllOi1li11Pl1f;o_..:, f~~~!)l l'llll10 u.~ do.~ li.SC:;tP~ t' e~t·tt.lliP 
,;obrr. t.udo~: os a-4->lllllpln,; qne jrtlg:LI'ülll c.mvcnient' illSCl'Cver 
JJ:l, uJ\l..'lll d<J 1!i:r. d:t reaniii•1. 

J•:111 !'o· dn 'i'F' J'il.-"':t<[n t'lll ::-::rint .Tn<sc-tcn-\[OOill', no anno 
dt• mil "i:.l!c'<'iJf,"' :· ll11H'I1t:1 f' 11it J. a·•~ non~ tlJ TI.lYCJIIUl'<>. n:t 
J'l'<''"'''':l. ""·' >!'.'· .:,•:~n 1: r.p•;i·do lil) l:!'oux P Juli('ll L:uhs, am
/,,: r.•.:i,] ·nt.··' t•:n J:ttr.\ ·II.L:l. <'111110 tc:,r.emnnltas. 

'q1:,, :1 ;,.: tnr:1 "' l'"lllP n'eé:,•nt.•-: a.-'sigJUJ'am com :n tr::>i.P!nn
tdl··,~: ,_, tr t:·, 1 ~el:~tq. f~eg~tc!n~-.;;~ ;1,-; ;•,,.,·dgu;~TJlll',',~.) 

H'\~~i-1 !·,•d;,, .. _. ~~~r,., c~-,pi:','; P qll;',tl'·' annoi.açõo~, e1n Hl'11Xt\ll:v .. : 
(i': 1. ). ··~1~ :~ ~~~~ :! J\-,'Jlli'l'IJ d·· lf\!1:-...:, ~"''~llllln :21~, fulio :!.~ Yi~l·.:;n, 
t'.•.!:.: '. I. ~:~l,•,·:.;d - Í" 'llC 1 .• 1n··; ·: 1'1· .• J~ir.. U L't~('t'L. 1 dn:·. (;!,-.:

!c',! >I ·I .I. /,',' · o'. 

I. !>.1 :·.], •.ix.• :r.· .ign •.d>~, IJ:•g,) lt)'],·m •l.•. Xivl'y, rc->i.it'l!t.:1 
''111 C>~nn:·.tit. >lc•('::O.t·n r·:rn;titnil' e 1111·1 m·•.n,[:>,t·•.l'io c;p •ei.<.I :>.n 
:-;1· .. \lt'rcd I: r> ><,•, :•, 1111!'111 t'.tllCl'·'" JWtl:•J'e' p H'.L, l'"l' mim , .. 
en1 ntr_11 1 nu!llP, :• ... :..:h:il· P ('dJJr'.)J'l't-,~· ;i, cunstitni~~ãn d-,, La lJJ·~_!
·!l;,.util', :-:uci._lli v!P <',1100,\~ffi;',. t~ de~~. 1 J'l11Ílll,l" t,oda:-i a" <li~pnsiç();_h~ 

d<>: n-:i,·•.tut"·' ,. :i:tl• ·r••n•t' ('lll 111 .:11 n 1mn JIJO acçõe . .; d,• JOI) 
r r· '.li<"}.'. 

l).~J', 1, (J,' ~·!f.·~ 1, ': ;1.•·:1n ', 11 t, .... nl' ,~ :·,...:.;igiJ'tl~ qn·~.~~(}not~ act~~ ~. 

Bl'IIXPll:',·· ~ dt.! nul·< 1 !1ll,ro d:l ISUô. 

\':>.lid" c"m'' J<1"<>~ur:•.<,·ã•l.- (.\.-;.i~·n:\'1<>) Il<•gc Oruan de Xiri'y. 

Hf•gi·fJ':~d '·urna e(>pia sem :mno~hc:iJn.; em Ilrnxella; (E.;t.) 
:•.·<~ Lí d<' !liiYCJilhro de 11'1'!.-l, Yolr!llD 46, folio tn ver.->n, 
cLix:t ::i. l{c·c:•)l>id•<:< 2 fr.mc<H lic. U l\)CClwrlo1'-(.\~sigiHdo) 
R..t·h/t.T. 
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I!. O a h:Lixo assignrvlo, Loni' De Ri·l•lPt'. pl'•lP ridJ rio. admi· 
nistl':ulor d:L Cnnípanhia. AntnCI·picns~ da~ Pl:wta•,,õcs •lo !tu· 
hel"u, residca te em .\ntucnJia, bonleYal'd LP'J[).)ld n. 22. 
•lá, pJla pt'P'cnte. poderes ao Sr. Emilc Van Damme para o 
fim de, por ~i e ('tn sen nome, concot't'Pr á J'und<v;iio de uma ~o
cicda•le ano:1yma. ~nb a 1lenominação •le Dr lln'silicnFe, ahi sub· 
s~rev,•r p:11':t .'i ::-,o :1cçõe:; ([c 100 fl":llH?o:'. faz •t• mna cntra•h 
tle lO pt!l' ··ento, a~'i!!Il:lt' todos os actos. tom:u· p:trlc nas deli
berações rla a-:smnbléa geral, 11ue s~ Sf';!llir:i <í. Cl)nstitui<;ão 
pal'a a nomea<;ã·• dos administl"ado.r.es c a !ti vota!'. 

Valido conw p~·oeura<;:'to.-(.\ssignad<J) L. llc· ZU·Id,·;·, 

Registt·arb nm:l cópi:t s:~m annota<;üe<, em r:t'ltxclla~ (Est.) 
aos 15 de non•tnlmJ •itJ l8J~. volume -113. f-•lio :-i3 \'l'l'S<l. caixa 0. 
Recebidos ~ L·-. 10 . U recebcdot'-1.\~;;i:..cna•lo) I:'l11>r. 

[fi. Eu abai\o a.;,ig-rw,,[o, Darão Lenn B<"tltntw. :llh"n!.!·:tdtl em 
.\!ost, d m p •!:1 ]'l'•'''~''r,r, pleno~ e int.·iJ'''' lJ·"l''''''' :tu :--:t·. l':•.
mille d'!l.·~":!t'l'•', par:t. J•m· mim e em men tl<JIJH'. Cilll<'<H't'Pt' :i 
fundação ,[,• 11:11:1 "O•'ic·d:lllc anonym:•, ;;uiJ :1 ,[PlllllilÍJl:i'':l'J de L(( 
BnJsiliellne .;itlJ,< ·.t'<'\'Ot' para mim :ÍII a,~,,)C'.< dr• !IH) fl':tncu~ 
cada uma, I'M<'l' pnt· minha conta :•, entt·.ul:t tix:td:~ em 1<1 pot· 
cento, ~.·j:J, l' \t'.<, •un capital ~ubscripto 1lt> G.II'JII !'1·:•nc"~· 501) 
fmncos; ""::'L.:-n•.r t•,Jos os actos, tom:•.r p:u•tp na< •h•llbrr·a(ücs 
da asscml•lé o :.:c:.ll. •1nc se scguir:i <'t cutt~titlli•:ãu •h ~ocic•cta•lc 
e nella. Yotat·. 

Alo~t. ao< i,].~ nun~mln·o do 180'3. 
Valido co:nn ]ll'•)~Ul':J.ç:lo,-(,\ssigna•lu) fl. D:m Bdlll'ile, 

Hegis;1·a.·h 11 •n:J. ,•óph sem annota•:õ,• . ..:. ••m l\l'll x.·lhs (Est 1. 
ao.; 1;-, de ll••'. e,,,,,, . ., d•· 18\J~, Yolnme !li. l'uli•J 8: l"t•t'.""· Cll ixa i 
Hec"bi•lo:;'" ,,.,, 1•:. 11 rocelJe,lot'~Lb~i:.:n:t•lu) Rol.:>;·. 

n·. O :ti'" i,,; "·""Í'-''Ila•lo, Otto Fnerth. expl'H':l'l• •r. d omicili:\llo 
no Pa!'it 11;1· '.Zi!J, d•'2i:tra pel:t pt·e~ontc con.,titllir m:lndat:u~io o 
St•. Leuró.: s~·:Li. domiciliado em Lh"l'l']JOO!. p:u·:t I) Jilll dL· fitZCl' 
entrega :i ~"''il'd:td!' anonytna Lo JJr,'silie;uu:, a cnn~td.tdt·-se 
peeantP o S t'. r. ,!...tliiío !Je Ro, da plen:l prupt·i••d:J.dP , !:1 ~ ~•'t't·as 
de borracha aetu:dlllente em acti.-idade de t•xpl•JI'.•Ç'ãu do Riu 
Amat·a, Bu··,~:t de Lunao o Amara :\Iiry. com unn ~npcrticie 
total de appru.\itn:t•Lunente 11.770 lwctat·e~. situadas nas ilha~ 
pt·oximas :i ·~miJO.•adut·a do .\mazonas. a l:J horas. mais ou 
monos. dP 11:1 \"('g:1<;:1,.> rio Par:i. e <[llt' scl'ii•J •letalha•la' <'IH um:t 
plant:t a "'!' l•·v:tni"·t•la o assignada entt·e u entt·,•g·:tltte e o con· 
sollto de atlmini..;ct·a,;ão. 

A entrcg:t acim:~ de>ct·ipt.n. dever:( .o;er fdh contr:t: 
1", a somma d<' 310.000 em dinhcit''); 
20, 3.0•JO ac,~•l:)s de capital dr> IO'J franc·JS cad:t uma, intciea

mente in tcgt•aliz:ulas; 

3", 4.001) acçücs de dividcnJo, sem menção do Y::tlo:•, que v~o 
snr creadas. CO!tfol'mc so diz no al't. i'' da ad:t. 

Po<ler Executivo tUOl 
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E~,;('~ f'tm\os r• acr:iíes me serão n'mcttídos depois rpw os título.~ 
de trau~n'i -sfl o de J•ropi·iedalle, li n·e~ de to1los os onn~. tiYcrcm 
.~i•lo ••ntJ·cgn•·s cí ,;ul'il•th•lf•. 

Feito tLn l\ruxdla:l, t·• de noYcmlJro tle 18.1.-<.-L\~~ígna•lo) 
O/lo F,•,·;·! I·. 

Hcgistt';ltlit uma cópia sem annot;t<;>õcs, em Rruxcllas (Est.) 
ao" ];-, del!uVc!ltl.>ru •lc lt\!18, Yo!nme 46. folio 8') YC'r.,;o, caixa 8. 
He('(~bid''" :2 fl'S. c 4'} .;-.- O rC'ce!<etloe- L\ssígn;tdo) Rahier. 

Pu1· <'''l'i''· conf,riiW entrega, sohrn p:tpd colllllllllll, p;tra. "C·r 
!11:--'Cl'to n" JI~~~?i'·'llf' . . ',,.~!fi dP IlOYt'Inbt•o do 1t-'~J-...:-.!.\s~ignadu) 
l/1,•;·/ IJ~ fio. 

Dnp,~i r. ,,•" no •'ft1·r· •!'i• 11\o T1·i J,nn:tl 1l') Commcrcirl ·k lWnxclla..:, 
-L11S J7 d•• lj•l\-C~I}!l!''l dt~ 18~1>.!. 

-l,~>li-L,• n~·,_:.-:.~u~_·n,;~·. 'IH~lt•d;vl~~ :tnon~~n1::t hel:.r:t. jl~·;.~llH.;leei~l:t 
''i r1 I :t·nxP\h-;. 

\'r~Ill<'"'''''' .J,;; •l.dlllinistr:t,]uJ·o~ . 
. \da 'h .,,..:..:r>mhl<~:t :.:t'1'.tl. 

f't~t·.,,n •. ,. ') C.:t•. i'h;u·le.; .\[J,crt Hcml'i De Rn. ><~IJI'!liã•J, resi
dt11lt~' ( 1 Jil :-:-·tillt .rl,...:....:e~tr'~ll :\[I)!Jtlo. Hl'nxcll:l.s. 

Comp:~I'I'''''l'.\111 : 

l "-/.'J; ;·icr• ;,,,,., i•:tnt·O ']I' PStli,Jos C Plllp1'PZ1.~ t:rl)<lll i :w..:. 80ClC• 
d~~,.J,• ;~.uonnn:~. ''lrl lli·Hxl'lh :, rcpre,;ent:ldo pol•' ~1·. ,\Il're,t 
l\ctl•....:t 1• ;1d:1tiiti...:.1r:Ldor dt•l''!...!" HJIJ t> u St•. _\n:rn...:te < 'nllt)t, atl

mrni.~II':I·I<>I', •·111 <'·c'rti•Ll •pl:tlifi,·:~do-;: 

'2" - q ~~·. Llllti..; S~al, impurta1lor, prP,-i<lent<> d:t Eccles 
ll••""n· "'"' (':id'' t'0iiiJ•nny. J),;tiled, resid!•nto em Lh·ot'llUr~l, 
1 1!1l lia li ·"t.r'C'Ht 11. :1l : 

: :" - 1 1 Sr .. \.lft•erl lt''"Sl', ad: ninisti'al!or do!fl~'<ltlu r \a Sociedade 
.\llllliYill:i <].,-; l't'ur(ll<'t.l)..: \"l'co'l',t:t<~~ 1\0 ."\.ltn 1\:as~:ti, l'i''Ír[t~lltC Clll 

;;l'll\<:11""· "'n l:,·llhi·d 11. 1"7: 

1"- I) ~t·. An!tlll' n''"·~··· dl!lltllr, admini..:r:r:ul!ll' rla I.'. I, i·:_ 
._·uint', l'Psi~lr·nro •'lll C'qltt'l;t·ai; 

:í·• --I 1 >t·. 1 ':tllJill,• ,n[,•yc:·Prl'. n.nti;.rn m~,d~tr:~rlq ,]" E~r.arlu 
!ndi•peiHl•·Illl' d,, C•Hl'-'"· :~.drllinht.l':ldor ,]a, L'.\f;·i,·,/,.,·. I'l'<iill'ntc 
,,m Ht·nxl,!l:t~. '''la liclli:ll'llrr. 1"7; 

1; 0
- li :'it• •. \.11~11~te I 'qJ[I;t,, it:,:'Ciltl' de C.'UUldo. arlinini.3trador 

d<t C,\(rl,,,.;n,·, r(,,;j,J,•nr.e r~1r1 Ixoli()~. <LYPnida d() LL Tlli,on rl'Ur 
11. li: 

7'- 11 -;r·. !L' It·i Ilac:·,, lld,·rn dn :'(ivt·y. pl'cl[lt'iet:ll'ill, ilrlmi
ni,tl'adr~t· d:L L'~líri.·rriHe, rc,i•I<·IHll em CoHrtrai. a•] \li 1'C[H'cscn
t,:rdo 1wlo C.:l' •• \lfhd lto ''''· >'HPI':t ritcvlo, <'lll Yi1't~ulo de sua 
[H'Ut'lll'iLI.':l•J ,],~ pl'O[ll'ÍII I llllilll : 

S"-u :'t'. Engenu C:Lret, cngf1nltuiro. a•lministl'ador 1kl. 
L'.l(f'it'oi,,,•, ,.,.,,;ll'nrt: f'IIl lit'nxdlas, rua !lu :..tar:üs n. 7~, 
J'UIJI'>''<'Iil.:td<l l"'IU Sl'. C:LIIlilll' ,j'[[r·y;.r<'l'•>, omprarital!fl; 
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9°-0 St' .. \1lo!plw Bet·o, a;rcnto tle eamhin, admini~trador da. 
SociedaJe "\nonytna de Pt•odneto-: VrgetaP-: tlo Alto K<t~-:a.i. 
residentf\ em Ch:~timotlt-Gi:-:tome. repro~entadu pelo Sr. Au
guste Collct, WJH'<~citado ; 

10-0 Sr. Lonis De Ridd<'r, proprictario, a~lmini~tratlo!' da 
Companhia .\ntneq>iHnse de I 'lantações do Luhufn, residente 
em .\ntucrpia. bonl•war1l Leupold. n. 2?, <ttpti reprosPntado 
}Iclo St•. Emite Y:tn llotnme. <t!!l'11tP de ea111hw. I'CÜtlente em 
Sch:wriJe(•k. rna dn Progr~ n. ~'''· em Yit'tllil<' 1ln ~na pt·o
.curaç.ào de pl'nprio pnnlw; 

ll-0 Sl', l1c•nl'i SILl'lll<~llll. JWgncia,ntc, resi111'1tt.!' Plll Ht•uxel
la-:. rn:t de l:t Hl:1nc!ti.:~crie n. t:;: 

1:!-t 1 :'r. I:·,t·:·t·I Lt'llll HC'tltnne. tltl'lllhro tl:l Ctl:t:~t·a rl1' Re
Jll'<''entante~. l'l''i•ll:llte Plll "\l·"t., :t•llli rt•tn·e,l)tllatlo pl'lo St·. 
Camilte tl'I!eyget·e. 3upt•:t~ita<1•J, t?m ,-inwlo ,r .. ,u:t proclll'<l<,:ão 
de pt·opl'io t•un !to ; 

1::-o St·. ]:Jr:io 1 it•ltall de '\.;n·~·. })]'"pri-·l,:lrio. scn:1•lor, 
l'P~il[t•nro 1'lt1 f.,,,t\-:tin; 

11-t> :-.1·. • ''h'.:t\1' J:nin,·llllc '.lontp~>llicl', pt·upt'iet:trio, prl'
sidt>ntP do 1'1>11'''1!1" tlt• admini~r.t·a.;iw d;t :-:oC'ic<l:Hln Anunyt1ta dl' 
Prudnctu< Y""<'ltf•: do .\!to 1\.;u;-::d, t'c . .;itlPntr• no ca~t(•l!o •ll' 
1\.cmmPl. l'I'}H-I''"Ilt:llt•lo o :-:r .. \lfrctl HooSl'. supt·acikdo ; 

l.'í-0 "t'. \f:qu·i··P Foulon, 1lircctor da i'tH'<"tlt'~al do novo 
Balt<'•l :[.· '.I•Jit:'. •:ttt Ht'ILX<'lla~. r<•,identt~ etn Ixcllt?'. I'U:t dn Tt'otw 
ll. l!•?: 

JC-1 1 :'r. \'idnr Paul, ~CCI'f't,ario ·In. J:.l(r ,u·, rc..;i,lentP 
Plll i·:r.terheck. t'lta Froi.;~:u·~I n. 4~ : 

1'7-1) :-;t• .. Jnlt•s ~ln~::•ly, a~h-u!!a!lo, l'l''itlent" etn ('nnt·L·:~i; 
18-U :'r. Ge >r:.:e.: \\"Úiaor•. nPg•Jciante>, l'l''i<lt>ntt• l'ttl .\n

tnerpia, l'lt:\ 1l•'' l't'i rlt'P' n. '!~; 
l~l-11 St'. !•.,,tlli•·iltf'tlt'~ll!t, tll':.f•>•·i:tnl,•. t'l''-i•ll•ldl'. <'lll l.irPt'· 

pool. 'tid l!:tll :' 1.1'CI't 11. 111, t't'Jll'•~' ·nl,:tdo pt•l·• ,-;1·. :-:g:d. ··IIJ'l'.t· 
citad1> : 

:!0-1 1 "t'. "~tu Ftwrtlt. Pxplot':>,dut'. tlo111i• i liado no Pat•:i. 
(J:razil). :t'J<Ii . rnpt'I'SP.Ilf:ttlo jH::o ::=t·. ~g:1!, '"lll':t men
ci .. ltitdll. <'llt vtnl11\1• ti•~ ~~~a p1'"<'11t':'r::lo tlP p:·"prio pttnlto com 
tlab. d•· I <[,· 11 \-<'t<l!,t•u tt!l.illi<J. 

