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N. 4303 -GUERRA- Decreto de 3 de janeiro de 190·! 
- Abre ao :.linisterio da Guerra o credito ex
traorJinario de l3:\l3\J$:l:l!3 para pagamento ao 
marechal José de Almeida Bar·reto, em Yirtude 
da sentença do Supremo Tribunal Federal .••.•• 

N. 4304- GUERRA -Decreto de 3 de janeiro de !90~ 
- Abre ao :.linisterio da Guerra o credito ex
traordinario de 8:000$. -para occorrer ao pa
g-amento a Camillo José :.ronteiro dos Santos e 
Joaquim Gonçalves da Costa, contra-mestre e 
mandador d<t extincta otllcina rl.e c0rreeiros do 
Arsenal de Guerra desta Capital, do gratificação 
de exercício a que teem direito ............•...• 

N. 4303 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES-Decreto 
de 4 de janeiro de 1902 - Crea mais uma brigada 
de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca 
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de Iguape, no Estado de S. Paulo.............. 2 
N. !306- .JUSTIÇA E N!.<:GOClOS INTI':R!ORES-Decreto 

rle 4 de janeiro de 1902 - Abre, por conta do Mi· 
nisterio da Justiça e Negocios Interiores, o cre
dito de 53:580$940, p1ra pagamento de diversas 
obras o melhoramentos no elitlcio do Lyceo de 
Artes e Offlcios....... •.• . . • . • . . . . . . • . . . . . • .. . . 2 

N. 4307 - JUSTIÇA E NEGOC!OS INTERIORI:<~S-Decreto 
de 4 de janeiro de 1902 - Abre ao :.linisterio da 
Justiça e Negocias Interiores o credito de 16:060$. 
para pagar ao bacharel Umbellino de Souza Ma
rinho os seus ordenados, como juiz de direito em 
disponibilidade................................ 3 
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N. 430~ - I:'-JDUSTRIA, VIAÇÃO E ORRAS PUBLICAS
lle··reto de 6 de ja.ne1ro de W02 - Pror·o::a por 
m"h oito mezes o p1·a.zo para o inir.io das obras 
de tnfllhoramentus do porto da Capital do Estado 
da B !tia ............•..........•............. 

N. OJO- lNDUSTRIA. VIAÇÃO E ORRAS PUBLICAS
Decreto de li de janetro rle l!lUl- Trausfere ao 
corom•l J<•ãu Pedro Caminha a concessão para ex
plor·ação de linhas t~lephonicas no E,;tado da 
Bahia, rle qnc é conce~~ionario FPiisberto l[rll:\Cio 
da Cunha .................................... . 

N. 4 !lO- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
D1·creto de 6 de jane1ro de i \-'02- Dá regulamento 
para os tele::rammas «preteridos ». conforme a 
lei n. 813, de 23 de dezembro de 1901 ....•.....• 

N. 4311 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PURLIC.\S
DPcreto de 6 de janPiro de J91J2- Autorixa are
organisa.ção dos serviços de naveg:~ção que es
tivet·am a cargo da extincta Companhia Llo_\(i 
llrazileiro ...•.....••...•••....••....•.. .- ..... 

N. 4312- INDUSTRIA, VIAÇÃO E ORH.AS PURL!I~AS
Decreto rle G de janeiro de 1902 - J\lllrca a época 
de que deve ser contarlo () prazo para a conclnsão 
do primeit·o trecho rh E~trada de Ferro tle Cat dão 
a Palmas ....•.•.•..•.•.....••...•.•..........• 

N. 4313- MARINHA- Decreto de 8 de janeiro de I90Z 
- Mor li fica as disposições dos art~. 3G e ~!l do re
gulamento da K.;cola Naval, de accorrlo com o 
art. l;)l § 4" do Codig-o de En~ino ............ .. 

N. 4311 - GUERRA - Decreto de 10 de janeiro de 
191!2- Extingue o La!Joratorio Pyrotechnico dr;, 
Matto Grosso ..•..•.......•.......•••.••....... 