To·l:~' a .. [ll'oiéllr:":''"'; ~llpt·" Itt.,:wion.ttl:t' i·u,·.,m atnW'<:t<la-: 
<J.I) acto em "'.!!lli•l:l. citado. 

(h 'lH:to> C"lltp:~,t·ecent.o:< >'(' l'cunit'ampm a .<.,ml,[t'·a "Cl':t.l 
do <tt·cioní.;I,a~ •h ,:odo<lade anunvt11a Lo [1,-.:,.·liclltl•'. ::;H:in
tl:tdn :\Ilüll,\ttl:<, l,,•Jga, •·unsrit11id;, pnt· a<·to 1lo talwlliil.o 
ab;lixo :IS>i.!!'nado ·~utn <1ctta .\p lto.ie, f'lll ,·onliJJ•mit!Mlo com o 
art .. .t·: ·lo·. ,, ·L:tt:lt.<,s, p:tr:~ lixar " lllltlll't'<> do-: lltf'JttlJJ'•'S do 
pt·intcit•o •·utbdlw 1lo :l·ltttini.;r.t·açl". }Jt'OC'üll<'l': :i sn:t notne:~<;üo 
e csr.:tttttt' :<nl>t'f' 1>-: dcmai-< a-:.-'lllllpi,-JS . 

. \ a~.;,.ml>l<;:~ .-. Jll'e·.idítl:~ p1·lo St·. H:11·;,o Orban dP 
Xivl'y, q111~ de...;i~11:ts enJHo oSeJ'IIt,:ulntc.~ (1-: ~t·s~ ('ol!ct a 
Sttnnann e '"'llt•l ,,. •t'<"·'ll'ÍIJ " S1·. Fonl<·n. I,, d11-; ,.:utn·o 
menciona'!'''. 
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A a:;,;;mnhl•:a em sogui•la ;i, di,:cu>silo tom:1.. por un:mimida•le, 
a~ l'd~olnç<ics scgninte~ : 

I'. fix:t o n11moro do pl'imciro con~cllw de adminiAtraçilo 
em cinco : 

2•, ll0111Llia, como a<lministraclores, aos ~rs. Al!'!·e·l Roose, 
Sgal, ,\l·,;ltm· Roosc, d'Ilcygm·o e l\[nssely, supramcncionados, 
que tlcclal'am acccitar. 

A sr:s<ãn continüa sem a peesenç;1. do tahollião. 
Do q11c se lavrou act:t em Saint .Tosso-tcn Moode, em 

nus·:o caetorio, no anno •lo 18\JK ( mil oitocentos no\·enta c 
oito) ao; nove •le novcmh1'o, na pre>enç:~ dos Srs . .Jean 
Rqltisi,c !Ir: Bl'omr: c .Tu!it•n Lados, te,;t.()lllllrtha~, ambos 
l'<''lirku tt···. em Hruxclla~. 

A}i:'h :tlciiiiL'a, o-: memlJI'o: da :t-:iomlJlt\t, a~ te~temnnhas c o 
t:tlJ" li i:·w a <sign:t t'alll. 

f.-..;~~.~ncnl-<c a~ as~ignaLu1·a~.) 

l~c.~·i,t.I':ttlas •ln:ts cópi:t~ e lllll;l. ann"taçilo, em Bt·uxell:\~ 
( l·:O;t ) a<H 1.1 dLl novcmLeo do 18D-". volume 2l8, foli11 29 
I'.Lct•, ,·:Lixa 4 Heccbit!os. 2 fn. ·11t .- O eccaltetlor- (.\s~i-

gnadu) J:al ~·,'~". 

p,,. ,.,·,pia f'onl'ormc eni.t'(';2:'''' -;oltl'c l<:l.pcl commnm por ~cr 
in,p;·r.a, w> Jlnnil<'1'1', ao~ !ti ,[,, l111VI'JLtlH'<I de 11-198.- (.\.s
~ign;rd") .lfl,at JJc H.o. 

(llr•posi~:ttlll no cartol'io do Tl'ihnnal •ln Commer·ci11 de Uru
XPihs, :t11o=' !7 r!e llO\'CllÜ>l'O d1• lt\!18,) 

-l. ?ri!. f.,, flr,'silicn;lc, s •ciedarlt> arwnyma. em Brnxel!a:l. 

illodi(icaç,ics 1WS estatutos 

.\cta ,r,,, assPmlJ!r>a ge1·al extr·,wrtli na r h dns accionistas da 
I'OC'it><l:ult• anonyma La lii'L's:'lieunr?, ce!ebl'a<b p.!l'anw o 
Se. CIIal'lcs .\]h.,rt !Icnri llo ~~~~. bb:Jlliil.o, ]'()-;i,Iente e111 S:l.int 
.To'"'·kn \lou<lc. pste dia 19 .[,. agost.11 rk 1!100, tn ~r•dc .-;od:l· 
ri:~. ,,,cicdatle, avenida da~ .\rt''' 11. 31!, Benxe!las. a dita sociel 
t!ad•) cunsr,itnidu, poe acto do tthc!liito abaixo assignado, aos !) 
dr· dr'Zl'lllht•o de lK!)N, pnulic:ulu 110 lllonitcm· JJelge do 2:: do 
lllCSlllll JII('Z, sob ll. -!.!I i/ . 

. \ -;essãn ~ a Lceta :t; li lloe:t <, sob a pr·esirlcw·i:t do ~r. _ \ l
frcd n"'Jsc, prc~idr•ntc ll<J cons:dlw de a<lllliní~traçto, em se
gnill:t 'lllalitieCJ.do, que designa como cscrutinadore.> aos Srs. De 
lll'ken c \[ar!r, c como ~Ct)l'cl;:tr·io o Se. Paul, todos em seguiria 
!ll'scrip',q '• aqui pt'CSI'Htcs c quo accpitaeam. 

() pr·l'sitlen~e constata o o~ mcmbt·u~ da as~emblê:t alnixo 
merwionados l'Cconheccm: 

l·•, <[Itll cst:tassemblé~t tem p:tl\t a ordem tio •lia 
. \. :\lor!iliccu:õe,; uos estatutos; 
H. :'liomeaç·i\o dP um adminis~r·a•l Jl' ; 
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2<>, que uma primeira assembléa geral extraor•linari;J,, sendo 
a mesma do dia, convocada para 31 de julho ultimo, não teve 
numero para deliberar validamente ; 

3", que em Cilnsequencia, uma nova assombléa. foi convocada 
para este dia e hora para estatuir qualquer que soja o numero 
de acções representadas ; 

4•, que as convocações para a presente assembh!a foram feitc\S, 
conforme a lei o os estar.utos, nos seguintes jornacs: 

Le Jlonitcw· Belge, de 12. 2J e 21 de agosto corrente, o Jornal 
de Bru:r:ellas c La Chronique, do 12 c 20 do mesmo m~z, cujos nu
meros justificativos SJ acham sobro a mesa ; 

5•, que os accioni~tas presentes e repl'esentado::; se toem con
formado para õ\'Sistit• ;i, as,emlM·a com as disposições do art. i7 
dos e~tatutos ; 

6•, •1nc a prc:;cmte ôls . .;emhlr'a pôcle, pois, dclibm•ar YaliLlamente. 
Constata•los c rPermliecido; pela assembléa esses factos, o 

Sr. prf·~iden ;e tl'ab d:t ordem do dia . 
• \.. Pl'imeiro ponto :Modificações dos estalt~los. 

Depois de ter ou \'ido as ob iOI'n,çõcs feit:t~ pelo Sr. Pl'e>i
dento, a assembléa, por unanimidade, o que di~pcn~a os e,;cru
\inadores df' effectuar as reducçõel legaes, decide sub~titnil': 

1. o .\.primeira alínea do :u·t. 14 concebida como se segue: 
«A sodc,bde ,~ arlmini~trada por um conselho composto de 

I' in'" mnmln'"' no minimo e tle oit:) no maximo nomf'aaus e 1'0-
YogaYtJi< p'l.~ aS,clllblé<t geral do> aceionist:t,; » peb di-;posi•;ão 
seguinte : 

«A soeierlade será arlminist.ra.da por um con,;clho compo,;to do 
tres memht·os no 111inimo e d.t~ oito no maximo, nomeados e 1'!)
vogavei:.; pela assemhlt~a gnral ,[e aeeiunistas.» 

2. o .\ s~~gnnda e tr.I'l'eira alínea' do art. 23, asüm c:Jnccbidas: 
« A as;mmhlt!:t gr.t·.d annnal se reune n.:t te.-ccira. toi·ça-feira. 

do nwz •le abril, :is ~J !toras da t<u·rle». 
«A IWimeil'a as-:cmhléa geral ter;ilogar em l90J » 

pelas :tlineas seguintu>: 
<< A as,;embléa gPI'al a.nnual s:~ reunirá na terceira 'l na !'ta-

feira tlo Inez tle outuhro, ;is :l horas <la tar•le. » 
«c\ ]ll'oxima a~,;cmiJléa gel'al ter i logat• ()111 UJOl. » 
3. n E a pl'imC'it•a alínea rlo art. :l3, a~,;im concebitla : 
« Aos 30 de novcml,ro 1le cada anno c pela primeira ve~ em 

30 de novembro rlP lK(J:I, serão eneerr::tdas as contas da socie· 
dade e o eonselho de administraçfio dar<i. o balauço rle accordo 
com a lei: » 

Pela disposiç?io seguinte : 
«Aos ~n <le mn.rço •le cada anno e pela primeira. vez em 31 

de março rle !DOI, se1•ão encerradas as contas da socie·larle o 
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o consPlho de :tdministr<I.ç:i•J d~ r:i o balanço •lo accordo com 
a lei. » 

B. Segnndo ponto da ordPm do dia: ~omeação de um a•lmi
nistmtlor. 

Em vista da modicação adm~. feita no aet. 14. o senhor 
prcilidcnte e o~ membros pl'C'<Pn te~ tio eunsellto retiram este 
segundo ponto da ordem do dia . 

. \cha m-sc p!'CSPn tt•s e l'Pf!I'Psrmt:tdn> na a-<scmblt'·a o tomaram 
parte na Yuta•:ii·1 •1s acciuni~t,a, ~··;tuintes : 

1. A slH:io.l:1de anon.nn:l l:.l;i·;,."· nc, 
hanéo tlt• cstllllos t: de empri'Z:I~ co
Louiacs, ·~011: sédc e;;tabelel'ida om 
BI·uxc!Las. aq ni J'epl'e,;cu ta da pelos 
Srs. All'I'I'd R<~•J-;c oC<unill·· •L'IIenrere, 
em scgnid:t •tu:dificadu.-'. a dil<t ~,)de· 
dado prope!daJ•i:~ J, .. fjllatl'O<'Cllta~ n 
cincoent:t t' oito :w•;i:íe · ck <'apitai n 
trPz mil IJIIi!lltent:ts e uma acçiírs t.lo 
tlivi,lcntlo. o.'; Sr.-:. l{uo'e r• Ilt:>ygcee 
dons tlc sPtl~ admini>tl'alll)n•s .• :. : ... 

2. L~ Tntsl I 'o{u;; io.l, S!)l' ieda•lt• :tllOII vm:1,. 
CO!Il HI~UI~ em H!'IIXOI!a-<, :l<[IIÍ ri'•p!'C
SCIJt;~d;L pelo~ St·s. Alt'rt'·ll{c>~J:<e e Ca
millo tl'Ho~·gl'I'O, em ~··,nli•l<t •Jnalifi
eados, 1lous •IP selt~ atlmini>f.J';lllums:
a tlit:~ so•·il~da•le propi'ieb.l'ia rir• dll
zollta~ e dez•'>'eis :w•;i:í•'' d•~ e:opir:1.l n 
i'OIIti!P 'lil;tt.·Jlla. I' 110\.l' ill'1;~ll'-' dt• di· 
Yi•l"ndo .......•..................... 

.... O Sl'. Alfl'L'•l l{uust~, admini.;ll':tdor dc
le.gJ.tlo 1hL L'Jfi·ierri,t•:, l't'~i•il'IJI<' r·m 
Bef!xclla~. rtta Belli:n·~l 11. ]1)7. lH'"pric· 
t:teio dt~ cl'litrJ c cin•·•Jf'lltl a•····!••s di' 
Ciipit:tf C '•I'I.C•'I'llf,;L,; I' 1111\"l'!l(:t :t-!'ÇlJO,l 
til' d[·;idf•l]d<~ ...•...•....... , ....... . 

-1. () Si' .. \l'Lillll' i:IJI),f', tlo\IVl!' Clll lllO· 

tfieÍ!lêt, l'CSid•'llLI' l'lll IJt'IIXI·[i;t,,<ll"t'llid;t 
tifo .\lldt:l'i.dll'lll. J]. ·L', ]Jl'•>lli'ÍI'Li,l'ÍO d!' 
(jll:t(l'Or••nl;:t,, ,. 1 rus a•·,:f~•··' "" l':tpit:li 
I' il!liltl'O!~l'lH:l.; dl', diYi•l•·ndo .........• 

·'· O S1·. C:tmillt• ·l'litl_\·eg!'l'. atlfigo ma
gi ;ft•;trlo d•J E>L tdo inLlqJPil•lt•ltt•• do 
Congo, I'•~.;id••IJtt• em Hnndl:t~. l'll;trlt• 
l:L L·Ji. 11. 1117'. pl'OJll'il•hrin ,J,, 1'\'IIL 
<lt'<,·IJ,·~ d(~ t';tpiiJ;~l t~ d!IZC'!Jf:l~ e t~i!ll'O-
I'IIc:l de di,·illt•ndo .................. . 

r.. O St'. 1:n 11'1!''''' :\!:1!!r. lJ;II]IJII.'iJ·o, n•s[. 
•ll'11it• <'111 IJI'fiWiias.I.,Hlil''.:u·d .\n,pa~·lt 

.\.cções 
de 

caJ'itJl 

4G8 

!Gil 

11111 

Acç,)es 
d~ 

dividendo 

3.501 

140 

i! 11) 

:.'50 
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n. ll, proprietario de cinco acr;:ões d8 
capital e eem de divülendo .......... . 

'1. O Sr. r.Hguel da Motta, addido á Lrg.t
ção de Portugal, re·üdente em Ixellns. 
proprietario dB dez aer;:ões de capital 

8. O Sr. Ju:'leph I3l'uglnnl'l.ns. engenheiro, 
residente em Ixclles, proprietario de 
cincoentt acções ................... . 

9. O Sr. Albr•rt De I>eken, engenheiro, 
re~idcnte em Louvain, ru;t d::1. Esta•;ão 
n. li4, proprietario de cinco acções de 
cnpital .........................•.... 

10. O ::-:1·. Pierre Da~scl, capitalista, rcsi
rlcnte Pm Brnxellas. n.Yenitla da~ Arrn" 
n. :!\l. pl'l)pri..tari0 do vinte 0 ;;:etc 
acr;:i;.,, rl" e;tpi tal c tt•c,; rk dcvidcntlo. 

ll. O SI'. Yi·:•ut' Paul, SPcrctario da 
I:.\f;·iwine, residente em Etterbeck. 
pt'llpriet ari•J de qninze ac<;-ões de capi
tal e dncocnta c quatro de dividendo. 

Total mil q na trocentos c trinta e nove 
acçõcs de capital e cinco mil duzentas 
o quarenta e sete de dividendD repre-
sentadas ........................... . 

855 

5 100 

10 

50 

5 

27 

l.) 54 

1 .-13U 

A ses<ão é encerrada ás onz~ o meia horas. De tnrlo o que 
temos la \T;ulo a p1·e8t'ntc a~ta. na •lata e Jogar acima. na 
presença rln~ :--;!'-; .• Jean 1\aptist.e Dr- Bt·onw e .Jnlien L<ttlo~. 
ambos n•,;:iolr-nt•~" em Bruxclla-;, tr,-;tcmuttlt:ts. 
Apü~ a 1Picttl':t os nwmhro~ rla a-:-;omlJll·a a~signanun cum :t'~ 

tcst.ctnttJJ\ta-; ,. "t<dwlli<-tu. (::-:eguem-se a~ a~-;igttcÚnt•a,;.) 

Rogi-;tra•las dnas cüpia-; e duas :mnota\·ões Em Saint .Tnssc
trn l\loorl<·. Plll l dn s..tnmht'<> d,, 1 !11)1), volunw ·! :G. i'ulio 31 fac r, 
caixa, 7. J(,.,.,.hid"" :! t'l·~. 40•. - O n•cebr•<lllt' t''a.-:'i.~narlo ) 
RuMcr. 

i\";ts r•)]Jias eonlln·mc entregues ao "llonik1n· Bclge, rm 3 dn 
setcmht·o ,[,. l::J,JO.-(.\,:signa<lo) A. De Ro. 

(!Jep,~ii.·Jolol 11r1 •'i1l'I,Ol'Í•I dtl Trihnnal d" CoJmm:•rch •l" 
BrttwlJ,,_ ;t·•~ 5 dP setPmbro de l~IIJII.) 

Cnn~nl:1·lo ·hs Estrtrlo~ Unido' tlo Bt\tZil, r·m 13I'IIX<)\[a-;. 

En. Emili ' :\I<·~trt>iL . .-ice-c.~nsul <Lt Repnb1i<':t <],,, E-;tiiolo-; 
ni•lo' ,j, H:·azil. em Bl'IIXHlla;), r·!l<~.'ll'l'í'i!3<1 1 <b gt>rcneia ol,, 

C.Jll~\lla<k•: 
Ccrtilio-o 'l11• 11 .lfnnitr"r nrt:v. em '1111' e~t?íoJ P'tb1ic:-tr'los os 

:J.cto~ cun<tiwtinJ::' rLI Socicda<lo' .\nom·nta frr llr•'si/ienne ,. a.< 
ill'lr!ifieao;:Í<'S oln 'Pilo' C . .;btti!o.;, ,; a fo~11ta n!Ikial do> 1{PÍ!lu r1:J, 
Bclgica. t· •JIIt' a llitldie;~~·fi,> constanr.e d"' exemplares a•[IIÍ 
juntos, •le :!1 ,. -~~ •le novembro ,[,, !S!>.-.: e !2 <le ,..ctt,mbt•o de 
1!11)0, .tu, •Ju:w,; c"n,ta n procncltimento rle todas as foemali-
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DE,;RETO ~- -1.11/il -JJE 8 DE .Jn.Ho DE 1901 

Concede rru L·Jrizaçã) ;i « La Bl'L:silienne ~, sociedade rrnonyma, com 
se ele em Bruxellas, p:~ra funccionar no Brazil. 

O l'l'e;i,Jonte da Rcpnhlica dO'J Estados Unidos do Brazil, 
attendendtl ao que requereu a lA n,·esil:enne, Hociedado anony
ma, com ~édc em Brnxellas, devidamente representa1la, decreta: 

Arti;.w unico. E' concedida ::mt·n·ização <t Lcc Brésilicnne, 
~oeiedade anonyma, com séde em Bruxella;, para funccionar no 
Rrazil, com o> est:ttuto;; quo apresentou, sob as cbu~ulas que a 
mte a1·ompanham, a :,.:ignatLIS pelo Ministro d:t lndustl'ia, Via
ção c Obras P11hliea.; e tlc:tnllo obrig-arla ao cumprimento das 
formalitl:vle., migirlas [lOl:t lcgislaçiio em vigor. 

Capital FedlT<Il, 8 de jnllw de 1901, 13' da RopulJlica. 

~I. FEitRA7. DE CA~IPOS SALLES, 

Al(i·cdo JJ,ia. 

Clausulas a ~ue se refere o decreto n~ U78, desta data 

A Lo nr,'·c.'Zi. ,•<~c ,~ ,,1,1·igatla a te1' um r'~pre~entante no 
J;razil c,Jm pbno.'l e illimitados podere.; para tl'atar e lletiniti
vamente re.;olver a-: ttnc~tõos que se suscitar,'m, quer com o 
noverno, qnrr com particularc-:, podemlo SCJr dem:tndado c 
rccclJer cit:uJio inicia,! pela cncicthtde. 

Todos os aetos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unica
mente as nspectivas lei~ c regulamentos c ;t jurisdicçâo de 
~e.n8 triLnnac~ .indicial'ios on administl'ativos, SJm que, em 
t••mpn :tl.'-'um, pos.,:t :1 ref,n·ül:t sociedade reclamar qualquer 
excepç·~o f•lnt!:trb em seus estatuto:;. 

Ficn d•~P''llUt~:Ü•' ele antrn·izat;ão rlo Govm·no Fedc1·al qualr1uer 
alteração rllw :t ':'Jciedado tenha de f<IZt•r no: l'<:~<pectivos esta
tutos. Ser-lllc-l1a cas;oada a autorizaç·ão pa1•a fnnccionar no 
B1':tzil ~i i uf:·ingir p.;t:t clausula. 

4~ 

"\ i nf1·n et;i\0 do q na lr1 tH'r das cla.n~ulas pal'<\ a •1ual não c~ teia 
cornmin:vh p-~n:t t'<pceial sor<t punirla com a mult<1. de uin 
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conto de réis (1:000.$) a. cin~ll cont')' de rt:is (.''i:OOn$\, e, no ca..;;o 
de reincidencia, pela cassa.çã:> da autorização concodida. pelo 
decreto em vü·tudc do qual baixam as presente> clau·mlai. 

Capital Federal, 8 de julho de l!)Jl.-A.lfredo Màia, 

Eu abaixo assignado, Carlos Pereira Leal, traductor publico 
e intm•pt·etc commercül jm•a.mentado, na Capit-J.l Federal da. 
Republica dos E:Otados Unidos do Brazil: 

Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento 
escripto no idioma francez, afim de o traduzir para o portuguez, 
o qual ê do theor seguinte: 

TRADUCÇÃO 

4.516. Ln llrésilienne, socied;:vle anonyma belga, estabeleciLla 
em Bruxellas-Estatutos. 

Perante o Sr. Charles-Albert-IIenri De R o, tn.belliiio, re>i
dente em Saint-Josse-tcn-.Moodc (Bruxcllas) 

Compa rcceram: 
1.0 A L'A(ricaine, banco de estudos c de emprezas coloniac~. 

sociedade anonyma em Bruxellas, reprcsenbda prlo ~r. AI fretl 
Roose, administr>ador delegado, e o Sr. Augusto CoHct, admi
nistrador, em seguida qualificados ; 

2°. O Sr. Louis Sgal, importador, presidente da Eccles RHb
bu and Cycle Company Limited, residente em Liverpool, Olti 
Hall Street, n. 51 ; 

3.0 O Si'. All'l'eu Roo~fl, administrador delc.~:t•!J d:1 Sociedade 
Anonyma de Pt·oductm Vcget 1es do Alto Ka~':ti, rL'sidcnte em 
Bruxollas, run. Bcllia.rd n. 187; 

4. o O Si'. Arthur Roo ;e, doutor, administra•lor da L'A[1·icaine, 
residente em Comtrai ; 

5. 0 O Sr. Camille d'Heygere, antigo magi;;tl'ado dü Estrulo 
Indep,mdente do Gongo, administrador da L'A.(•icui;!e, residente 
em Bruxollas, rua Belliartl. n. 187; 

6. 0 O Sr. Augusto Col!et, ag.:mto do cambio. administrador d;t 
L'A(ricaine, rc.3idcnte em Ixcllc3, avenida de La Toi on d'Ol' 
n. 11 ; 

7. 0 O Sr. II··nri Hage Orb::m de X.inoy. pt'oprid:wio, admi
nistrador tia L 'A(ricaine, residente em Com·tt'<li. no prescnt(} acto 
representado pelo Si'. Alt'l'etl ltoo:>e, acima cita•lo, em virtuJ.L, 
de sna pl'ocnraçiio com carimbo privaclo; 

8. o O Sr. Engüne Caret. engenheiro, a.!lminL;trador (L\ L' A(1·i
cai1w, re~it.lente em Bruxolla.~. rua. du :'vl:J.r,•.is n. ~i. rupresen
tado pelo Sr. Camille d'Heygel'e, acima nomeado: 

9.0 O Sr. Adolphe Bero, agente do cambio, administrador da 
Sociedade Anonyma de Productos Vogotaes do Alto Ka-;sai, 
residente em Chaumon'. Gistome, representatl.o pJlo Sr. Auguste 
Collet, acima cita.do ; 
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10. O Se. Loni~ De Riddt!l', peopl'ietado, a.dministr:vlor da 
Comp:mhia .\nr,uet·pül de Pl:tnta•Jies de Luhefu, re.-;identc em 
.\n tnel'pi a. l~tJnle 1·:u·u L(•np ,[d n. 22, no presente a c to represen
tado p ·lu Se. E1Hile van Domme, ag-ente de cambio, resiilonte 
em Sehaepl,,•ck, rua do Progresso n. 9G, em virtude de sua pro
cur:lf·,'\o com carimbo pl'i vado ; 

11. O Se. !Ienri Surtwtnn, negociante, residcn&e em Brux:ellas, 
rua d<~ Bln.nchisserie n. I:3 ; 

12. O Sr. I3aeão Leon Bethunc, mcmbt•o da Camn.r:t dos Re
pre~entant•.~s. l'<~>i•lente em Alost, no peesente acto rrpee~entado 
11elo St·. C:1millc d'Hcygi•re, acima cir.ado, em Yirtudc tle sua 
procnr:tçii." CUIIl c;tt'illlii.J priYa•lo ; 

13. O SI'. HarJu Orl.~an de Xin·y, peopl'ictario, senador, resi
<lent·• em LuuYain ; 

I-L O . :-:1·. 1;usüt1·c Brunell de :\Iontpr~llict·, J•l'oprietario, 
}Jl'esitlt'IHe do const•llw de administração da Soeied:~rlo Anonyma 
dos Pruductn.; \-P!!e•.aos do ,\lt·> l"ass.d, residente nu cast,ello de 
Kemnwl,r,·pt•e;ent:ulo pelo St·. ,\lt't'e•l Moose, acima 1ptalificado; 

Fi. O s:·. :\Iattri••e Fo1llon. dit'P'·t,nr tl:i succursal do novo 
Banco 1ln M"ns, nm lll'ltxcll~ts, t·esidnntn em IxPllc>, rua do 
Tt•onr n. ]~I'!: 

lG. I 1 Sr. \'i•·t•!l' P.wl, ~~·et·ctal'io 1la L'A.(ricaine, rcsi,lente em 
EttcebPck, ru<t Froi!'sard n. 4'! ; 

li. n Sr .. lules :\lus~dy, a1lYo>!ado, residente Pm Conrtrai ; 
18. U :-:1'. 1 ;co1·gn: \\'illanrt, rlf'g•>ei:tnto, residente ~m An

tuerpia. ru:1 dns Pl'inco.> 11. 2·'-' ; 
lU. o St·. l':wlo IIcinrmJ:wn, ncgochwto, residente em Liver

pool, ol•l Hall Stt·.oet 11. 19, t•ept'dscntado pelo Sr. Sgal. acima 
llleliCÍOil:ttl<J ; 

20. O Se. Uttfl Fuel'tll, explorador, 1lomiciliado no Par:t 
(Braúll, no pt·es•~nte acto repr<Js1mtado pelo Sr. Sgal, em vir· 
tndc tlc ~u:t pt•octu·ação com c:trimbo r>rivado e d:tt:t de I de 
llOYellllJl'O uitilllfl; 

os St·s .. \ll't·e·.l .\Ioose e Collnt, agin•lo aml:Jos em seu nome in
dividual e llit 11ualidatle acima mencion<tda. 

"\s pl'ocumçõe> acim<t mendonadas ficarão aqui juntas e serão 
rcgist!'ailas ao me;mo tempo que o presente, 
o~ quac,; cump:tr0l\1llte~ mandaram que o tabelliã.o ahaixo 

a+dgn<Mlo l~tn·as'•'· o formo d"~ c-;tn,tntos rle uma sociedadn ano
nym;t, que cll<•s tlecl;tram fut·m;~t· como ~c segue. 

ESTATUTOS 

'J!ITT.:LO I 

De;10Ji1Íilaçri'o, 8éde, objecto e rltcraçl7o da sociedade 

Art. l. n Funda--;e, pelo~ pre:<ente{ e'tatuto~, uma sociedade 
anonyma soh a denominação de La Bré~ilienne, sociedade 
anonym<t holga. 
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Art. 2. 0 A f'odcdade terá sua séde em Bruxellas, compre
hcndendo osta expres~ilo todos o~ bairros da cidade. 

Poder<í. ter em todo~ os paize~ e~criptorio>, agencias ou 
succur.iaes. 

Aro. 3.0 A comp:mhia tem por fim principal o commcrcio, a 
()O]hcit:~ o a cultura da horl'aclta o outt'us pt·odudos do solo no 
Brazil. 

Realizar:í es,·e fim em pn.rte poh exploraçiio 1\irecta ou in· 
directa dos dominius, em ;-;()guida do .cripto~, com que o Sr. Fu
erth entra par:t a ~ociedade. 

Po,Jet·á realizal', quer directnmente, quer mediante chrmmda 
de fundo:::. intervenção financeira ou por c1nn.!qum· outro meio, 
outr:L~ omprczas, !lUalquer que sej<L a sua n .ciona.lidade c qual
quer que sc1j:L a su;L mtturez<J., que tenh:tm por fim o commeecio, 
a inrlustl'ia, a exploração da~ riqueza~ do s,iJo ou <lo sub-solo, os 
teah:üh"s publico~. as via.; de commnnicaçilo ou o,; tt·'w'portes 
por terr:L ou l'Ol' agu;t. 

Par;t ei-<O lillt e lia podreà •'ri,ar e.;tal,elPcimcntoi para SUéL 
exploeação dit•ecta. constituir 8Ylltlicatos ou ~ocie1lades, retro
ceder, arrt•ml:u· a~ emprezas que tiYCl' aclquil'ido. entrar rom 
ellaR pai':~ KLJcietlatles con~tituidas ou poe con~titnir, intenir no 
de~envolviuwnto desta~ ou rccorrct· a todos o~ demais processos 
que sejam de natureza a realizar c a e-;tendcr a n.pplica(,'ão do 
que comporta o seu ohjecto social. 

Poderá cnmprat·, YPnder ou descontar tod11R os valores de 
Estado, de >!odcdades, associaçõe~ ou emprpzas pnblicas e parti
enlaees, e fazer com esses va.lore~. ou com quem os omittie ou 
descontar, todas a~ opceaçiJe.3 hanc:tria.s, de credito ou de 
the~onra r in.. 

Poderá e:;Gewler a~ suas opera•:ões a todo~ o-; p:lizos e a~ po
dcr;i tratitr em nome de terceiro.,, quer por sua propria conta, 
quer por conb de terceirvs, fluer em participação com cllos, 
ou em seu pruprio nome. 

Poderá fusiunar-se com outras ~ocicd<tdes. 
Art. 4. 0 

,\ rllll':tçãn da sociedade é fixada em trinta annos a 
contar desta <lata. 

Essa durar,iio p11deeá see prurogada; po,.Jer:~ tambcm ser 
reduzida em qualquer época. e ~em se esperar a expiraçiio do 
termo. 

A S'Jciedado p·•derâ tomar compromisso . .; por um prazo ex
cedente a sua duração. 

TITUL() II 

Capitr•l social, acçõcs, ent;·ada de fundos 

Art. 5. 0 O capital social é fixado em l.2nO.OOOfrancose 
dividido em 12.000 acções de 100 francos cada umi.,. . 

Accresceutam-so 12.000 acçõe.~ de dividendo ao p'atador,con
feeindo osdireitus, que :;eriio especificados nos arts. 31 e 37 dos 
presente;l estatutos. 
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O mmut'·' dn.; :v~ç0Jl dJ divi<bnlJ .i•innis p 1drr:t sJr 
auglllcot:~do. 

Ü r•apit'tl ;r) •[:\[ p Hierá. SCl' elevado <1 3.00).00() da fr·:~llC'lS pOl" 
simples rlc~iü 1 do c l!lSQ[hrJ de admini-;~l'ação d:t s 1ciedade, qu(} 
rh•tcr·min<.U'<.i <V> c 1:1rliçr}~s rlt cmisd•J ou dJ. co !locação da-;. 
novas :tcf'iíes. 

At·t. G:U O St•. Sg:tl, acima qaalift~:vlo, agiado em nome d() 
Se. CHb Fnal'th. cxplora:lor, rl.m1ic:li:trlo no Pat•.í, ( Bt·azil ), de· 
clat'.t, cntl'.tl' p:tn a socL~cl:trle com:~ plena pl'opl'ierladll rios rlo
minio-; th ltot't'<tc~ln do H.io Amar:t, Bocc<.t de Lunao c Am:Ll'
Miey, com uma supcl'ficie tohl de 11.770 lto~tares, situ:1.rl:t 
n:t'l illns pt·oxim:ts :t c:nbocatlm·;t do Amazr>na'l, a 13 hor.ts 
:tppl'o:dnnd:unentJ tlll nn.;-cgar;ií0 do Par:.t, e qnc sel'iio tinta. 
l!tadr.t.; em lllll plano a SOl' tl'aç:trlO e aS'lÍgna•lJ pJlO u13posit:tnte 
<' p:•lu cunsellw de admini~traçiío. 

A's terras acima mencionadas dcstinar-S()·Itão: 
l.'' :\ ~omtn:1 de :lOO.OOO em 0SpJcic; 
2.'' >l.OOO acr:õJ:> de capit:J.l, ull !OU ft•ancoo; cé~rln. uma.. intcit•J.

mentr~ librl':c<l:t:>; 
:L'' -LOOD at•ções de) t!i\·i•IPntlo. ~em mençlo rl·J ,-alor.' f!l!C vão 

;;._·r ci'c:trl<ts t~onliH·mc SJ cli" no u.rt. 5·•. 
E~~:)s funrhs c acçiJcs só pr!tlerãn S01' ent~eg-ues ao St•. Fnrt·tlt 

cpnndo os titul·>il de tra.nsmi~siio de pt•oprie·l:drJ, lin·c;-; tlr turlo 
ontt'. ti \'Ct'<'-lll sitio entrcgu:•s :t s rcictlad.J. 

Qu mto ;i-t R.l)!)il acr:õe.,; de tlh·i·lonrlo sem menç·iío tio ndot•, 
qm· l'l',l,:tt•:I.J :tpú,; :t entre'!:! acim:t, ser:lo rep:tl'tirla-; em ti.· 
tulo< <trJ put'L:ttlrH', nni:rc u:-; tli\-ct·,;u,.; comp.w0centc . .;, a titnlo de 
vant'tgcn-; cntt·c clles, srgllntlo ,;u:ts convcnçõe.:;. 

Art. i." A~ D.OOLldc capitalrJ>~tnf.J> s:lo subscript:v: tlrl morlJ 
seguinte: 

l." Pnla L'A{I'icllinc, banco de e,;tudo.~ e d·_\ ellll1rC'Z;t;; C)[r)-
ni:tC'-' (G. 000), ~eis mil acçõ.)S ; 

:!. '' !'elo Sr. Sg-al (9:JU), no,·cccntas c cincocntn. acç,Õl3:l; 
3 " Pclrl St·. Al!'t•ed l{o ISC (150), cell\o c cinco:mt:t; 
4." Pdo Sl'. ArGhm· Roo>m (151J), cento o ciucoenta; 
S.o Pelo Se. Camillc d'l!cygct·e (l:JO), ctmto c cincoonta; 
G.o Pelo St• .. \ugn,:tc Cr>llct (100), cem; 
7." Pr:lo St•. !Ia.ge Ot·h:tn de Xiny (100), cem; 
k.' l'el 1St'. J·:ngi•nr> •lc Caroz (5tl). cinr~oent:t; 
9. 0 Pelo St· .. \dulphc 13ero (100). cem; 
In. Pelo St·. Loui~ De Riddcr 12:-JO), dnzcntn.s c cincocnh 
11. PclrJ St•. !Itlnt'i Lm·mann (GOl!). qninhent:J.s ; 
I'> Pelo sr. B.tt'Olt Lcon llei:hunc (50), cincocnta ; 
1::. Pelo Sr. B:trilo Alft·r>d Ül'l>an de XiHy (:JO), cincocnta; 
11. Pelo St'. Brnnccl de ?>Inntpcllier (25), ;-in te c cinco acr;õcs; 
13. PeloS!'. :\laurico Foulon (25), vinte o cinco; 
Ui. Pelo Sr. Victor Paul (150), cento o cinco~nta; 
17. Pclo"Sr. Julc3 Mnsscly (50), cinco:mt::t ; 
1:--:. Pí'lo Sr. \VillacrC (10fl), cem; 
l\1. Pelo St·. IIcinomann f:JO), cincoenta.. 
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Pelo pr,>,{3nte tlccll.r<l c.:tth um do.> comp:u·eeL'n tc.3 e reco
nhecem todos os demai~. tanto em seu nome individual ClJmo 
no de seu> mandantes, qne foi f~it:t sobrz cada acção sub.>cript1. 
uma entrada de lO 0 ,'o. O total de.-,sas entradas se acha aqui 
represcnta•lo em dinheiro e posto <.'t dispo3ição tla sociedade, 
sejam 00.000 francos. 