N. 4315 - GUERRA - Decreto de lll de janeiro de 
1902- Abre ao Ministerio da Guerra o credito 
especial da quantta de 10:772$200 para occorrer 
ao pagamento a docentes em disponibilidade dos 
instttutos militares de ensino, 1le gratiticaçücs 
vencidas de 1898 a l90l. ....................... . 

N. 43111 - GUERRA- Decreto de 10 de janeiro de 19112 
- Abre ao 1\linister·io da Guerra. o credito extra. 
ordinario de 68:195$189 para execução da sen
tença que condemnou a Fazenda Nacional a pagar 
ao tenente-coronel Procopio JosE! dos Reis, por 
prejnizos causados durante a revolta de ü de se-
tembro de 1893 .•••••.••.•..•.••..••••....•.•.• 

N. 4317 - GUERRA - Decreto de 29 de janeiro de 
IU02 -Abre ao Ministerio da Guerra o creuito 
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especial da quantia •le 120:234S721 para paga
mento dos vencimentos a<.'S <locente,; postl'S em 
rlisponitnlidtvle por· pjfdto d[l reorganisaç:'tO dos 
insututos Inilitares de ensino................... 22 

N. 4318- JU~liQA. E XEriOCI,JS l'\TERIORI~S- De
cr·eto de li de ja.ndro d(' l \102. - Cre t 11t d~ uma. 
l>ril-{ada de iufautari t de Guarda~ Nuci'-'uae,; na 
comarca de BOl'lJa, uo Esl arlo do Amaz,,mts...... 22 

N. 431~' - .IUST!í:A E NEGOCIOS INTERIORE~ - De
·~rdo de lt de j;tneir'' de I DO! - Cr•e;r u u.a. bri
g;t,la. de int'a.ntai'Í<t dfl (:Juardas Naduua.es n<t co-
ma.rm de S. Felippe, no ~sta•Jo rio Amazonas.... 23 

N. 4320- JUSTfCA E NE•WCIOS INTERIO tE'>- De
cr..t.o .Jc 11' d<~ janeiro de l 902 - Cre:t mais uma 
hrigad<t d•l in f 1.ntari:t de Guardas i'\a.c10naes l• <t 
r~omarca da Capital do Estado lle S. Paulo...... 24 

N. ·1::21- INDUSTRIA, VL\ÇÃO E ')BRAS PUBLICAS -
]le -reto de 1:3 •le janeiro de l\JU2- Ahre a" Mi
~Ihter'to da Inrlustr"ia, Viaç:lo e Ob~as Publicas o 
ct·c·ltlo de (ji)I):IJOO.;;, para occol'!'er á~ r1ec;p(:IZ:t'i 
com a l'lwbã, J da r···,le dtJ encanamento~ do a lJas· 
tecÍiuento dA agu:t da Capital Fed.er·al. acquioiçi~o 
de novos mananciaos e outro:; mellwr .• meutos 
para o servi<;o..... . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . • . . . • . . • 24. 

N. !3·:2- l~OUSTR!A, \'I \C.\.0 E OBRAS PUBL!.CAS -
Decreto de I :l de ja'ndro dél lCJ!l2 - Approva ::1. 
p!:t.IJta e orc;tmento para constrncçã·J rlt~ um 
g-;dpiio e a a~qubi•:ão rle uma nrachina rle en· 
talhar pa1·.:~. a E.,teada de Ferro S;tnta \Iaria 0'> 
1; rugn<ty.. . . . . • . . . . • . . . . • . • • . . • . . . • . . . . . . . • . . • 24 

N. 4323 - M AR!'>HA- Decreto de l:J d'~ janeiro de 
IDO! - Appl'OV& •J rl'gularr.ento p:1r·a. o Coi'po de 
Sau Je da Aemada. . . . . • . . . . • . • . . . • • . . . . . . . . . . . 25 

N. 4':24- JUSTIÇ\. E NEGOCIOS INTERIO:-:.E.;; - De
creto de 18 de janeiro de l9!f~- Couvoca. extra
OI'diml.l'iamente o Congresso :1\:teional para o d:a 
:!;) de fevereiro nltimo.................. . . . • • . 34 