Art. 8. 0 As entradas restantes a effectuar se t'itrão, dentro 
de tres mezes, a contar da coru:tituição rt\ soeiedadc e con
forme a decisão do con~elho de admini~tt·ação. A chamada 
será felta por cart<t registrada dirigida a cada um dos acc.io
nistas. 

Se concederá sempre aos accionista~ um prazo de quinze dias, 
pelo meno~. para acudir íts chamt\da-; fleitas. 

Essa~ chamada~ equivalerão a intimações e toda. entrada 
em atrazo produzir'<í., de pleno dit·eito. em b.meficio tl:t 
socieuadc, juro~ á r,tz'ín de sei.; por cento ao anno. a cont<tr 
da exigibilidade att\ o dia d,, pagamento. 

Si e~,;e pagamento não for effcctuauo dentro de tl'int t di<H, 
o c·onseliJO de administt·ação ter:í. o direito, para. se eobrit· 
das som mas que lhe sejam devida~. srj t de manrlar vender 
os titul•IS em atl'azo dP. pagamento, scj;t de rcclamat' 
judicialmente o pagamento tles~;t-; ~ommas. sPja de rcco!'rer. 
para e ;,;c fim, a tortos o; outro; meios em rlil'dto conhe
cidos. 

Art. 9. 0 Todo a~cioni;t:.~. t:Jrá. o direitJ de fazer t-Jrlas a-1 
entradas antedpadamente. 

Art. lO. As acçúe{ t!C' capital com t.n•lo o valor· Pntl'ado 
e a.~ a~çücs de di ,-i, lendo s:io :w portador. ~et·ã•J :.t' :ignatlas 
por uous :ttlministradorc :, pl)tlentlo um<t !la-; a-;sign:ttura-; sm· 
por meio de chancella. 

Art. 11. Os accioni~ta-; s(• rc~powlcm pela somnw. da~ 
acçõe.-: que subscreverem. 

Art. 12. O c:tpital poderá ser augment:tdn ou reduzido 
conformo o.> art~. :l2 e :n dos presente: rsbtut,os, sf'm 
prejuizo do qne se •liz nn art. 5°. 

O conselho de administração tlctcrminar:'t as condiçüc> d:.L 
emissão das acçõcs creadas para o augmento do capital. 

Não poderão sm· emittidas acções abaixo do p:tr. 
Art. 13. As acções são in di l'isi v eis c a socieuatlc só rüeo

nhece um nnieo propl'ietario para cada <lcçii•J. 
Todos o.-: co-propl'ictarios indivisos de nllla acç-ão. ou todos os 

interes,;ados :t flnalquer titulo, 'luer usofructuarios ou sons 
proprietarios, serão obriga<los a fazer-se repre.-:cntar junto á 
sociedade por uma unica e mPSlll<t pessoa. 

Os r..Jpre,;entantes ou credores do um accioni~ta não poderãf}, 
sob pretexto algum, provocar a apposição de sello \ j11diciaes 
sobre os bens e valores da sociedade ou dclla exig-ir a partilha 
ou licitação ; seriio obrigatlos a conformar-se com os im·enta
rios sociaes e com as deliberações da assemblêa geral. 
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TITf"l.O Ill 

Art. J.Lo .\. socilltbLle ~er:t :ulmini~h·ada por um eonqclho 
eompostrJ dP einco JllPJUbro<;, no minimo, e de oito mPmbros, 
niJ m:~ximo, nomeado.-< n l'r)\'"!!:tH<i~ p0l:t <ISSI'lllhl•'::t )!ct'<tl tio~ 
a•·cioili ,t'J.~. 

1 1' jll'illlllil'"~ <J·lmini~tra,Jor0~ ,:o,·:-1 • nomeado.~ pur um prazo 
flll•~ t•xpil':i,J':i, :IJ~<i< :t 'L'~'·mi•l."·:t ''" ·1·:11 dn I:HJI. "'C'"'a a~s~mbléa 
o '''J\IS··iilll SrJI'iÍ 1'1'11 ,,-:L•I•>; d•rprJi~ lllll dn :il)ll> lllt'llliJJ'•J~ ~a!iiJ·;i, 
•'.t•h .tllll<~. 

\ qt·dt·ut d~· ··altid.t. t·t ;i t't"ftJ!:td.t, JI!'J' ttJ:·il) dt· '-!I li' .•·i~~. t·:~s·t 
.,,.,,,. 11 :·t·:i. t"\l.'.''"'l't·~tl.t, .i lt•Ht\•·t· ttt.ti dl' :··i,· .t.dttdni l,t·a-
d",.,. :, rlt· tll·•du qtt", ttt•·di.tnL·~ tltll.t. oll \·;u·ia·..; :-~:tlttd:t·t d11pla~, 
c1 ttt;uld.Jt•) dt\ tt•'Jtltrttll :tdtttini~ld'dd!tl' p 1:--!:·:;~ exct~dot· do :--:Pí-.; 
<llliHlS. 

ri< :Jdltlini~tl·~,[,l·t).~ l[ll<' s.Ilür.·m ''"~'.-,' reelegi,·ei~ .. \l!'•m do 
i.t,IIL • pl·o,·is(o ll•l an.. ::1, :J, a,,r·mlJJ,··:J. gcrid pud<'t·:i, attei
illlit• emolnllH'llif)~ JixiJ·' a<H 111 ·ntlot•os do •·onsl'IIJO tlt> :ul111Í· 
11 i "t t.·aç;~~o . 

. \ri;. \~, .. \. eaw::ío <le t~:tt!:~ :ulntini~lt':l,tlor ~~ ti\:1rb Plll lUO 
:JC'.''l·'' dtr t::tpital. St•l',Í, r,.:,, it.nid:t dnp ·i~ d:~ :tppt'<JVa<:ã." <lu l.Ja
lanç" ,[,, lt!till\0 CXt)l't'ÍCÍ•J r[lll':>lltO U flll<tl :t'i ftlllC'~'tlt),; tt•Jl[t:J,lll 
:-[,J,, jll't'l)llt.'IJid:L.'i. 

:u·t. lti. Em e:tso rlo v:1ga tlo nm lo!.!a.r de <ttlmini,;tra,[ .. e. os 
admtni-;r.r·:1dor•·s l't•st:wtt·s n 0' commi~~al'io.; reunidos ]m<ler(to 
JH'tiVI'L' Jll'<JViSt~l'iauwnte :t ,n[,, ,it nl•;ih, :tté a p!'oxima as-:cm
ld•\:1 .!.!•' 1".11 q 110 e.-;ta t.nir:l soiJJ'i.l a nunw:t.;?i.o de tini ti v:t. 

.\t'L li'. t':uh anno depois d:t ''·'~'.'lllhlt'•:t !!Pt'al rw1linaria. •J 
t''lllS :!li' llllllH::u·;i, enlt•,: S"ll~ lll<'lllbl'~>S um pr••sitl•·lttP. t', ~i o 
j11 1!.!:1.1' n' ., . .,,,,tl'io, um \·iet:-pt·t•.;idt •1tte. 

Em r•a.,;o rb :w-<un<•i:t <in ]ll'· ·si<[, rn t,n e do vice-prosi<lt:lli.!', o 
r:f)IJ it11ll<J ,[,·sil!'i<i.l'<Í. qn:LI dt> :ii)IIS lll"lllbt'llS tle\-IJl'á pn•enche1· a~ 
lúll''(''-io.-l •k p1·n~i·lent•• . 

. \d. lx. o<' m~olho ,[,. :J.·IIIlillisf.l'<~,,:ft•> ~orc1tnil·:i tii" l't•t:qul':n
t,.,m,•tJt.e qll:tnto os inter<•.-;st·~ da ''wit>dade o exi:Iirum . 

. \.s deliheraçues s::Pão tum:1da~ pel:t m:tioria de v"tos; t"lll 
ertso dt' <l111patt• o vor,,, tlo prP~ide11to ser:i prt!p:mdel'ant.e . 

. \ pt'eKmlça. f'lf11ctil·a. de pPlo mPnos tres membt·os •' lleOC$
s:ui:L para :t v:di,\;ulo •lo uma. tlolil><•l·açií.o. 

e;~,J:t a<lmini~tra•l,Jl' podm·;i, poe simples caeta, tlelegar um 
on t1'o mumhro do ('onselho para rPpl'<'Sental-o e votar em :.eu 
Ioga!'. 

T<1tl:n ia nPnhnm atlmini.,tt'<MIOt' podPr<i. ter mai:> de tlons 
votos, inclu~lve o seu . 

. \rt. I U. Os mn.ndar.os do~ administradores retirantes não 
reo!eito~l ce8s:~m depois da. assembléa geral. 
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Art. 20. As deliberaçõ·•s do eonsJII!O de administJ·açfio Hm·ão 
constatadas pot· nrn pl'occsso verbal inscl'ipto em u~n rc
o-istro cspccic~l archivado na St~rlc da sociedade e ass1gnado 
por todos os membl'o~ qne tenlt;tm tomêulo parte na dnli-
bcraç;·w. . . . 

As cópias ou rcsum11s a sm·em peodnzHl•lS pct'êt 11tr <t JUStlç ~ 
on em qualquct• outra p:~t·k scr·ão assignados p n· nm t!tH atluu
nisti·adoreg. 

Art. 21. O con<clltn de administt·ação ter;i o:> purlPI'CS os 
mais cxtensus, p:~L'a pt•o,Juzit• todos o< acto~ que comprc
hendam a acti1 idade SJd:tl, com <t unic;l. exccp(·ào rh•jHClles 
cuja a.cção for especial c exdiiSiYamcntc rcsct·vada :i <tS.JemlJlé;t 
geral. . 

Pudcl':í nspPeialnwnr.r• :v.l•ttlil'ir e \·cnrlcr qn<t<'' JIIC'I' lflllllO· 
Yt."i~, C<.)tlStittJil' l..l•l!•:-' u..: dirPiC 1..; l'C:l.C: OU a. Plle-3 l'~I!!L!Wi:tl', COil· 

<cntit• Ulll qu:tl•ttll!l' all't .. ·:a•:'" liypur.ltce:u·ia. lr~\-:LllLtt' cmhal'gos 
de quacsquer· in:;c l'ip•Jw,:, tl\tllôct·ip<;õr;,, pcnhot'l'"· uu opp·JSi· 
çõcs com ou ~em p:t.u-:uncllto, tomar nrnpeostarlo a r·u1't" ou 
longo prazo por uwio de olrdgaçõc,; ao portado!' un de 'lnalr1ucr 
outra türma, c Jinpt·omer.t.er uu tl':~nsigir sobro qrtan<t[IWl' in
tcres,.;es suciac,;. 

Poderátambcm, no c LSO tlc constituiçã·J de nng-cwio,; ou du syn
dicato~. ou pa.t'tidpar;ão em no1·o:; negocios, om•.recr;I' au:-: acdo
nistas da pr'<H'IIÜ' :iu('ir~r[a,[c c mesmo a terr;eit'lH, o:t p1·oprn·ção 
que elle detemtill:Lr, p;u·ticipaç_õus nas cundiçi>l•.s '1110 jnlgar 
conYenicnte.;. 

Ar·t. 22. O con ;p\ft' ,]., ~·ln!ini~tr•ar:·,o podt~r;i <'<cr>llwr nntro 
SIJII~ lllülllbi'.os ltlll a·ltrlilli.'ll'<trlut•delr>g-.L•Io, ao qu.tl rlr~lr•J'lllinad. 
as at.tl·ihllir;:!'~' e a" •trl;t.i pudrH'<~ cunee lei' '" <'llltdiiillrllll.o< ;~ 
'ei'Clll tit'ados d:t-: dr•,p.•zas ;.:et•;vJ:;, ;~lr~m do I t.nL·• lll:'ll•'ionadtJ 
no al't. :n dos e.-ltatntu . .;. 

Putlci'á nonwar dit·Pctorc.; e sub-directoros aos quaes r[pf;cr
minar·;i as attriiJUiçlil'., '' u" n•ncimrntos . 

. Podcr;l dcsign:ti' UIII atlminhtrarlor pat•a ~ulJ;:tituir· rJ arlmi
mstra•l••r dcf.•ga•lo 11u ilttl•edimento deste. 

Podci·á ainda, lixandu ~n<t> atti·ilmiçoões c seus rllwluull•ntos, 
delegai' um 011 mais rle s:~•n-; membros e consti&nii' lllantlatal'ios 
p.wa fins deter•minadn~. 

Poder:i, em fim, con>ti t.uir commissõr~~ de c,;twlu.,. 
Fixará o numci'O do~ lllClll br·ns rlcs·ns commis-;õü..;, I he:i i nrli

cará as qiiPStõcs .~,Jirr,• a~ qtt:tes siío cha.rn:~rlos a dar S(!U p:\
recer e rlctet•minar<i o~ -;cri~ lwnorarios. 

Art. 2:L A menos <lo ddegaçJo expressa. <L um de sc,ts mcm
brr~s ou a terceiro, os aetos a quo o obrigarem a. ~ociod;~do serão 
a.ss1gnados pelo adrniui,trador delegado ou quem o SLtiJstituit· o 
subscriptos por um o ttro membro do conselho do ar.lminis
tração, sem rtue tenham a justificar a sua qu<tlidadc por uma. 
delibemção do cunscllw. 

As medida! de expc,diente serão assigua.das prilo admini5trador 
delegado ou por q uern suas vezes fizer. 
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TITCLO IY 

Fiscaes 

,\rt. -!4 .. \ fi.-s~·alização da sociolla.dc é confiada a um ou mais 
fiscacs. 

o S('ll nrrmcl'•) sorá ftxarlo pela asscmLl.;:t geral. 
Ter:lo o~ dirl'it ~~ rrne lhes concede a lei. 
0.-; pl'illl"írr "' tiscac~ são lliJJneados por um período igual ao do 

consel!J<l <lP arlministra<;ão. 
='la :t''';Jllh[,':t !!LW:tlr[c 1001 a eommi.,s:to fi~cal scr;i renovada; 

a p:r!'l.ir dcs-::t ···po~a um fhc:ll sahir:l c~ula anno, na Ol'dcm que 
for desig-n:ul:r por meio de sorteio. 

O Jiq·:tl rPtiranto é reclcgivcl. 
.\ a'''nnl>l>•a geral podet·:i fixar aos fiscacs nm vencimento 

fixo, n q 11:d não podPt':t cxecd<:t' rlc um tcr(,'o do de nm admini~· 
h·ador·. 

l':•.rh 11:-w:ll •lr•v,•r;i,•andnnar· 3rlaceõc; dccapibl :t Ru.tgestiio. 
A e:l.l!r·iir, n:t') sor·:í. rc<titnirb sin:io <lepni.; de quitaçiio d~vla 
pllla ~ ppi·ov:r.<):r• do hal::tnço do exercido dur::tntc o qual a' 
fnnc<;-líc< tr-nli:r,m ~ido tleSL'111penh:ul:•'· 
O~ ma nrhrto-; <lu.'! ti.s<::\e< re>i l':tll te< n;'ir) recloi trJ-; C'PS'lant 

rlr•p.•i' d:r, ''''··ml.~k·:t !!<'l'itl annual. 

TlTU.O Y 

.\t•l. ::>~> .. \ :h<crnlrl,~:!, '-'''l':tl. l't'Q"ri!:IrmL·nt,• Cl)nstifnià:t, rc
pr·•·<t·nL:t :r llllin•t'.<alid ,.fedo' :Jcdnrli;;tas. 

Complie--;o <l<: l;ii,[ns o< accionista<, <cndo ohsm·1·a.ro o ad. 27 
rlus <''t;rtntu<. 

As drci<,-,r, <lo obt'igatol'i·v p:u•a todos, mc~mo pat•:t o< 
ari<<•nt"' <' p:u•.t IJS di~<irlcntt•s . 

. \l't. ':!1; .• \, Ct•lll-ut·aç·i!I·S p:u·:1, qnalqnPt' as<rmhléa geral 
c·•nr.ror:lo :r ordem du rli:t. Ser:'lo J'L'itas por· nwio tle annundo' 
inscr·ido; rlrra" n:o..:e<, com oito <lias do intery:dlo pelo menos c 
oit•J tli '·' ant"' <la :•ssomlJ!é:J. no Jionilcw· Bclge c em dou~ 
jcH'Il:tr·~ de l~r·nxl'lla~. 

C:r,rh< ll:i,,i,:t< ~erêí'' dii·kirla5 oito <li:t . .;: antP~ da a,:semL!êa 
a11s :lc·~i·JiliciL·r' Plll -;:•u norut,'_ nn.; s:•m rrne tr•nlt:t que jnstitic:w 
o crimpJ•imr>rJt'J tle<s:t J'ot·m:tlirlatle . 

. \n. D. Os :wcionista< rpn• se inscrcYerem cinco tlias autos 
d:t d:tb d:1. nswmbl11:~ st•rii.<J arlmittirlos nw·li:Lntn oxltibiçoiio dn 
sen-; tit11!n:l nomin;ttiVO'. 

Us pol'i.:rr l•ll'L'·' do acçlí, ·~ no portador se t'i'í o admit ti< los morli:tn tu 
n exltihi•:;lo dL• uma ct•rtidão eonst:tnrlo o depo ;i to tle seus titu
lo< 11"' ln:l·:tre< <k~ign:t•los nos a d,:os ,lc convoc:v;:lo. 
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O depoc>ito s~rá effect.uado cinco 11ias :.tnk-> .la assemlJJ(·<t 
geral. E' pcrmittido fazer-se repremntar pot• mandataeio na 
a~semhléa geral. 

Os porbdo~·eg de procuraç·ões deverão tambcm ,:ee arcionistas. 
As procu!'açõc-;, cujas f<"lt•ma.-; c con•lit:ões podem Rcr determi

nadas pplo con <etilo 1le a•lministt·ação, dcver:10 NO!' •lopositadas 
pelo menos tres dia·> a.ntJs da reunião na s ··,Ic ,:oei d. 
A~ mulhet'0S ca-;a•las, cH menores, o; interdktn~. a.< corpora

ções e os cst:tbelecimen+.o~ publicJs que tiveré'lll dirdto de 
as~i ;tit' á assemhléa podci'i'I'J set· rrspectiv:tllWJltc rc}H'Jsuntadus 
peloN sou i ma.rit!n.-;, tllt H'e >, curatlores ou direcr.un·". 

O-; co-propl'intarius. I•S u-;ofructuarios c mais prnp1·ic';:u·in :. os 
credoee: com g<H'<Wti<L->, deverão, ]J<tra assis~i!' á as :emhl•~<t 
gerJ.l, fazcw-s•) reJn•csrntat· pol' uma s(l prss•J<L 

Art. 28. ,\s <t :scmliJ,··ag gera:os se l'runem nm i\J'iJ\Pllas on 
mn lllll t!Cl setH arJ•:tiJ:il•l<t~ no l·Jg:tt' <lP->i;.m:td, ;•··!" ,. >Jl·::·IIJO 
ele administraç;[o. 

A assemhlt\:t gm•:tl :tnnnal tcr:t lo;r:tr n:t tc;·n·il':l s••xt:t-fPil':t 
do mez de ahri( :i-> :: li•n•:ts da t tt•tlt>. 

A primeit•:t ''''''1tdd···a _!.('l'l'al tet·;í, lugar t>lll ]!1.) '· 
0~ <l.CCÍOl1ÍStaS ]'Odl)lll, ()111 qnaltjllel' tó.Jlllt'l, >''•:' <'O.JI\"0(' !flOS 

Pm as~emlJlt!a grml pelo rm-wlltn de :t•lmini-.n·a··it••. 
Ou po•lcm s::r :i. rc Jnisi,·iwdo: IJc.··ar., ou <lo-: a,·,·>"''-::_-·,. •n'.ij. 

tuin•lo 1\ •Jninta partn do num::t'o tobl do a,.,.;,· . 

Art. 20. A il'Sr.ml•lt\'t 1!•~1·a! Sf'l'iL }'l'ü->i•li•h J•.·l" )•:···:itlrnt.~ 
do conselli•I •le a•ltnini';tr:u:~w c, no seu imJ•PditH"tJ!.u, 1'01' llll1 
th~ a1lmini~tra<l"1'e:. 

O pt•,:;idcnt.-: da a~ :eJnJ.J,>t n •m·•i;t o o;rcJ'Pi.t1·in. 
J).•:-:ign: 1,!';L ,. iJll 1 fi' 'I'IILill··.dtl!'c•-.: +f,,ll' d 1..: ;',·ti •:i ..... : ·-.; pl'~~-

·~entr'. 
~\l't. ~~ ), .\ :1,-.;-.:pJJllJ!tí ', ~0}'.•,] ~~·~ p·H}c•r;'t, t]('!iilt'l'.'.l' :-' r[J:'t' 0.'-; ;1,~;~ 

S"tllllptos en1111l'i:•,d"~ 11:t ~>l'df'1Jl do dh . 
.:\'nni!U1llil P!'"l''·'r. ', Ct-it·>, pt•J,,; acdnni~t.-·.~ '"'1':i ]' ~~-. ·. ••:n di-;

<'U:-\Sã) ~i 1);-lo f11l' ;~...:SÍ,!.!ll;!.d·t, j}lll' ;•,{_'!'iiiJlÍ...;t, 1,8 r·'J•!'(L•:••iJt·•,IJ({ • ;•, 

<JliÍIIt·~ p:!,l'I.G d11 Jllllll>.'.l'>> t•1t •.l d.•. ;>,1\'ÔOS t' .-i !i:l • ,,j·,,•J' ~j,J,, 
t'·>llll111111ÍI':I,<[ '• :I.> I Cllii<f'ihll tle :•.t{lJIÍIIÍ5f"!'il,l::lo (' •111 ;•_ :' ······lo!it'Í:I, 
Snlfkientt~ p n', 1, ~1'1' ili.-::CI'illi, 1• n:•,'\ CUIIYIIC.'',I'~l'~. 

A1·t.. :Jl. C.1,1h il.f'ç:-to de c •.pi\ '.l 0 t·:•,•h :• ... ,:-t" >L· ·L·,·itlt•ndo 
,{ií,o tlireit11 a !llll Yut '· 

:'\ingucm p .. det·:t hnP.l' p·ll'b n •. Y<.t:•.ç·it" l'"'' ·1;11 numet'•' 
de ;'.l.\'Õe~; qttn (•xced;', ti 1lllir1L •. p·•.rt~~ cl1t nnin•.•J'u i11t l ·lt,::; :•.~..·çüe.; 
Oll a-: dU<I'> IJIIÍllh.~ ]' •.1'!1•S <h<lllC]J:>...; t'1ll -.-:1·t:1 !t• ·h-: 'lli'IC3 
T.Cnln t<Jlll'>,<lo p •.r te 11:•. '""~·•.t;ão. 

Art. :r?. São rsprchl r ex .. Jush-amt~!Jtt• re.o<Gn .. ol.•.·· .i .• .. <.-;em
bli~:t ger,\1 :•.c; l[lll'"tiiPs J't\hti\·,•.s :w~ srguintrs 1"'1''" : 

1°, approvat;ã.n dos b:>,J;>,n•:o; 1los rehtorio-; 1lo Cllil.<•·l!Jo de ;•.t!
ministraçilo P do CllllS<'ilJo fi.~c:>.l; 

2°, doterminai)'to do nmncm, nomea•}tn, sul,.;t; .n(,·;t. • 0 revo
gação dos memiH·os do consellw t!c a•lmini~tt''l•;;l., t! :;-.;:~~~t, ({,) 
seus honorarios ; 
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HJOl- Abre ao 1\lmist >~io da Guerra o credito 
extraordinario de 4:80l\:l;r,;lQ pam cumprimento 
da sentença do Supre111o Tribun:tl FHd<~ral que 
maudon p:•gar ao major Demoerito Ferreiia da 
Silva vencimentDs que deixou 1le receber........ l20ô 

N. 4.2.J:í- JtTSTIC'A E NEGOCJOS INTEIUORES- De-
ereto de :!:-!'de no\embro do lflOI- Ahro no Mi
nist••rio da Justiç:t e Ne::"cius l•rt.Pr ior·('S, por 
conta do exerei,·io de 1\IIJI, o erclit•• snpple
mentar de 14:3:700~, Sl'ndo: :~2:71111:-:: ú \Prba
St•cretaria do Se1Ja1l0 - o 111 :01'0$ á v•·rlr:t - Sc
CI'Ctarta ll:l Camam do~ Deputados..... . .. . . . . . 12117 

N. 4.21G- .fU~TJÇ,\ E NI\GOC!OS JNTERI'll:8: . ..;- lln· 
crdo de 2:1 de novembro de HJ 11 - A'·l'O ao .\li
ni'ltorio da Ju,ti<;a e 0/Pg-<•cios l1rt.er·iore~. por 
conta do I'Xnrcicro de l\JIIl, o ~~rPdi"o ~upple
mentar de ()18:750$, sendo: li· :7;-.0;3 it \l·r·r·a
Sub~i·lio •los s .. narlot'es- e ·177:00 1$ a n·rln
Subsrdio dos Ueputa•los........................ 1207 

N. 4.?47- ,fU:;;T!C,\ E NfWOC!OS INTEIW11U<S- fio
ereto de 2:: ;le noHIIIliJl'O do [\)11[ - Approva as 

· in,1.ru,,çiie,; para os examr'~ gPrae~ de prep:tr<t-
torio;;......................................... 12fJX 

N. ·1.248- .lll~TIÇ.\ E NEGOCIOS 1:'-lTIWIOIU:S- De
crdo de 2:! de novf'mbro do !!)1)1 - Crea mais 
unra brigad.• d11 in f'., utaria <!e GU:inlas N:u·i11li:11•S 
na C(lliJarca de Limeir·a, no l·:~t.adn d•• :;. l'aulo. 1~::6 

N. ·1.21\1 - .JUSTIÇA E Nl·~nOCIOS JNTI·:JUO!a:s - !le-
ereto de 23 de novPmbro de J~JOI- Cn;;t uma bri· 
ga<hL do intant,ria de Guardas Na"ionaes nas co
marcas df' Cnr·ytiba e S .. José dos l'inhaes, no 
E-;tado do Paran:í.............................. l2:11i 

N. ·1.2:-,o -,JUSTIÇA E NE<:O.:IOS r;.;TERIORI·:S- De-
creto de ;?3 de novembro do Hllll - Cre:t uma 
brigada 1le iufo~.ntaria de Guardas Naciouaes na 
courai'c;L de !'almas, no Est.tdo do p,. I';trr<i........ 12:37 

N. 4.251 - .JUSTJÇ \ E NEnOr'IOS ll'\TERIORES -De· 
ereto de 2.\ de novlél!lhl'O do J!J.II - C1·pa u1na hri· 
gada de irrf<~Btaria e Ullla do Cit\:tllaria de 
<iuardas l\a.eionacs na cPmarca de S. Hor·ja, no 
Estado do Rio Grande do Snl.................... 12:;7 

N. 4. 252- JUSTI<JA E N[GIICIUS INTimfllltES- De
creto de 2:~ de llPVembro de J~i(ll- Cre;~ uma 



22 lNDICE DOS ACTOS 

Pngs. 

brignrla Jo infant:wh 1le Gnar1las Nacir•n:ws na 
com:n·ea 1lo ltiu Negr·,J, no Esta,Jo do Paraná..... 1238 

N. ·L 25:l- .Jl)STI<; A E NEOOCIOS INTERIORES-Decreto 
r\,1 :n do novrmhro de J()Ol- Cr·e''· mais uma bri
gada d1~ infantnria rle (~ll:11·dns Nacionaes n:t co· 
marca de ItaciJatiara., no E~tado rlo Amazonas.... 12:18 

N. 4.254- JU::;T{CA E NEflOC!OS I.\TERIORES - De
crd'' de::::· de novenrhro 1ltJ 190!- Crea urna bri
~ada de inlant,,ria c d na~ ue cavalla1·ia de Gnardas 
Naciunncs na comarca de l\IU1Hlo Novo, Estado 
rlo l~io Ora.nde uo Sul......................... 12:~~~ 

N. l. 2~,:-, - JUSTU'A E :\EGO' 'lO,'-; IN H:!UOIU~S-Ilccr·eto 
•lo 23 de >nov··rnhro do 1!101- Crea mn.b um:t 
brig-;11la ele in f 111taria c n1113. 1lo artilharia de 
Gna>·,Jas '\adonaes na romarc:t de l\lanicoré, no 
E~t:tf]() rio AmnZ•lllHS...... ... . • . . • • • • • • • • • • • • • • • rz::'l 

N. 4.:?5(i -Jt:STII.,'A E NIWOCIOS INH~RIO!tES- Do
ct·ntn df' 2:~ denovPrnhro de I!JII( -Cro:L maisum:t 
hrigada do i11fantaria e unm de cavall:Lt•ia rio 
Gnar .. a,; N:tcron;w.< na er)II1:~I'ca. do Santo Antonio 
da Patru\ILl, 11n K-t:Ldo do !{i" '"rande rlo Sul.... 1?·10 

~. 1.~2'''- .llSTW\ E '\l·:,;octns r:·rn:tttOIU•:s- !>e-
'"'<'~·'' ti•· :2:1· dP n< ,v,·m h1·o de I \HJ I - C1'1•a un1a 
l•rig'ld:L •l•1 c;,v:~l\ari<t dt~ Onar<la~ 0/a·~i"ll"''S na 
e:11nar.·a de \lat:" h·., no l·~,;tado do Rio <le Janeiro. 12·10 

N. t.·!:í' -1:\l>UST!t.L\, VL\Ç:\.tt EOBil.\S PUBUC.\S
D···~' ••t' 1\P '!~> d·< IIOI'o·,,ln> ,:,, l\JUI -- Frx'' deli
n•lll'illll •nt•• e111 7:-,·;:~t,-:7."'2'10 o capital dfl-<P':!IdiLio 
0111 11'<t!,,,J!r,,9 t•n·lirniii.·I'.·~ •h ~:st1·ath rle Fc•rJ'n 
d,• ,\leohv;;t :i !'raia th l:ainh:t, o d:i 011tr·a~ ['l'O-
Yiderl<'t:t~........................... .•. . . . . . . . . l;!tl 

'L 4,'!.5\1- F.\ZI•::>Il>A- D•<<'l'<<lo de:.'\) de novotnb1'0 de 
\'.1111 - \l•1n a.•l ~lllt"t''l'i'l d11 F<Lzen la, l' "re•lit." 
I'Xt1'·to1''1i:m.l'lll <le t':lil"h para pag:~!ll()llto do 
:t.lugnd·la•·l'i:l o<ll q"e 1'111l•:~innou :t ll"lega<·ia 
Fi,;•·al 110 !{in ()1'.ttl'le d<~ Sul. de ~et,•mlll'O do 11'<\J\J 
e o d,, ·!,1:111)1),.:; ~npp!PIIter.tar á verb.t 9•, ar·t. 2R, 
lf'i n. 74•\ •le :2\' t\P dPzt•mt.ro ultimo- ;\ssigna-
tnra d" nota-;.................................. 1241 

ê'r. !.?<il- .ll'~T[I'\. E \'EII'>C!Oc> I:>ITERIORES- Do
ct'PI" ti•' ::o ;h n,.,.,)lllhro cte 1\JO! - r:r,Ja mais 
U1na. l,ri~ada do inf:tllt>u'it\ rl1~ Gti:J.rtlas ~acionae~ 
n<~ ''"m:l.!'>'a de Ta.mh·n·J!, no l~stado tlo Cear:L.... 124'2 

:'>i. 4.'!1il --- .ll''Tit' \E :\'l:t~OI:[f)S I:'>iTimiOHI·:S- De-
,.· 1 , ti, :liJ.,\,, ntw••>nhro •I•J I '.111( - t:r·ca. rnais 
n il' '· ;!~il,[, •In i:ll\nt ,,-ia o urn:td<l caval!.tria tle 

! 1 ~:lr'il)!}:)•"·: !l;t. (~()IU:t}\~ll dl' Faxina., no Es~ 
·,,l,~;. l'tllll································ 1242 



N ·L2G2 - I;'IIOUSTRIA, \'lAÇAO E Ol3RA~ PUBLICAS
Decreto de ·~ de •lezernbro de 1901 - Approva 
novo pl'(~jedo e orçamento p tra a c"nstrucç:lo do 
desvio pelo có!'te grmrJa, tl:t E;tra·la de Ferro 
D. Tllernz.t Chri;;tin:t.................... ... • . . . 12·13 

N. ·l.:>G:l- l'Wl;STIU.\, VIAI'ÃO E orm \S PUHLTI'AS
Ii!wrdo dt~ :2 de dezem;,ro d•• 1\IIJI- ('un<:ndtl au
tPriza~fw á « Tlw liong-o S"r·co Gold l\lllliug Cum
pany)) para runcr~iOII:tl" ua H··prlblica .•. o •••••• o o 12-lJ 

N. 4.'261- J!;~nWA E Nl·:GOC!<~S I~TEinultES- De
creto de 4de•!nzembrode 1\!11 -ll.t ithll'llcç<ies 
!•ara a 11leiçãu tle intL:n·leules lllUlllClpaes do IJis-
triL:to (<',, let•a[. . . • . . . . • . . . . • . . . • . . • . . . . . . • . • • . . 12311 

N. 4.2GS- .JTTSTIÇ.\ E NEr;nC!OS INTEIUOIU<:S- !!o
creio rlo7 de delelltbt·p de 1~1.11- C1·c.t duas ht·i
::a.rla~ dn illf:wt~t·ia e <lu rs de <':tlallar·m de 
ÜtJ<lt'•las N11Cr•HWPS na •~'~llt 1r·ea de S:~nt'Anua do 
Livr.llnonlt', no l•:;t.ulo do f{w Umn !r) do ::Sul.... 1'25R 

N. 4.2C6-.JI'Slli'.\ E J'\EilOCIIS 1:'-ITEI:JiliU~S-fJe· 
crelo<lfl7 ;lo dCZIJllllro de !!101- Ctea du:ts bri
gada..; dP inf':~nlnl'ia rle Guar·.l:~~ N;v~irrn rc-; na ~~~-
JJllll'•··t rle C;rxi;~~. no J.<:,tar1 1do l:io llr·auol·• o[,, ·"Ui 12GU 

N. 4.?G7- JUSTIÇA I~ NE:GOGIOS INTEIWI!tES- De· 
erPtrJ de 7 d" dezeud;ro do JUriJ- Crea tttn:t !,ri
gail:t de int:wt:tl'i:t do Gu 1r•las ,'ll,ci •nas na co
ntarca d' ,\lvttlr>polis. uo E,;t.·ulo d·· \!Jnas 
Oer"e~ ...............••........•.....•........ 12;.~9 

:\. t.~nc).-.llJSTH'\E Nl·:r;o'IOS J:\'TEitl<iRKS-De
eretn do i de dPZr'lll iJr·o •I e 1 VU! - Cre t mais 
uma br·<g-a•la de iltl'aut:tl'ia de illlll'•las .\'acionael 
na r:rmwrea rlrJ S·inhc', nrJ l~st'!<!O de S. l'a•rlo... !'!li() 

N. ·1.:'6~l- INIIIST!{J.\, \'L\1:.\0 I~ OIW:\S PI'HLI 'AS
!Ieerr!tl) dr! V de tJez.;lllbt'•J de !~I li -!{"luz :1. 

t.ax:t tla ;,.;<~rantia de jUJ\JS do '7 "/n p:u·a ô 0 /o ao 
antw Sl)i>J'e o c:tpilal .In li.IJUO:OOIJ.), emp1·r•gado 
m~ cou~trucção <i 1 K<tra•la •le Fcl'l'O do Carangola. l:.?GO 

:'-!. 4.270- FAZE'W.\- lhcl'f~to de li! rle dezembro de 
IIJO! -l{P~IILI o fü:tr~CldJHtrn:~:Jto daR C•>lll,•anltias 
d•J S<';.!'Ut'"~ de vi la, m:tr·iotlllos c t"r·r·e~tres, na
cirma~s e 'str.tn,~·dira~ ....••• , . . • • . • •. . • • . . . • . • 1264 

N. 4.271- \l.\1\l:'lill.\- l!e•'l'dorle ll rl<Jdez~rniJro de 
JUOJ - :\lallrl<t su'·•stituir a-; dispo~i·;Õ's dos 
m·t;. I:l::J, 1:11, l:.lri, l-U e !1G •lo l'ü . ..;'rilameuto da 
Escola 1\:a. al. attttexu <Lu tlec!'eto u. 3.li::i2, de~ 
dernaiod' 1800, pda~ do> al'ls. :)1, :J·~. :)3e:3..t 
do Corlig,, de l~usirro, approvarlo pelo decreto 
u. ::J.~il l, de l de j<llleiro do HJOI............... 12\.l:i 



Pags, 

N. 4.:!72-.lCSTIQ\ E ND~f10C!OS INTERIORES -De· 
ereto <lo li de <lez"lllbi·o de 1\JOI- Dá nnvo re
gulamento á lkig;tla Policial d>L Capital Ferleral. l2\l7 

N. 4.27:l- .llJ:STIÇA. E NlmO:J!OS INn~R!Oil.I~S -De· 
croto de li de dezembro de 1901 - Cre.'t uma. 
briga<la. <le infantarh do Guardas Nacionaes na 
comn·ca de Bror.as, Jl<) Estado tle S. Paulo..... I-l:J3 

N. 4.27 I - JUSTlf,'A. E NEtlOCl<1S l:'lTER!OltES- De
<Telo de 1-l de c\f';PnJbro rle 1\HJ!- Crea mais 
urna bt'Jga.rla dH inf:ull.:tl'i:c de <lu:tr<las Nacionae~ 
n.1 c<~m:lrc:t <le lguüú, no 1~~tado elo Ceará..... 1453 