N. 4325 - lNDUSTRIA, VI.\ CÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 21 de janeiro de l\)112 - Ab:e ao \li
n,ster·io da fnllu~tria, Viaçã.o e Obras Publicas o 
credito especial de 10:000~ para occorrer :is des
pBzas de represen'a•;ão dos proriucto,; brazlleir·os 
Iu exposiçãiJ pan-:uneric .n:.t, em Bu!Ictlo........ 35 

N. -!32G - ~IA RI:'> I IA - Decreto de ~.'2 de janf'iro de 
l\J02- Approva o reg-ulamento da Iusp•,ctoria de 
Saude Naval..................... . . . . . . . . . . . . . 35 
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N. 4327 - JUS TWA E ~EGOCIOS It-;TERIORES -~De
creto de 2.; <le janeiro de 1902- Crea uma bri
g-ada de infantaria e duas de cavallaria de 
Guar<las Nacionaes na comarca de Lagôa Ver-
melha, no Estado do Rio Grande do Sul. ........ . 

N. 43!!3- JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES- De
creto de 25 de .inneiro de I 902 - Abre no :"lfinis
terio na .J ustiç;t e Neguei os Interiores o credito 
de 8: 100,..;, para pagamento ao Dr. Clovis 1\ovi
Iaqua do premio e indemniz:tçiio da despeza <la. 
impressão de sua obra «l>ireito das Snccessões>• .. 

N. 1329 - RELAC'!~•ES EXTERIORES - Decreto de :28 de 
janeiro de· 11!02 - '\íanda executar o tratado con
e! uido entre o Rrazil e a G r-an-1 :retan lm em 6 de 
novembro de IDO! ................•...•......•. 

N. 4:::~n - FAZENDA - Decreto de 28 de jnneiro de 
19:)2- Uniformiza o typo das apolices da <livi•ht 
publica interua, papel, do juro de 5 °,'o ......... . 

N. 4331 - JUsTir:A E NEGOCIOS I.'\TERIORES --De. 
ereto de I ,de fevereiro de I ~102 -Concede ao curso 
annexo á Academia do Commercio de .Juiz de Fúra 
as vantagens de que goza o (•ymnasio :\'acionai.. 

N. 13:~2 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De· 
ereto de I de fe,-er~'Íl'O de E;O'!- Crea uu~s bri
gadas ele infantaria de Guardas .\"acionaes na co
marca ele Picos, no Estado do Piauhy •...•....•• 

N. 43:13 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - De
c~·eto de (de tevereiro de 1902- Crea uma bri
gada de infantaria e nma de cavallari:t de 
GU<trdas Nacionaes na comarc:t de S •. To 'lo do 
\[unte-Negro, no Est:trio do !tio Grandt~ eb Sul.. 

!.'\ •. ;334 - 1NDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
])ecreto rle I de 1evereiro de 1\102- _\p[Jrova as 
alterações dos estatutos da Cornpanlti;t Antarctica 
Paulista ....•.............••• , .. _ ...•......•...• 

N. 4::33 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de I de fevereiro de I 90! - Proroga por 
seis mezes o prazo fixado na clausula IIl do de
creto n. 37:.'5, de l de ag-osto de 1900, para inicio 
das obras de melhoramento do porto de l\lau:i.os . 

N. 4J36 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBL!CA~
Decreto de I de fevereiro de l 902 - Concede au
torização a Bernardino Ferreira Pacheco Soutello 
par·a incorporar na cidade de '\itlteroy, Estado do 
IUo de .Ja:wiro, uma sociedade anonym!l.. sob ;1. 
denominação - Comp<\nltia Bruileira de Ali-
mentação ......•.••... , .....•..••........•.... 
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N. 43:37 - INDUSTRL\, VIA\;ÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 1 de fevereiro de 1902 - Confirma à 
Comna.nhia Estrada de Ferro de Victoria a Minas 
a coiicessão da estr;uLt <I~ ferro a que se refere o 
decreto n. liJ:-;2, de :28 de novembro de 18\10, e 
tU outras providencias o o ...•. o •......•.... o .•.. 