N. I.~;:-,- .n;-; I W \ E 1'\Er \I !CIOS I~TI~RIORES - De· 
croto drJ 1-t' de rleZ<'Illbro de 1\IUI- Crea mais 
uma bri:.;a<l:1 de inf'o~nt:u·h tle Gu<~t'<las N:tcionaes 
na C:llllill'<'ll. <ic A-sué, no l~stado do Coará.... 145·1 

N. 4.:!7ti- .JUSTP{\ E NEI111C!OS INTERTOitES -De· 
crct." de 14 de dez·mt,ro de 1\.JUl - Gr•·a uma 
bri:t011l:t dH infantari:t <le iln:lrrlas Nacionau~ na 
coma l'c:t de Sen:ulur· Pomp·m, no Estcvlo do Ceará. 145·1 

N. 4.'277- .lUSTiii'\ E NKGOClOS INTERIORES- De
cJ•ptrJ d" 11 de deznltibro •le 1~10\ - Cre<t uma 
'"';!-' 'h"" inl'ant:~ria. o uma de ca.vallaria de 
(;u:; .i:l~ Nat:iOtlae~ na COITl'•rca. de S. Sebastião 
ti• ' .dty, 110 l·:sta lo do Hio ill'an•lc do Sul..... 1455 

N. l.~i~- JU:3TIC \ E NEGrlCIUS l~TERIORES- D~· 
ereto <ie Ú. do <lewmbro de I~JOl - Crea uma 
bt•iguda de inl'antari:t c <.lua~ de cavallariu de 
Gria!'lll~ Na•,ionae,; na comal'Ca de D. Pe1lrito, 
llll l·;~tado do ltio l;t':lJ\rle do sul.............. 1455 

N. 4.27~1- .JI;S llt,; \ I~ S':I·:OO:'lOS INTER I ORE-;-- De
<'T'et." <In I Í de dPz m'qo dn l!JUI- Cre• mais 
uma ln'ig.tl' de i nll!.n tal'i t dt) Gnat•das Na•·imues 
nu ,·omar.::t tb Capit·1l tlo E~tado de S. Paulo... 145(', 
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Ilccreto de :m rlo dezembro de 1901 - Approva 
o cun tracto para o arrendamento provisorio da 
E8traua do ~·erro Central da Bahia......... 1476 

N. t.:lOO - RELA</.íES EXTElUORES-Decreto Je 31 de 
dezembro de 1901 - Allro ao Ministerio das Re
~;t,_,íi·>~ Fxterinrcs o •.:rctlito extraordinario rle 



HO PODER I!:XEdUT!VO 27 

Pags. 
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DECRETO N. 4. 073 - 1m 3 JJE JULHO DE l 90 I 

D,'C]at•a ~::t~ln f·ffeito n primeira p:ll't,~ do art. G:J do rlf'('\'t·l·) 11. :~ ?1L 

tl~ 11 ilc- 1n:u· .. ·n de iSX), :111m tl•' COlltinu·trein etn Jdeno rignt· as 
<lispoRicües d":; .~ <lu art. ;)'da J,•i n. ·lO. t!e 2 de fevert>it•o de 
18\J? c Qd ;nt'~" unico tia l·•i n 417, tl•l \) <le dczornl.r0 de 1307, 
r2la 1 ivnmente ~i. contrihuiçã0 das cLl.."~e;:; quo c01npoem o c:.t•pt> de 
o!J1ci,.es i:Jfcriot·e.'l ch Arm::da par:< n ,L;ylo 1le lnv:l!idos da Patr·<:t. 

O Presidente da Republica rlo;; Estados Unidos do Rt·azil, 
<:onsidei\llldO fJlH' o§ 8'' do art. 2·• d:r, lei n. 40, de 2 de feve
reii'O de 189?, tot·nou facultativa :L contriiJUiç:to para o Asylo 
de Invalidas da Pa.tria aos officiaes marinheiros e d,Jmais in· 
ferio:·e.; das l•ri!!adas da Armada, por fazer-lhes extensivo 
o rno.lt"pio milit.1r; 

Consi•leranrlo. n.l·1rn <l's"o. (jllfl :t lei n. 477, de 0 de tle
zembro de l"\J7, n' s~u al'tig•, rntic.J, is.,ntou d.< cnntt·ibuirem 
para o me:<m0 Asylo os rlito.; olliciaes marinheiros e as praça3 

<los corp'J9 de iurant<erin. de ntari!lila e marinheiro~ nacionaes; 
E, en1retantJ. ('Cll'iiderando qne o d<:creto n. ::.?34, 1ie 17 

de março de 1:)·.-:J, qu l t•eunirt os mnsm>~s onlciaes nnri
nheiros e demais inf.·rior.)s das IJriga•las da Arm:ul:t em um só 
corpo, contrarianrto, no seu art. 6'>, as di~posiçi>as lrgi~la
tivas acinn cittda", tor·nou ohrre!;alol'h a mesm·t <·ontriiluição, 
não só para os referido; oiHci:ws marinheiros, qtw se achavzm 
l!ella i>entos, como para os demais inferiores, aos QU<l9S era fa
cultado contribuir· ou não: 

Rmolve declarar· sem e1f,,it0 a primeir:t p:tt•!o rl o ,1ito 
art. 1:3 tlo <lfcreto n. 3.2 4, de li de nwr,;o de 189\J. como 
fim de fazer prevalecer as rlisposiçlll~s leghlativas supracitadas, 
:L' f]Uiles i~entam os olliciaes martnltPiros da contribuição p,1ra 
o Asylo de ltw:didos da Patrin, e tornam a mesma volunt;u·ia 
}JJ.ra as dem;Li.; classes do corpo de officiaes inferiores. 

Capital Fedet·al, él c!e julho de 1\JOJ, 1:;o da REpublica. 

M. FEilRAZ DE CAJ\11'03 SALLE~. 

Jooe Pinto rla LH~. 

Poder ExeruJil·o !JOI 
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DECRETO N. 4.071- DE 0 IJE .J"CLHO I>E 1901 

Crefl mais duag hrigailas de infcmt<~ria de Guardas Nacionaes na co
marca dfl Capital do Estado do Paraná. 

O Presidente tb Repuhlic:t dos Esta.dos Unitlos do Brazil, 
Jl:.tl':t cxncução •l•J decreto n. 43 l, de 14 de dezembro de 1896, 
decret:.t: 

Artigo unico. Fic.:<tm r.reu.das na Gnard:t Naciona.l da co
marca 1h Cavital 1lo Esi,·Hlu do P<lranü, ma i~ duas brigauas de 
inütntêl.l'ia, c.:om as desigmt<;lícs de na e 12~. as qu:ws se consti
tuirão 1lc trcs h~ taltlÕd~ tio .~l't'\·iço artiYo c nm do da reserva, 
ca•h uma; u.qnclles com os ns. :H, :32, 33, 3J, 30 e :lG, c estes 
sou ns. tio e !2·•, que se Ol'ganisarilo com os guarda'> dispo
qualific<~.uos nos tlistl'icl os 1la refcl'idn. com~trca. ; revogadas as. 
siçõcs em cuntt-al'io. 

C:qlital Fedel'al, G de jnlllo de !GOl, 13° d<t Repnblic~t. 

~r. Fn:U.\Z DE CA:IIPOS SALLES. 

Epitacio PessGa. 

DECR!~TO N. 4.073- nc G DE Jt;I,I!O I>E 1001 

Crea mais uma brigada 1le infantaria rle Guardas Nacionae'l IH\ co

marca de Ponta C>rossa, no E'tado do Para~5.. 

O Presidente iÜ\ Rrpublie:t do~ E:->tado . .; Unidos 1!0 Brazil, 
Jlar~t execu<;ão do decreto n. 4:ll, de 14 de dezembro de l8CH.i, 
decreta.: 

Arti)!o nnico. Fir.:t cl'e:td<~. na Guard:t N:1cion:1.l dCl. comarca. 
de Ponta. Gt'M~:t, no E~ta,!.J do P«ra.n:i. ma.is uma hri:.radn. Llc 
i11f-1llt:tri:1., e JTI1 ::1 dc;igtl:u::-10 de J:l•, :1 ffll.'\[ SC f'OllSt,if.nirá 
de Ü'PS batalh!íe,; do sot·vi<,'O a•·tivu, m. 37, :l~ c :3D, e nm 
do 1l:~ re;;crva, S<Jb n. 13, 'lllll ~c organi:;Griio com os guardas 
qnahficados no~ di,;tl·id•Js da re!'cl'itl:t com:~.r.:a; revog:tda~ as. 
disposi~·õGs em coul.t'ario. ~ 

Captt;·ti Fc•lrral, G de jnllw de !()<Jl, l3·'d:t Republica,. 

M. FERRAZ DE CA:Ill'OS SALT.ES, 

EJ!ilacio Pcssúa, 
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DECRETO N. 4.07G- DE 6 DE ,JULHO DE 1001 

Cera mais uma brigada de infantaria de Ouaruas Nacionaes na co
marca da Capital do Estado <le S. Paulo. 

O Presidente d~· Republica. dos Estados Uniflo;; do Brazil, 
para. execução do decreto n. 431, de l..t de <lezemhro d<J 1896, 
decreta: 

Artigo uni co. Ficá creada na Guard:1 Nacioml da comarca 
da Capital do Estado de S. Paulo mai~ nma bi·ig:ada. do in
fantaria, com a designação de ;Ga, a qual se constituir'á, de 
tres batalhões do se!'viço acth·o, m. 22(), 22i c 228, o um do 
da reserva, sob n. ,7f\, quo !l~ org!tnisarão com os guarda~ 
qualificarlo~ nos districtos da referida comat·ca ; reyngarlas 
as dbpo,;içõos em contl'ario. 

Capital Federal, G de julho dP l!JO!, 13" 1!:1 Ropublica. 

~I. Ftmruz DE C.urpos S.\LLES, 

Epitncio r0ssúa. 

DECRETO N. 4. 077 - DE G DE JULHO llE !001 

Crea mais uma brigada de inf<:.ntaria de Guardas :-;acionacs na co
marca do Bananal, no Estado de S. Paulo. 

0 Prosi1lontc da Repuhlicil. rio., Estado'l t:nirl>>S do Brazil, 
para execução do decreto n. 431. de 14 de dezembro de 189G, 
decreta: 

Artigo uni co. Fica creada na Guarda Nacional rüt co
marca do Bananal. no Estado de S. Paulo, ma i-; umil. brigada 
de infantaria, com a designação de 77\ a qual 'C' ··onstituirá 
de trc-; hatalltui'S do serviço activo. ns. 2.20. :?30 P 23!, o um 
do da l'I'Snn·a, soh n. i'i, r1ur sr, OJ'g-<tni:;arii.n cunl os gJtar<las 
qualiticados nos districtos da ref'erida comarc;t ; L'Pvuga•las as 
disposição' em contrario. 

Capital Federal, G do julho de !DOI. 13> <Ü Hept!l>lica. 

l\1. FFRRAZ lJE CA~IfOS SALLES. 
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J>rj·lal'a. Rf'!!l clrc·it(~ :r ''lJI\e'·~~:t•J ('tJnsLanU• do dt•cr··iu n. 1.=?~1!, d,• l7 

de .innP-iro dj• iK~ll. p:1r;1 tr;ul:-5lllis~~to d<· notici:1R COJllll1!~reia'"~ llt':--.1:1 

('apitll, rcv:didada, atli)Jliad:t 'J ft•:tnsf't"'itla para .Tullll J•>tl<'><. 1•'1' 

rl<~Cl'C(.(I fi. :L.J1·~. dt• 11) dP OUllilll'O dt~ 1(-:~l~l. 

O Pt'<~.-<idntlt•~ rla l(nptthlk:t du..; Ji..;J;:•.•lo..; Unido< tl•• Bt•azil 
rn-<ol 1·1~. ;tLtPnrlt•utlo ao <jtle t'<'IJI!Ot'ütt o ·~id.t!l:'to .John Jonn.', tl•~
<'i:J.t'al' ,.~111 ell'tdL•• :t cotl<'<'"'~.o <'<llt.-<1:1.111.:. d" d"''~'"t.o 11. !.?H:!, 
d<t 17 1ft\ j;ttt<'il'O dn !.')~11, ]l:l,l':t. Lt·:IJI:'iilÍ'_<lll dtt ll111.i<'i:J...; <'0111· 
lllt't'•'Í<L<'.' lt•·j:l t':tpíial. t'<'l:di•h•h.:<tttpli:td:t ,. i.t'.Lit,fnl'id:~ (':l.l'a 
o l'i'ljii<'I'<'IILn JHII' dt'<'l'i'IU !L::. 11:. dt• !li,],. Ottl tib!'o ,j., (.';\1~1. 

t':IJ•il.:tl l'··d•·t·:il. ::11 d•· ,J,•;•·ttd•t·n "" I!Jitl, 1:;• da l(••ptildi··:t. 

111·: ~I) J•t: !•1:/E\IJIJ:O l•f: I!JOI 

.i\ppl'nv:l n f'(I!JI,···· 1,, p:u·:l o rlt'l't•lld;llll ·nt·l pt•nvif-Pt'io da E:Jll·:ula dtl 

1·', •1'1'11 ( ~~ ·nll';t I d:1 I ::th i:t. 

O l't·o-:i•l•llll.<' •h J:r:ptd,Jin. ,[,,: l·:~,;;vl"~ Unid11s .J,, Hl':tZil, a(. 
I.Pndond11 :i ·~it'~lltll..;f.:~nt·ía d<1 L<'l' ~ido 1111 itllill)l<'lic" J'i'''"·at.:tda :t 
J.;..;t.t·;ula dn F<ll'l'•• C<:nl.l'<l.l d:t Halti:t, n•• J:st:ulo d11 JIHl:<llÍo llOilll', 
<!:i. !OIIll\'i!!IÍ<iii<'Í:I. d11 ll:l.ll .-.:<:!' Ílll<:t'I'OIIIJ•Ído O lo~·:t,J',•go d:t l'i':<pt•
,.j;j\';1, Jinh:t.,IJ..;;UtdO d:1, i':i<'ttid:td<l ljll<l JIJtl l'Otli'lll'l! O :LI'I.. ~·, 11. [\', 

d:t, lni JL 'j•JI. do :.'li dt• dt:I.<'IIllH'O d<: I! 1111, d•••Tda: 

;\J'tig·o <tnie•L Fi<J:t. :t]'Jll'•ll·a·lo o ,.,ntJ·:1t:1.:1 p:wa o :ti'l'<'llda
nwnto pi'O\'ÍS•II'Í•• da I•:.,t.1·ada do Ftli'J',, l~t:tlft•:tl d:1, J:altia, i'elo
lll·;t.do t·om o..; ilii:.!'<Hillioit•"s .lni'lllll'llt•• Tohnit·:t, do ,\luni'at• l.ima 
n \ n:;f.l'idi:ltlll lf;,llot·io d" C:tl'l':t:l h o. llll'd i:t.III.P a.-: d:ti!Sttla.-: 'JIIO 
t'llllli'Stl' bai'\otlll, :1,-:':<Í~ll:i,<[:J-: p•·lrl \litli"lt•tJ d:t, lndtHI,I'ia, \'[:tt·:t<J 
I' Olll'a8 l'IIIJ!i•·as. · 

C:~pil.al F .. d.,t·al, ::11,[" ·l<:r<:li:l,l·" ,[,. [!111, l~) .. d:t l:I'JIIlhlka. 

\1. F1:ttt:.11 J•t·: 1' 1\ll'•L-1 S.\f.f.t::< • 

. \/(,·,•,/, .lloio, 
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Clausulas a ~ue se refere o aecreto n, U~~~ oesta oata 

11 :LI'I'~>Ild:llll'.'lll,q ,·, J'<•il,•o ;r, l,ii1JI•o jll'l''''ll'i<l. Jl•llil'lldo O (;o. 
1 1'1'1111 \'('.'<'ÍIIif Íl' O Jll'l'~i~lli.' Clllli.l';ll·i.·l ljii:I.IId<o llw <'IJII \' i<:l', 
li<·:uHI<I bda1·i:L a"'·':.':lll'.~d:t .. 1. jll'<)i·,,,.,l\ii'Í:t an~ <'lllil.l':teL:r.nl.to.-', 
<'lll i".;ll:tl<lad<• 1k <'<lll<li<:•·; ·~. p:u·.t O iLI'I'CII<I:~Illlllll.<l dl'li11iLi1o, 
l':t~.J O (;0\'Pl'll•• I'III.<'IIUiL J';Lf. :1-o. 

li 

() al'l'<'lldltlll<:lli.•• pt'.o\ iS<Jl'Í•> t111l [l<H' ol,_jnd<J: 

(da linlt:1 adll:t.lllli:lltr) 11111 l.t·a!'.:,c:·o <'<.1111 ........ . 
/1) a"" l'allt:d d•· (~nt~illiiU.lo.; :t l\LII'.Irado l'11l'L1·1la, 

1\1!111 ...........•.........•............•...... 
c):~. d<J •lc l':u:lr•H:ira ;~ F•:i1·.t. ''" :-::~.nl:.\nlla, c111ll. 
li) ;~ d<o d" :-;. I; lll<,'iLI•J, p:u·l ir !:I•• d:t •·~t.:l<_;:·i.<l <la, 

1 1,'-UIIIJ 
-H\,'·111 )\) 

('('11/, a.~. I ;Uil!,':tln, COIIl ••.•....•.. ,.......... :~,i-()(10 

c) as t't:sp:wl.i 1·as <:sl.:u·<·H· .. -;, os Tiplorio.;. :u·lltazen-;. "''l'"síl.o' 
e nni.~ c li li<· i"::; o ''''l''~nd;•.nri:•.~ <h o<~t·a·'·t "''"·' l':un:.tc . .;, 

][! 

n ,;,1\·CI'IIo , .. .,diT.<.! 1'"~''1'1:1.-'-'" o dit·••ilo d<) l.om:u· pos:·ln l.clll· 
Jllnari:~.llt<'l!l.c <l:ts linlt:1S <' I'"'P •cl.i1·o m:d.,~r·i;d l'<ldanl.n p:rl'a 
opl'l':t<;iil'~ nlilit.:l.l'<'~ ou '"'t'''' fim lll'~··ntn, ·""''"" oln·igado :t 
ind<:nurizar '" :~,l'l'<:!ld:d, •.l'ios. 1·:-;~a illd<•JIJIIit.a•;;ro. 11:1 <::~.so dn 
o•:e11p:1•·:lo pt·o,·is •ri:\, n:~o ~:w;i. Sil]ll'.I'Íill' :~ llli·~di:t, d:t r<:rlll:t 
JiijliÍdit do.; pi)l'Íil ]<1.-' I'<Jl'l'll'fJ'IIltfPIIf,>'S lL'I ljlliii<JillllliiÍO jll'('.ell· 
dcnt.t' :i. oe•:Hp<~.•:ii••. '-:t·s~•· ;:·tsn a ind<lllllliz:v;;'io s:w;~ pag.t "-111 
lllUI'd:t eor·t·••nl.e 1111 <'lll tit.Hir).; ,f:t <li \'ida ptti<IÍ<':I Ílll;et·n:t, vun
eondo os .illt'o~ de ;, ",' .. :t<J anno. 

IV 

I I )li'<'<,'> <f,, ;J.I'I'"Ildalll<'llt<J f'I'<JI i.-'<II'ÍO, Í>ll'illtd<o 11 OllliS <[;L 
li.<•·aliz:t<;ão. ''"rtsr.:r t•:i. <il: llltt:L anrwid:rdt•, p:t.g.r. por· ~~~llllhl,t·•·;-; 
YelleÍ<[<>s, 1lu J(J ",, """'"<L l'Uild;t iJL'I!L:I. d;t e.sl,l'.ld:r, 11 d1H l'iLIIl:LC . .;, 
e111 tllOPda <:~>1'1'\llll,;•. do paiz. L~ :a por·eullr.a,..;t:m s;~1·:t li<]llid:\da, 
em vist:t d:r. n"·uir.a d:t. ·~---~r.\•l:t e""~ l'illll:tes. oiJt'ig;\ndn-;Jo <H 
at'l'iliHhl.:tr·ios :1. t~xhiloir"lll, S<'lll]Jt'll q11c llt"s l'ol'<!lll exigido-.:, o~ 
li VI' o~ da J'f'i-llll!l' 1.1 r a L'~<:t•i pi.llr·açãu o doe\1111< 'li f,.,, jllst.ili<::tf.i 1·u.,. 
:\ i;<Jinada <ltl eonl.:t,, p:tr·a. n pagalltPill.o <l:t.s ]J<>l't',•llt.:r.gPn.s :i. 1-'a
Z<'Ild:L Naeio11:i.l l':u·-,:e-lr:t. s<•_gllllilr~ o l't·.grd;•,n\l'rHu t·,•spuetiv••, 110 
<JlW Ilru Jin· appli··a,\·•·1. 
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11,; llt:d,(•.rt:H•.:, :~d'[ttit·id .. ~ pd:~, ['tti:t•> ~'"llt o ,.,.,_~:d,., •h "'
f,t·;,d:L (~ J':l,lllill'~ lit',llll !'lli_t ;1 gtl:ll'ti:L d11 /i,t•:il do t:rt\'UI'IIII, uJ.ri 
~:utdll ,.;(', "' :II'I'Citd;t,I,:II'ÍO., ;t, :t,dqiiÍl'Í[-11~ J'lll\L rt ~()1'\'ÍÇ'O d,l, 01-l· 

l.t·:ula :i ltwdi1l '· da-< llt't'P"-'id:ldt•-<. ntt:di:tnCe " pag<tttll~tll.o a•J 
l!uVtll'll>l do 1'11-;i.u d>l'i IJII''lllth JIJ:ttUI'ÍaeS I' lll:IÍs Jf) 0 o Jl<tl':l dos
JIIIZ;L'.: d:1 l't'-:l't~t·l,j\·:1 !nl:li'U:t I' I'>I!J.<;:t·\<LI,':l,ll. 

\ I 

I J.; ILJ'I'tiiJtf:l,l,:t I'ÍI!.' lll:tlll.()l'iltJ ;1.; Jit1J1:1,.-;, t•di/it-tll~, oJI(to[tl:t. . ..: () 
lll:li,.; dt'fllltlllt·llci:L'" "lll:i,lt'l'i:tl li.\" '' rodanl.t: 1~111 rwrli'il.o ~>.-<· 
l.:1dn de ··•tll'"''l-:ll::·w, .;,•ndn nlt~·i.~':td"'' a allglllllllht· u tllalt~rial 
J'lld:LIII.t~ dt· ae•·ot·d,, t:olll '"·' twr·t:,,id:ult•s du Lt':Liegu; e, linrlo " 
:ll'l't'lld:ltllt~lll,ll, III!I.J't:g':t.l' ;1(1 I;IJ\1'1'11'),·.('111 Ílltlt•llliiÍZIII,':'IIJ :tiglllll:l, 
:t' litlit:l,'i, t·dilit-i .. ~. llf!i<'ill:t' 11 lll:ti..: dl\jlll!ld\\tlt'i:t' ('." lll:lk.l'i:d 
/i'\o 0 J'!!d;!rJ 1.1', 1'111 )it·i·l(•ji,!) f• :/.:1d11 d1• ("11/1.-.:('1'\ ,'1(:;10. 

\ t'oll·:·.·t'l ·'·'--1" d.o1:: '"~' l•·it:1 ,f, 11wd:~ 'flt•· t'tlt qnalrtnr:r tno
llll'l!i.o d:11ln i"'··""· a t•-;l,t·:ul:t. ,,.,,. l.t·:t r·"g:t.da itltfiH'diata.llll:nfe" 
''"111 :t llt:tint· ~"""l':~llt;:t. tút> l""lt:lldn "-' :t.l'l't•ndatal'ios all.ot':tl' 
a.-; l'llltdil,'t.;t•:-; Lt•t-ltlli•·:t< d:1 lllt'~lll:t, t•,-<[l':td:t. ,..:;t]l<i II:X[IJ't'S,.:;L ltltLn-
1' i z; 1,(:; 1,1 ~ • I•, t } , 1' , ~,.r 1,' . 

\ I I 

l·:nt<[<t:utl,,,ll"" r;,,.,,ltl lll·ttlilk::·Lt-; ,.,,llt i'l'<'ri:L :utloJ·iza,_-:L•J "'' 
lill\1'1'1111, t'tlllf.illll:tl':IO 11111 I'ÍC:III' 11:1-; t•,<fr:td:t~ :tl'l't'llt[:t,t[;L~ ;t,S ·'-'ll:t • 

l.it,l'il'a.~ t' ~·nndk·!-Ít~~ !'t 11 rrJ!:1Jtlt'llt:tr·p.; p~·J:I.~ tJII;~~·....: :t IHU~IIl:t. · t_~ 
,., •gt~. 

\>' llllldili··:t,,··o:·.-; i'r:it:t< ll:ts í.:t.:·il':t-~ ,.-J t•nf-l':tl';-,o t'lll vignt• oit.J 
ti ias dq>ois <li' pttltlit':td:t,, l't:f:t. i llt)ll't'tt':t r• dt' :dlixad:L.s pot· t~tlil ai, 
nas tt~f;t<;õu.~ da.~ e~tt•;td:t,-.:. 

T:unlJt:tll <lr•pu11•le1·:i.•J d,) appt·o,·:t~·:io tlo 1;ov0rno as <tfi.ora
t:lit~s do lt<JI':tl'ÍII, Jind,.!ldrt d:ll-:t Jll'tJ\'i~"''i:tment.,~ o t'!:~p!'divn 
JL..:e;d. 

\úo h:t\'llt':i, l.r:lll-'['"t'Ltl ~·:t•ai.uii.n ttas t•,-;L;·:ulas sin:'111 p:•.r:t 
O Jlf'~ . ...:o;d I'IIL K!'I'Yit:O I~ tlh,jt•l•l.•l.<...: tlo lllllS/Il'l ,-..:l'/'Vil~'ll, HI;lÍel'ial 
dt•sLÍtl:tdn ao ''''11 (ll'nf•tii''IIIII<:IIC<> 11 l':tlll:tt::-1 011 ;i, t'OilSt~l'\':"·:'111 
ths littlt:Ls, llt:d:ts d11 I~ <l'l'<'i" t' l"''"O:t.l do Jllt'.'illll C<>i'J't:Í<! 11111 
~01'\·i,:r). 

\' J I I 

; :t'l' i. ;t,iJt.J t I''.,C!'\ :t·ln .~i! ( irl\"t'l'IHI, ,·~d't'l' LJl'll!tt).'•.:/,a !li( IJ;)o d11~ 
al'l't'tl.f d q-j,o, '' dí1·,.jt." tit• ,.,.,JIIZÍI' !i'IIIJIOI'III'Í:t.ll!l'llf.O :tS /,'I,J'Í/':tS 
p:11··'· o-.: ~·:!'llt~l'11-! dt~ Jll'illli'(l',l IH'f't' '-;jd;ll!t•. 110~ C:L.SU~ flt~ e;t.JrtnJÍ
,I:t,,f,o l'"ldit'"· o l<•111", '' I"'"' :L,· -íin o dt: sul•mer.I.PJ' a adntini.~
~.r·:r .. !q P :-:Pt'\.Íi;o da~ P:--:Í.t':td:,.-.: a. ill!JIICl'iLo~ e invt~~t.jg-a.~.:ÜPs, 

'!'"'·'''!'! j11l~:u· tfllt) a,-.:..;itll •·nil\<'111 ~''' iii/.I'J't''"n p11ftli~"· :t bem de 
:t•' Jl!i,cJ~\1' '' 1111.'·-'IIJII, 
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lX 

li t.r;tl!:gol ''"·" l'"dt•l'<t st:t· inV·rt·ompid", s·tlv" oS,.,,,.,.,, dn 
l'!il'l,:l III:!Íol', I'OIIIJ>I\dl<!llditl:ts lltHLI_•s :t.s detPI'IIIÍII:to.'o'll:s doo flq. 
\'()1'1111. 

(H :tt'l't'Titl:iLn.ri"~ fio•:q·:'vo constitttidus IJIIl llllll'tL :1'"' i.,,.,., u 
ulori;;a•los :uo jrJt'U ann•t:t! tio\)"/ .. , ~i th,nl;ro <L: IIJ di:t..: <li•prJi~ <h 
toJu:ttl<t <hs •·unta..: ti" t::uLI :,t,llltlsf.J't' n~ ... p:~g.r.!'t'.lll ;i Fazt•ntl:t 
Naeion:tl a~ p:IJ'Ct:nt:lg•:IJS tltovirl<ls Olll virl.nd" ol:t cl:w"tl:t 
llll:tl't:t. 

l'ai·a:.rr:tpltu unit·u. As t'OIIi;as st•J•:i,o f;<llll<ttl:'" •lontt·o tlo pi·i
nwiro nwz st•guint•· :t c:ula s:•Jno:-d.t·t·. 

\l 

r 1 r:uvt:I'IJ" rt·st:n·;t-su" dit't'Í!,o ,[" ÍJIII'ol' lllllll:!.s t.l" um t't111i.o 
a qninw eolll,.,cl dt, t•t>is (I :01111.~ 01. 1~>:1)1111~) [ll:l:t..: il'l't:glll<l.I'i<l:i.d<: . .; 
t.lo t.l':lft' .. ~o, s:>Jilii!OI.ivo jtJ~t.ilio::tdo, 011 olltl';l qnalt[ll"l' inf'l'•ler.•it<J 
do t:onLrad.o. 

\I[ 

\'urili•·••·•l:t :1. l't·-..t-;;'"' doo •·orti.l'a•·L•J. por· 11t•di1 u "'' inrr.to•o;:w 
t'ollllllt>i,f,i•Lt pt•l.,-; :r.tTt>llrhi.<~.I'ior.;, n:'io llws st'l'<t d~:~ vi<h indomni• 
Z:t•;<~o al.~·ltiiJ:r. :~nl.t:.: 1'0:->porJo[t:l·:'uo tdlt•.-; pot· pre.lltii'."''• Jllll'tla . ..: e 
tl<~.lllllos, :tk•ll! olt: pt:~•dt•l'l'll1, em l'~t\'OI' th llni:'tn, a, <~:JIIo::rq <JIW 
<lt•po.,il,:~t·;~m ,,,, Tlwsolft'tl Feol,·r;~.l. 

\li! 

1 IS :tl'l't:lld:tl.:u·itH l't:llllllo·iat·:·w todo . ..: os t':t.'<•~ li11·i.nilos, ordi
llal'ios ou t;xtraol·tlill:Jt'io . ..:, solito;; 11n ill.'-'olilo . ..:, eogit.a.do~ 011 n:to 
t'lll-(ii.;ulos, e t•.m L>Jolos u tml ea<la um olt:IIP;.: lic:lr:w ~'••mpt·u obt·i
gados, SOIII tltdlt•.; supotlermn valur, n<'lll os Jl<Jdot'Plll alle;::tt· t:m 
to111po alg11m" p•ll' :d.~IJIII t,ll(Jito. 

\.IV 

Todo,; to . ..; -~~~··in..: doc.: at·o·t•.n,l.oi.:u·itH u os IJII•: •'•1111 tdlo·l I.Í\I'I'l'lll 
illl.l'l't~~~··· llc~L·~ t>utJi,J':H·.to lit·;lt·;-rn oiH·i;~:td!l~ :n .•;u/:·rl,nr par·a. 
t't>llt a. l':l.zonoh Nad"nal, ]to<l.u '1"" n:'w a.,si~Jitllllll t'UIII.l':wi.•J 
ou q11:1lqut:l· :11'1.11 ..:tdo.<uqlll'lll.t:. 

\.V 

\ llllll'lt•, :r. inl.t•J·di .. <:ii.o. a 1':\[lt:n,·i:~ dos :ll'l't·•Hht:II'Í>~S "''·" l't'
S<>lvot·:~ 11 l'ti!Ji.l':ti'I.<J, 0 (;1!\Ul'llll, de :ll't'lll't[J 1'1111[ 11 l'l'[ll'l~.'l'll· 
t,an f,t~. l(\~:1l dn-.: il.l'l't'ttdat,;~l'ill:S, JH'u\·id~·.ttc·i:lt';~ ~· d:rc· c: l,r;d'P.~n. 
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!'i I .o Em qualquer destes casos a transfcrencia do cuntrado 
dependerá de approvação do Goyerno quanto á pessoa do 
successor ou ccssionario, lavrando-se termo de transfProncia, 
em virtude 1lo qnal licar:i o>tc subrogat!o em todas as obrign.
ções e direitos dos aiTcndatarios. 

~ 2. o f; i os hcrdeit•os do> arl'cndatarios não forem idonnos, o 
tlovcrnu pl'omovor;í, <t vent!;t jntlidal do ;n't'cndauwnto, gnat·· 
dada~ as J'ut·mali.l:uleo~ comu no.< demais bo1H p.ttl'iuwniaes. 

XVI 

O lÔt'o par;t torb'l o qnaeSI[llCt' 'lnest.iies jnrlidae,, ,,nj:un :w
t.ul'eS on réus os <U'I'CJIIlatarios, sm·:i o rht Uni<'io. 

XVII 

IH ai'I'Oilrlal;ai'ÍIJS pl'nst:tr:l() a c:wr:iw de CÍJII'()l'llt.:t r·unt.os ,Je 
rêi~ (:JI!:OUO:';), poden•lo nlfodn:d-a em dinltuil'u on apolices tl:t 
divi•la. jJillilic:t nar·ional, qne depo~il.a!'iio no Th<).'''lll'O Fntlct•al 
p:11·:t rnsponde1' pol:ts Jll't)sta\·lic' do\'idas e g.lt\Wtit· ;t p<)I'l[~iL:t 
cxe.~w:iio do contJ•aeto, colll a. ol~t·iga•:ii.o <in m:tntd-a em ~ua 
int••gl'i•l:tde dm•ant.o o :tl'l'en•l:tmnnto. 

X UI! 

Os :tl'l'tlilllatal'ius oul'iga!ll-SO a l't:sp,it:tl' ()~ ~IJiltt·ados t'illll u 
Jle~soal •las e~tl·;ulas fJitanto :t :-:na manuten•;ão, nm vil't.wle rias 
clau.<ula.~ dn l'"sg:1l,1~ JlOI' 1'"·1'1.;• do llo\'<>I'IIO, 1-':tlvu quanlo ao 
snperint••.ndt•ntt•. 

X!\ 

Sito applic:tY<•is :i li11lt:t :tl't'nnrl:11h :ts dispu.~i<;lios d<J rlt:l'l't~i.o 
n. I. !I: !O, de :!i i tlu •tbl'il tio I ::<:,7, r:onem·nento.~ :i !Jolki:t c ~egn
ran~·a da.,; e;-;GI':tt!a.., de Ji~r'I'•J, '1110 nfto JiJreiU con tl'ari:ts ús !li'O· 
~on tos el:tu~ulas. 

I H <',;tSOS umi~s JS "''l':·v, 1\lgidrn; ]>t~l:t [ogislar·:'i.o r•i ~-i! " :trlmi
nistr<tGiv:t do Bt·:v~il, llltel' 11a~ rd•tçlics dos :tt'l'ortd:tht·io:> Cillll o 
llov;q•no, l[ll"l' co111 o., p:u·ti•·nl:tl't'~. 

C:~pit:tl Fo•ler:d, ::o di< duz"illlll'rr rln (!ltl(. --.!l(~·c,1" .][,,,, 
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Contracto ~ara o arren~amento ~rovisorio ~a Estra~a ~e Ferro 
Central da Ba~ia 

Aos oito dias do mez de janeiro de mil novecentos o dous, 
presentes na. Secretaria de Estado dos Negocios rla Industria, 
Viar;ão e Obras Publicas, no Rio de Jan::ito, o Sr. Dr. Alfredo 
Eugenio de Almeida Maia, Ministro de Estado dos Negocios da 
mesma repartição, por parte do Governo Federal dos Estados 
Unidos do Brazil e os engenheiros .Jeronymo Teixeira de Alencar 
Lima e Austl'icliano Honorio !lo Carvalho, sendo este ultimo re
presentado por seu bastante procurador o engenheiro Jero
nymo Teixeira tle ,\lencar Lima. acima citarlo, conforme pro
volt com a respectiva procm·a•::io rtue neste acto exhihi11 o f]Ue 
fica archi vado. nesta Secretaria do Estado, declarou o Sr. Mi
nistro que, attendendo á circumstancià do ter sido ultimo.men te 
resgatada a Estrada de Ferro Cent1•a1 da Bahia, no Estado do 
mesmo nome e á con voniencia de não ser inter1·ompido o h·a.· 
fego da rcsr:~cti va linha, usando da faculdade que lhe confere 
o art. :~o, n. ,f, da lei n. 711, de ~6 de dezembro de I!JOO, resol
via, autorizado pelo decreto n. 4.29V, rle 3•1 de dezembro do 
anno proxirno findo, deferir o requerimento do 26 de dezembro 
do mesmo anuo, dos alltdhlos engenheiros .Jcl'Onymo Teixeir;t 
de Alencar Lima e Austricliano !Ionorio de Carvalho c com os 
mesmos contractar o arl'endamento provisorio da EsLrada de 
Ferro Central da Rtllia, ob>ervanrlo-se as seguintes condições : 

[" 

U at·rendamento é fcJito a titulo precario, }l)tiendo o Governo 
rescindi!' o pt·escnte contracto quanrlo lhe conviCI', ficando to
davia assegurada a pret'e!'encia aos contr.tctantes, em igualdade 
de condiçiles, para o al'rcnthmento definitivo, caso o Governo 
entenda f:tr-<'l·o. 