N. 43:}8 - M.\RIN!IA - Dect·eto de 5 •le fevereiro de 
1!l0:2- Abre ao Ministerio da i\Iarinha o credito 
de ;,:/ü:3$Ull4 para occorrer ao pagamento tios 
vencimentos !JUe competem, durante o presente 
anno, ao auxiliar do auditot· da marinha .•.•..•• 

N. 4330 - Gl 'ERRA - D(Jcreto de 7 de fevet·eiro rle 1002 
- Abre ao .\linisterio d;t Gnena o credito da 
quantia de I~= 188Sl /0 para pagamento da equi
p.tração dos vencimcmtos dos anditore~ de guerra 
do .p H 6" districtos militares ao~ do auditor de 
guerra da Capital Federal, no período decorrido 
de 2/ de Liezembt·o cte 1001 a :n de dezembro do 
corrente anno ... o ..•..•... o o o o o o o o .. o ..•.....• 

N. 4340 - I."DUSTRIA, VIA CÃO E OBRA> PUBLICAS
Decreto de 8 de fevet~eiro de 1~11>:2 - Concede au
torizuçií.o, sem onus algum para o Thesouro Fe
deral, para construcção, uso e gozo de um <L 
estmda de ferro a partir do ponto onde acaba a 
franca navegação do rio l :ranco 'ao.l ponto mais 
conveniente da feonteim com a Guyana Ingleza, 
no Jo:~tado do c\mazonas .••..•......... o ..•.• o .. 

N. 4341 - .\!AlUNIIA - Decreto de 12 <le fevereiro ·I e 
HI02- Approva e manda executar o plano de 
uniformes par::t os otllciaes da Armada e das 
classes annexas .... : . . o • o •....•....•..•.••....• 

N. 4342 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de I.> de fevereiro de 1992 - Crea uma 
brigada de infantaria de Guardas Nacionae~ na 
comarca de Mocóca, no Estado de S. Paulo •.•.• 

N. 4343 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de [;,de fevereiro de 1902 - Crea uma bri
gada de artilharia e mais uma dEl infantaria e 
uma de cavallaria de Guardas Nacionacs na co
marca de Santo Antonio do Machado, uo Esta:!o 
de .\Iinas Geraes .•.••..••...•.•......•.•••..... 

N. 4344 - INDL'STRL\, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
Decreto de 15 de fevereiro de 1!102 - Concede 
autorização para execução das ol,ras e melhon.
mento do porto de Belém, Estado do Pará .....• 

N. 434:S- FAZENDA- Decreto de 18 de fevereiro de 
190:.'- Altera as disposições dos arts. 2", para-
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g-raph0 unico, o I i, elo regulamento annexo ao 
LI PCreJto n. 35:22, Je ~li tlel m:trço de I UiJO .•.•••.• 

N. 4346 - F \ZE~D.\ - [!ecreto de 18 de fevereiro 
de l\lll!- Approva a reforma dos est.tutos da 
sociPda:!e de s~gur"s de vid:.l << Caixa Ger:t! da,; 
Famílias,, ....•..••••........••.....•...•....•. 

N. 4347 - nt:ImiL\.- Decreto de 21 de feverPÍI'O de 
l\lD'! - Apprrwa o 110\'0 plano dP. ;~neia!nento 
para a montada dos otTiciaes e praças do l·:xer-
cito ......................•........ , .......... . 

N. 4:14~ - .JL' 'iTIÇ \. ~~ NEtWC[QS INTERIORES - De
creto de ~:2 ,fe fevereiro de 1\!112- Crea uma bl'i
ga l<t de inf'antal'i:t de Uuardas Nacionaes na co
marca ria Capitd do Esta lo de S. Paul•'· ......•• 

N. 43!9 - .JUSTIC \. E NEGOCIOS 1:'\TERIORES -De
cr·eto ,J,, :/.!-ele fevereiro dp, i90:.'- Cre:t rlu:ts lJl'i
gad:os de inCmtar·ia de 11narrlas Naciona•~s na 
comarc:t de Araraquara, no E,;tado rl"l ~. Paulo .. 

N. 4:3:)0- ,JIJSTIÇA E ~EGOCIOS l~TEinOI:El:S- De
creto de 2:.' de feverBiro de 190:.' - Crea mais 
uma bf'ig.tda <J,~ inf.mtarh ele Gnarrla~ N:tC)ionaes 
n[t comat·ca de Botuc:ttÚ, no ~},tatlo do s. I' a ulo. 

N. 43:-il - I\'D!JSTRIA, \'L\1'.\.0 E OBRAS Pl;llLIC 1S
I>ecre~to de 22 de feVf·i·dro de In•J2- :\.bre ao Mi
nisterio dos Negocios da ludustrm. Viação e Otoras 
Publicas o CI'edito especial ele 111 1):() • .111.~ ptra a 
.::onstrucção da~ linhas telegrapllicas de Cuyabi 
a Corumllá •..........••.........•...•...•..... 

N. 4332 - M.\.lUNHA - Decreto de :.'i de fnV·'rPii'o tlc 
I!}U:!- Moditlc:c as di~pJ,içõrJs dos ul't~. :;o, 4-1, 
1 i8, !i:J, RO. 81 e 100 do regulamento da E,;cola 
:\aval, annexo ao decreto n. 31i~,z. d·l ·: .. e maio 
de 1\JO", e do decr()to n. 4.~t:~, dtJ 8 do ,j'J.n:·iro 
rle l\:!0! •.....•.... ••••...••....••...•...•..••• 

N. 4353 - INUUSTRL\, VIACÃO E OBRAS I'UHLICAS 
- Decreto 1le ;.; rle março rle HIIJ2 - .\.!tre ao .\li· 
nisterio da Industria, Viação e Obras Publicas o 
credtto e~perial de 41J:OOü0::, afim de ser appli
cado á liquidação tias dP~pezas do PX<-ll'cicio 1le 
1900, realizadas com as obra~ C<ltnplornentares do 
açude de Quixadá, uo Estado do Cllará .......... . 

N. 4354 - F,\.ZE\'llA - Decrato de 4 de março de 190·! 
- Abre uo Ministerio da Fazerula os crP!lito~ de 
40·UOO$. t>t:):1IG85!j8 e 5:::8~1(j~j20, supplemen
t" res as ve!'bas - Alfaudegas, Mesas d,J Rendas e 
Commissão de 2 % na venda t!e est:unp.lhas -- do 
exercício de l\101. ............................. . 
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cial 1\e seis contos <le réis (t>:Ollil$) p:tr•a p:t!.!"a
m••nto de Vt'ncim.•ntos :u, ;•x-se~r.,tar·i.~ do <'X· 
tinctu Ar~enal de Marinha •le Pernambuc•l, .Jo:\o 
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~. 4:i;)li - JU~TI!' :\ E Nb:GOCIOS J "'TERLORES - De
creto rle t~' do março de l ~HJ2 - Crea 111ais duas 
brigadas de cavallari:t do Gu;u·das Naciona~es na 
comar·ca de Bagé, 110 E,; lado do Rio Grantle rlo Sul 

N. 4351 - JUSTICA E NI~GOCIOS l~TER~ORES - De· 
creto de 8 de março rl•• l!lrr!- Cre;t um:t lll'i!.!"ada 
rle inl'antat·ia de CTmll'da,; Nadonn.0s na co·narca 
lie c;, uz ll.lta, no E~tarlo do Rio C1t'3.ilde do Sul ... 

N. 4:C,8 -JUSTIÇA I~ NEGOCIOS 1:--.!TERlOltES -De
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brigada de inl'antaria r\o Guardas i\acioiH\PS na 
comarca de ltapipo~a. no E:,tado do Ce;tl'á ....••• 

N. -1:l:J9 - JUSTICA E NEGOCIO:-> INTERIORI~S - De
creto rle t:! 'tle março tle l\llJ2- Crea nma hri~nda 
de inf'.mtari;t de GuarrL<s ;'\.tcionaes na comarc:t 
de Annapolis, no E~tado de s. Panlo ........... . 