O arrend;tmento provisorio tem por objccto 
a) a linl1a actualrnenle em t1·afego com ..• 
b 1 a tio ram~> I de Queimados ;t Mar:hado 

Portella, com ....... · ................. . 
c) a de Cachoeira ;\, Feira !lc Sant'Anna, 

com ............................. ····· 
d) a do doS Gonçalo, partin•lo rla esta· 

ção tia Cntz a, ~. Gonçalo, com ....... . 

2511',fi0) 

4G.OOO » 

e) as respectivas esta<;ile~, cscr·ipto,·ios, a.rmazens, depo~itos e 
mais oditk1n~ n "••pendouei<ts ria e~trntla c dos r<~maes. 
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O 1 •OYI\T'fiO Federal reserva-se o direito do tornar posse ltnu
pomt'iamentc da~ linhas e resp()eti v o lllaterial l'odante par;t 
opnm(,'ões militares ou outro fi111 urgente, sendo ohriga.•lo a in
llemuizar os arrcnrl:ttarios. K;sa intlnmniznçãn, no caso tle 
occup:H;ão provi,;oria, não será superior á media da rewla li
quida dos perio<los correspondentes ao qninquennio precedenttJ 
à occupar;ão. Ne'ilo caso a indemnziação será paga em mo \ria 
co!'rente ou em titnlos da rlivida pnlJ!ica interna, vrneendo os 
juros rlc 5 "/,.no anno. 

.j 

O preço do an·•m•lameuto proviqo!'io, inelnirlo o onus da fis
c.l!iz,H;ão, eomtar;'t de lllll 1 annuid>ld•), pa~ t por semest~·e~ n t· 
eidos, de d"z p"r cento 110 "/ .. 1 sobt•e a rend<t bruta da e-<trad:t e 
do~ rarnacs, em rnoe•la eorl'rnt1• do p dz. E.;ta porcentagem sorit 
liquidaria, em vista da re~eib da est.r'<H!a e do:; ramaes, otlrigan
do-~e ns arrend:ttarios a exhibJrenJ, sernprt: que IILL'S forem ox· 
igidos. os Ji\I'.JS da J'f~sprctiva eseripturar;ão e tlo.culllentos justi
tit:<ttivos. A tomada de ..:ont~s pa,t•a o l'~g.,mento •las porct>nta
~ens <'t Faze,ul<t Nadnual fae-se- h;~, ::oguullo o regularnr~u t·J 
t·e~peciivo, uo que lho for applic:\vel. 

•) 

1 1.~ watl'riae~ atlqJtiritlu~ p:Jh I nião. com o rr:>'~·,tLo da csl r;~.,Ja 
u J"iltWlC:l tiL·arn ~ob <t guarda rio liõr:al do liovoi'IIo, ol,ri.:.:ando·~c 
os arreudatarios a ad<filiril os p;u·a o servi•,:O da ,,stf·ada ii. me· 
diLia das necossid;r.des, meliante o p;~g,uuento ao OoveJ'll•> do 
custo dc,s mesruo.-; materiaos e mais dez por cento ( 10 "/.,1 para 
•l<:spt•t.as •la respectiva f\ll<l!'lla e conservaçãrJ. 

03 anendatarios mantm·ão ss linhas, ediflcios, olfieinas e 
nmis dependencias o o IJl;lter·ial lixo e rodante ern P<~rfoito es
f.ado de couserv:tção, sondo obrigados a. augrn••nf.ar· o material 
rodante tle aceordo com as necessi•ladcs do trafego ; e, llntlo o 
nncnrlament<>, nntt·egat· ao Governo, sem indcrnni;o: lç:io alguma, 
as linhas, l'dilicio:::, olliciJl:lS c rnais dcpenrlencias e o mal.ct•ial 
fixo e J'odan te, em l'erf'eito cslado d c conservação . 

. I con~m·va~'ão do v o Sr'! lei t;t rlü modo que em q ualquet• mo· 
monto d:ulo pos''' a estrada ~Pl' t.J'afpg-a<la irLJI!Jerlial:tmente e com 
a waior seguraLH;.a, n;).o i'OJendo os anrudatado~ alterar· as 
eondi<;rlr'~ trcflnir·as rl:i. llJC~JtHl. cc<t.rada, ,:afl·o DXI'res~:t :~ul.oriz:t· 
<.iio rio Oovern·•. 

Emquanlo niio ft>I'CJI! motlili<'adas com prevliL autoi'Í!.tç:lo ,f,> 
r ;overno, continua., i"i•• <'111 vig<Jl' nas estmrhs arren,hdas as ~uas 
t,;;rift~ e t'.'III·Ji<;.•"• ·s rrg•li IJJ!CIII;>t'<>< I' ,J;~s qnae~ i\ Jll•J.)Jllil, éil' rego, 



,\:; ll!udillc<I•;Ü.:s feita~ nas hrilits sú eutrariio om vi~ut· oito 
dias dcpoi~ do publit::vlas pela improns:t o de allixadas pm· 
edital, nas estações das estt"<ldas. 

Tamt:em depender:-w de approvação do Governo as altm·açõos 
do horat•io, podonrlo dal-a provi"ormmente o reSJ.lfctivJ fbcal. 

Não havf'rá transporte gratuito nns estradas sin:'ío para o pes
soal em serviço e ohjedos do mesmo s•rviço, matcl'ial destinado 
no sou prolongamento e ramaes on Ct con~ervaçào das linhas, 
malas do Correio c pessoal do mrsmo Curreio em serviço. 

Scr:'t ainda r:,~crvado ao Governo, sobre proposta ou não do! 
arrendatarios, o direi•:o do l'·~duzit• t13mpol'at·i;tmcnte a.s tarifas 
1•ar·a os genoros de l"·imeira nceossidadc llOS caS')S de ealami
da•lc puhlic•a o lümc:, n bem assim o de submetter a adlllinisLra
çii(• c servi<.;o dus m;tradas a inqu<:t·itos c inv<Htigaçõ ·s, f]ltn.ll•lo 
julgar que as:;im collV<~lll a:• int•)re~se publico, a bem du ;u:au
tel:tr o me:;mo. 

O trafego nâu put.lorit ser inlcrrulii[tido, salvo us ntSoci ú.J lol'<ia 
maior, compt•ehcll(lidas IICSLcs <tS dci,·H'lllill:t~·üe:; úo Uovcrno. 

li)' 

Os arrewlatario~ Jicarão coll,;l.il.uido~ em mom ipso .J1Ut!, c 
obrigado;: ao juro annual de nove por cenl.o 1!.1 "/,) si •l••Jltro de 
dez dia~ •lepois da totllitda das eo11ta:; •h cada semestre não pa
garont á Fazewla Nitcional as porcenftg<'IIS devidas em vil't.ude 
da clausula quarta. 

Paragraplto unico .. \s cont.~s S:3t'â.o toma:bs dentr·o do pri
meiro mcz soguintc a cada semestre. 

li" 

O Uuvemu t·eset'Vii·SP o dit·eito de iuJpoi' mul1 t:J tle um ,.,.,11Lo 
a quiuze coni,os de n\i:; ri :(J(HJS a l:::i:HOU;5i pol~.s it·t·egularidade:; 
tio tr<tfogo, sem mot.ivu .in.,titlcadu, 011 nutr.t qttai:JUCt' iut'racção 
do <Jontracto. 

)·>• 

Vcl'Íiicada a re,;d.o;ii•J d·1 contr.wto, por tnoti vo de iul't·act,'<lo 
COilllllCtti:la pelos ar r :wlat.trios, niio lhes ser•it devida indem11 i
zação alguma, ant0s respond<Jrã" eJI,Js pot· prejuizo~. perdas e 
tlamnos, além de pct·tlerom, em faYOl' tl;i ('nii'i<>, a cauçiio <]Ue 
depositaraltl nu The~ou1·o 1-'t.:dt:t"<tl. 
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Os arren l:tta.rios I'Jnnnciar:i:o a. toJos os casos fortuitos, ordi
nario~ ou extr,wr.linarios, solitos ou insolitos, cogitados ou não 
cogitados, c em toúos e em cada um•lollcs Jlcarão sempre obri
gados, Ecm delles se podcrt~m valOI', nem os podo1·em allegar em 
tempo al~illll c por algum effeito. 

J4a 

Tmlo~ os ~ocios tlr'S arren.lat:H'in~ o os qu J com olles Livol·om 
intcl·csse neste C<Jntl'acto Iic[lrii,q obl'igado,; in soti•lunl para 
com :t Fazenda N:tci•>Inl, po>Lo quo não as:;ig-nem o presente 
C.JUITacto ou f}U:tlquel' acto subs·)•llll'nle. 

,\ morte, a int•\r,li•~·;.ão, ''· !'.dleth:ia tios ai'I'OH•labrios não 
rrso!Ycr:i u contr:u:to. o li•H'OI'O l, t!c accordo crHll o repre:'•Jn
tan te lo.:.:·al t[, >S :IITendatario~. providenciará sobre o tral'ego. 

s 1." Em qu:tlqner destes caso' a tt·ansfcr•enci:t do contra.cto 
depi'lld•·r(t 1le ;tpprov:tç~.o do novcrno quanto á pessoa do 
succe~sor ou ces-;ionario, l:tvra!ltlo-se tcl'!no dB transferencia, 
em vit·Lndc do qual llcará osto ~uhrugado em tvtlas a~ ol>rig<~
ções <~direitos dos arrendatarios. 

~ 2." Si os iln!'lloiros dos arrcndatarios não forem idoncos, o 
(;O\'el·no Jll'tllllO\'IWá a vcnrl:t judkial do arren1lamento, guar· 
dadas a~ formalidarles como nos demais bem patrimoniacs. 

!fi' 

O frh·o para toda~ e quar~squcr qncsti'ícR jutliciae:;, Sl'jttm aU· 
toros ou r..\us os at•t•endat·tl'io~, set•:i. u da Uniiio. 

li' 

A eaução de cincoent<L co11tos <h réis (50:000.~001)) fJliO os ar
I'cm·lat:tritH preotanm no Tliesom·o Ferferal em quatt•o do cor
rnntc, conlot•mc o recib.J aprescntrvlo e quo lica are h i vac!o n'est:\ 
Sect·ctaria de E,;tado, J'espon lerá. p(Jlas pi'esl.otções devidas e 
g;u·anti1·á a pcdeita ox•~cuç.iiu dest'l cmtracto, com a oiJrigaçiio 
rlc mantcl·a em sua integridade, dura•Itc o arrendamento. 

Os arrendatarios uh, ig.un·s~ a respeitar 03 eontrados com o 
pessoal •Lis estr.1das quanto á sua manuleu~,;;o, em virtude das 
clausula~ do resgato p•n· pai' te do nuvorno, :;a! vo quan t.o ao 
"" pnri nten•leu t('. 
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São applicaveis á linha arrendada as disposições do decreto 
n. I. 930, de 2(', de abril de 1857, concernentes á policia e segu
rança das estradas de ferro, que não forem contrari:1s :ís pre
sentes clausulas. 

os casos omissos serão regidos pela legislação civil e admi
nistrativa do Rrazil, quer· nas relações dos arrendatarios com o 
Governo, quer com os particulares. 

Por assim haverem accortlado e ter sido prestada a respectiva 
caução na importancia de ciucoenta contos de réis (50:000$000) 
em apolices da divida publica, no Themuro Federal, conforme 
consta rlo recibo da mesma repartiç:lo do 4 do corrente mez, 
sob numero •lous, documento este que fica archivado nesta 
Secretaria de Estado, mandou o Sr. 1\linistro lavrar o presente 
contracto de arrendamento provisorio que assigna com o enge
nheiro Jeronymo Teixeira de Alencar Lima por si e como pro
curador do engenheir·o Austricliano Honorio de Carvalho, con
forme procuração que exhibiu neste acto e que fica archivada 
nesta Secretar in. de Esta• lo, com as testemunhas Carlos Jose 
Farias da Costa o 1\Ianoel Augusto da Costa .Junior c commigo 
Francisco Manoel da Silva, que o esct·evi. 

O sello proporcional do pres•mto contracto ueixou de ser co
brado pela ReceLedoria da Capital Federal, fazendo a mesma 
repartição na guia nesta data expedida, para tal fim pela Di
rectoria Geral de r 'ontabilidado, documento este que tambem 
fica archivado nesta Secretaria de E~tado, a seguinte declat•ação: 
« Não sendo conhecida a importancia á qual se refere a clausula 
quarta do contracto alludido, não !ta sello a pagar, devendo ser 
cobrado :i proporç-ão qnc forem os arrendatarios realizando os 
pagamentos. 

Recebedoria, 8 de jan.;it·o de l\10~. -O escrivão •lo sello A. 
F. Pinto da Sil ··a. » - Sobre ostampilhas no valor bta\ •lo 
vinte e seis mil r(·is (?li$0tJO) estava o seguinte : 

,llfredo Eug•'nio r! c Almcid•t 11Iaia. l'or si e como procurador do 
ongen!J()iro civil, Austridiano llonorio do Car·vallto, .feronymo 
Teixeinl de Alc11cor Limo. - Carlos Jose F,u·ios ria Cost,~,. -
Jl[aHo<'l Al'fl'"'" "" f'osf" Junior. - Frl/ncisco Jl:[llno,,l d•l Silva. 
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1•1·: ::J 1•1: 1•1:!.1:\llli!O J•E !~)oj 

i\fH'f 1 :iO J\lilli-·1 J'ÍI) d:l' nf·Ja,·ti,.~: I< lt•t'Íf\l'l"~ q C.t'PdiLn ('\Lt·aot•din~t·in 

dH JI)O:J,dt·.~~ ''~11'"~ p.tt':l Ol'rl!l't'r·r :'~:-: tkq)l•za., ('nllt ct. J\Iis'~ãn J;> .. Jlf1•~ial 
qtlO 1IP-\'•~ lt·:d tt' 1la ljJit•'11.:lo •I·· lirllite-E: rot1l a f:11_y;tn~~ Jn,c!,'}11 l:l. 

O l'I'()Siilent,, <l:t Rt~pnl,lic:t tlrH Est:ttlo;; lTitidos ,J,, lli·azil, 
u-;:mrlo tia <l.I!Lúl'ÍZ:t<·.'i<i Cúll<'<'<litl L pt!IO tl(JrJ'OtO ltlgi~Lttho 11. ~:;;), 
tl<:sta tlaLa. det~t·ur,a : 

AJ'tigo uni<'o. Fi,•:t a.bnl'to a<> :'llinistet·iu das Relaç·õos Exle
J•im·es o Cl'(l(lil.o oxt:·:tot•tlin:Lrio tlt: IOO:Orlil:-:, Oltl'o. pa.r;t occorrct• 
;i~ dflsJH1Z<1'> <oom <L ~li,,iio l·:~pf\t~ial C{lf() r]f\\C tr.Lt:u· <l:t qnust.'í.o 
do limir;"~ r~ 11ll :t (irl.l·:r.ll<t JrJ;d<'Z:t. 

l':t.pil.:d Fn J,q·;rl. :n ,J.: rlt>znmb:·~~ do J'lrll, J:!" da. l:f'pnltlit•a .• 

\J. J'r:::J:.\:r. Jrl: ('\\ti'O.' S.\LLE.'. 

IJI: 31 l>~~ I!J·:ZE;\JHI!O pg l!ii)J 

A'H'•'\ n,., ~filli::;L,·rit• d:L l:ai'.l'lJi! tu t'J.··· !ito d{~ :!.~).)l::l00$:~:12, p;q•('l~ 

e ~:07~;~11:"",~ nlll'•-•, Jl:tl"1 :lft0n+i('l' :ti' i':Jg-:nnt'nf,n dr• Llh·idac:; d" 0\0t'ei

ntl· ~ lin,J l)s. 

o J>ro;irlenln ,1.: !~t'JIUUli•.' \ dos Estados UlliUt'S do nrazil, 
us:wdo tl:t aut•Jrizaç:1o :·on Ln iJ:t ao 1 'odot' Ex0cutivo no dec1•eto 
IPgislativo 11. s:lG, de 31 d,\ df\!.l'JIIbr" do conente anno: 

H.e~olve aht'ir ao 1\lini,:"rio ri t F:rzenda o credito tle ••••••.• 
2.!1-:1::í1Jil.~:B2. papo!, 11 :2:1i~li$415, onro, para pagamPnto •lo rli
vid:ls rlo f'XOT'l:ieirh find,,o. dt• :lf'('<JJ'!Io ··:Jm o r:JIIe prllceitua o 
!12" do art. :li da I oi n. I'. I''· rlt• Ui do de!.rmlll'o rlc 1~'.17, n !'fl):t
tiva~ ao~ St~;.:·uintes ;\lini,;t..'! i•>.~: 

:\li nisterio tia .J nstiçn .••....... 
l\1Ín1sterio ria Fazontla ....••... 
1\finblet'io rias Hnla<.:0rs Extr!-

rio'""' ..................... . 
1\finist<~rio da lnrlu>ll'ia., \ iat,:ão 

P Oh!·as l'ul>liea~ .......••..• 
:\linil'llr'J'io da !\Ta.rinlra ....•.... 
:\lini~I<'I'Ítl da. flnr•J'J":t .•••••••••• 

1::tpil~l Fflrl<wn.l, ·:1 'di' dr•ZI'IIlhl'rl dt: 

0!11'<) }
1:1ptd 

n:o~;z~sr 
5;-,4 :nm:;;51·,::~ 

8:2: S<i3$! 1:1s 
J.l:2:í: 172$''\1(\ 
l. 116:2~:~,:; l:'d 

1!1111, ]::" 1la n~~pnhlit·n.. 



ACTO~ Dt1 P•mi:Tt KX ECUTI VO 1487 

JJgCltETO N. 4,:102 --·DI<; 31 DF. DEZEMI<lto l>E 1901 

;\IÍ~·e :10 ~Iini~Lt~do d:l F~tz~nd,t o C'r••(tit•) de 132: lf'1$11il, p:n·a 11:1ga-

1neu!o f1(~ 'lllofa-; a rmpr·~g;vlns d0 Alfa1Hlrg;1~. 

O Presichnte da Republica rlos Estados Unidos do Hrazil, 
usando da autori7:ação conferirla ao Poder Executivo no art. 29, 
n. ~6. da lei n. 746, de 29 de rlozembro do 1900, e tendo ouvido 
o Tribunal de Contas, em cum;•rimento rlo art. 2", § ?P, n. 2, 
lel!ra C, do decreto l•gislativo 11. 392, de 8 de outubro de 1896: 

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 132:101$461, 
p at\t occor'I'<'I' ao pa.gamento d•1S quot:~.s a I]Ue teem rlireito, de 
accordo cum o art. 41 ela lei u. 428, de to de clezemuro de 
I891i, os empi·og;vlo~ das All'ancleg;,s rlc S. l'anlo, Manúos, 
Porto .\!e goro e Araca.iú. 

Cap:lal Fc-!en!, :11 d•J rlr•,<'.mhro de 19111, 13·• da Republica. 

~I. F r•: r: ll.IZ DE C.\ MPOS S_\I,I.F.S. 
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