N. llr:ti- JUSTIÇA E NEGOC!tJS INTElUUltES - De
creto de 17 de llla!'ÇD de I !!1)2 - C1·ea uma bri
gn:ln. dtl inf'antaria e uma rle cavaHaria rl.e Guardas 
Nacionaé,; ua comarca de Ue1ras, 110 l·:~t:t·lo do 
Piauhy .•...................................•. 

N. IT,J - INill'STRlA, VIA<'ÃO E ()BRAS PUHLlCAS -· 
Decret11 de 17 de ma1:ço de I !!lJ"! - Abre a11 :\li
nislel'io da In,Justl'ia. Viat;ão e Obras Publicas o 
credito e~pecial de r,;:,:~:li\881''1, para occm·r·et· ás 
de~pezas com tr.thn.Iilns twces~ariu~ ú cotlclu~ã·J da 
E~tr·ada de !•'erro de Porto . 1 legm a l·rugu:tyan:t, 
no Estado do R•o Grande ,[,, Sitl .............. . 

N. ·BG2- INDUSTIUA. VIAÇÃO EOBH.AS PuBLiCAS
Decreto de 17 de nHu·ço de !90"!- Auloriz:t a 
reno··ação do contracL celelJP;ulo em virt.u•le rio 
decreto u. :397~1. de "!8 de março do ,, nno pa<sado, 
com a Companhia N:tve;.:n.çãu a Yapor· de> l\la-
ranhão ..••............•...•...•.............. 

N. -ll61- l~DUSTRIA, VIA<J:\.0 E OBRAS PUllLICAS 
-Decreto de 17 t!e março de HJ02- p,oro11a 
por mais um anno o pra7.•l conce!lirlo á Cump
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nlua Bt·azi le1ra. Torn~ns pa!':t o inkio das obras do 
porto da Victoria, J:<:st,Jdo (lu K;pirito Santo ..•.•• 
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ni~terio da Jndustria, Viação e Obras Publicas o 
credito de I 00: OOti$ para serviço de propaganda 
de productos agrícolas em varios centros com-
merciaes.. . . . . • . . . • • . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . I~ I 

N. 4365 - JUSTICA E NEGOCIOS l'l"TERIORES - De
creto de 17 de março de ElO:!- Abre ao 1\linis
terio da Jmtiça P Neg-ocios lnterioJCS o CJ'elito 
especial de 4110:0110~, para pagamento d0s .inizes 
de direito nomearlos pelo Governo Federal antes 
da organisação judiciaria dos E~ lados........... 14 

~- 4::66- Gt:ERRA- Decreto de !8 de março de 190·! 
-Abre ao Ministerio da Guerra o credito ela 
quantia de ID:099.<l21J, supplementar ao~ li -
Classes inactivas - do art. 1':> da lei n. "7 -11;. de 
:!ll de dezembro de 1!100............. .... .. .. . .. 14~, 

N. n·,-; -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTER!OHES -De
creto de~:! de març'l de 1!1.12- Abre an :\linis
terio rla Justita e Nogocios lnterior•·s IJIWO cre
dito de 15:i:n8~7:!5, supplementar :"1 ,·er1•a-
Soccorros publicas - do exercício de I! 10 I . . . . . . . J4.; 

N. 4368 - JUSTIÇA E NEGOCIOS JNH:RIORES - D,o. 
ereto de?.?. de março de 1002- Crea mais uma 
Lrigada dn cavallaria de Guardas !"\acionats na 
comarca d<t Cap1tal do Estado do Rio ,;rande do 
Sul........................................... 11'. 1 

N. o;g - .JUSTH{A E NEGOCIOS INTEIUOI{ES - De
creto de :!"! de março de 1\lll:!- C!'ea. mais urna 
brigada ue cavallaria de l~uarrlas Nac'onaes na 
comarca d,l Cruz Alta, no Estado do Rit• l~ran·le 
do Sul........................................ 150 

N. -lJiO - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de ~2 de março de 1\102- Crea dnas bri
lladas de infant»ria e uma de cav;llla!'ia de 

. Guardas Nacionaes ua comarca de S.•nt" ~la1·ia 
da Bocca do '\lonte, no Estado do Rio Grande •lo 
Sul............................................ J:)O 

N. 4:~il -MARINHA- Decreto de 21"• de ma1·ço de 
l!l02- ,\bre ao Ministcrio da :\larinha o crl'dito 
P:;pecial rle 1:2:0110:0:: para satisfazer á des1•e1a com 
a imprEss;io de ~l.UOO exempl:ores da ohra. <• Li•;<ies 
de Balisti<'a" do lente suhstituto da E;cola NaYal, 
capitão-tenente Narci~o do Prado C<~rl'allw...... 1~,1 

N. ~1:1i2 - GUERHA - Decreto de ~\J de março de 1!1112 
- .\bre ao :\Iini~terio d;t Guerra o credito espectal 
da quantia de 481J~ para pagamento :•o tenente
coronel do quadro especia 1 elo Exercito .los,; 
Faustino ela. Silva, da gratifica<;ão que deixou 
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de receber de l <le janeiro a 18 de abril de 1898, 
como professor da extincta Escola :'l!ilitar do Es-
t·1do do Ceara .•..••.••.•••••.•..•.•.•..•....•• 

N. 4373 - FAZENDA -Decreto de l de abril de 1902-
Approva as a\tera~õ,•s feitas nos estatutos do · 
l:lanco do;; Funcciona1·ios Puulicos .............. . 

N. 4374 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORI~S -De
creto de 5 de abril de 1902 - Crea mais uma bri
gada de infantaria Je Guardas Naaionaes n<L co
marca de Pat'intins, no Estado do Amazonas .•.. 

N. 4375 - JUSTICA E NEGO CIOS INTERIORES - Do· 
ereto de .<de abril de l 902 - Crea uma br·igada 
tle infantaria de Guardas Nacionaes na comarca 
de Tres Pontas, no Estado de Miuas Grraes •..•.• 

~. 4:!7•> - JUSTIC.\. E NEGOCIOS INTl-:RIORES - De
cretJ de ;; de a lJril de 190 l - Crea uma brigada 
de infantari;l. de Guardas Xacionaes na comarca 
de Te1fé, no Estado do Amazonas ...••.•.•••.••• 

N. 4377 - JUSTIÇA E NEOOCIOS INTERIORES - De
creto de 5 de abril de 1902- Crea mais urna bri
gada de infantaria' de Guardas Nacionaes na co
marca de S. João do Rio Claro, no Estado de 
S. Pault> ..•...•...•.•........•................ 

N. 4:178 - JUSTI<'A I~ NEGO CIOS 1:-l'TERIORES - De· 
creto de G 'de abril •'e HJ02 - Crea mais uma bri
gada de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de Caary, no Estado do Amazonas ......• 

N. 43i9- .JUSTWA E NWJOCIOS I~TER!ORES- De
creto de~) 'de abril de !902- Crea mais duas llri· 
gadas de inf,llltaria de Guardas Nacion:tes n:t 
comarca do Itacoatiar-a. no Estado do Amazonas •. 

N. 4:180- I:\DUSTRIA, \'IA<'ÃO E OBRAS PUBLICAS
I Jecreto de 7 de a brii de IDO:! - .\pprova a re
l'urm:t dos estatutos da s:Jcietla<le anouyma 
«Moinho Fluminense» .•••••...........•....... 

N. 4381 - 1:--IDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
DeCI·eto de 7 de altril de 190:!- Ahre ao Minis
teria da lndnstria, Viação e Obras Publicas o cre
dito especial de 570:000 . ...; para a conclusão da 
infrastructura do trecho lnhanduhy·l:ruguayana, 
na E~trada de Ferro de Porto .\.legre a t:ru-
guayana ...•••....•.••...••.....•.••.•.••....• 

N. 4382 - FAZE:\'DA - Decreto de 8 de abril de 1902-
Cre'\ o fundo de amortização dos emprestimos 
internos, papel. •.••••••.......•..•••....••.••. 

N. 438:3 - GCERR:\. - Dec>reto de 11 de abril de 1902 
- Abre ao Ministerio da Guena o credito extra-
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ordinario ele ~:.JI4~47ô para occorr2r ao paga· 
meu to ',. tl i O'erenças ele urdenatlo que d1·i xou 
de r• ceLer o major do quadro e~pedal do Ex:··re~to 
J•mathas de Mello Barreto, proleosor do Cullegio 

Pags. 

1\lil- tat' .•.....•..•.. ;.......................... 172 

N. 4:~8! - JUSTIÇA E NEGOCIOS lNTI!:RlORES - De
erA to de I~ 1te abril de HJ02- Cr·1~a urna lwiga<1a 
de e:tvalbria de fiuanlas XactonaH~ ua com;ll'<~'\ 
de Amarante, no Est;lflo du Piaully..... . . . . • • • 173 

N. ·ti83 - JUSTIÇA E NEGOCf!IS INT!<;tWJRES - !lo· 
ereto rlc J·! de :ti>ril de 1\JO·!- l:<wo;.:a o dec:reto 
n. ::t78. de 7 1\e novemb:·o de IH:I!cl, s .. bre a com· 
rniss:l.o dos agent·;s de letlão.................... 17:1 

N. ·1381i - INllUSTRIA, VL\CÂO E OBI~AS PUBL!C.\'>
D·~~~~·et,o de li de aiH·(I de 1\JO:!- Ahr'<l ao \lini~
terio d:t ludust1·ia, Viação e Obras Publi"a~ o 
cr·cditu espeei;d diJ ~OcJ:Oilll~ para ser applrcad11 á 
~~<Ht~tr·uc~·;io de linlms telegraph•c:t,; no~ E:·d:tdos 
d~ Minas G!-lraes, C<arú, Piauliy, E~pirito ::;ai!Í<J o 
Sem ta Cathar·ina.............................. 17 I 

:'l'. 4::s7 - MAHI:\IIA- Decr<·to do J() de abril de ]~111'! 
-\!anda a•lopt"r unilorme:; para u~ alumnos <!!J 

cur~o de maclunas da Es ~ola Nav;d............. li I 
N. 4:l88 - JUSTICA E Nl~riOCIOS l:-IT!J:R!OI~E..; - De

creto de IV de abril de 1!102 --C!'ea d:.tas l·r·i~tdas 
de infantaria e uma de ar·tilharia. de r :na ruas 
N<wio··aes 1111. comarca de Coi'rentina. 11) E -ta do 
d•t Bthia.... .••.. .. . .. . •. . . . .. . . . . . . . .•. . . . . ... r-;;, 

N. 438D- JUSTIÇA E NEGOCIUS INTEIUORES- De
cr·eto de 1\J d9 ab ·ii de IIJ 12 - Cre t umt I11·Ln l:t 
<J,~ inf.nt<ll'ht de Uua1·da,; :\acionéte~ 11<1 :'<lllltr·:t 
de Alcoh;~ça, no E;,ta lo <h I :,titia.......... . . . . . . l ~~; 

N. 43\JO - JU~TICA E NE<iOCIOS INTEli!OHES - lie· 
erdo de ri) de abrll de I!JI)~ - Crea uma brigada 
de ca v:tllaria de Guardas Naciouaes n' cuiinl.l'ca 
de Irara, no Estado da Ba.ltia................... J7ri 

N. 4:;91 - .JUST!CA E N~:GOCIOS INTERlt IRI~S - De· 
crE'to de ID' de abl'il de HJ02- Cre:t mais duas 
brigadas de inl'antari t !:J um:t de cavallaria de 
r.uar las .\"acionaes na comarc:a de :\az;lretl!, no 
Estado ria B titia......................... . . . • . 171 

N .. 1::~12- JUSTIÇA E NEGOCIOS I~TEHIUia:s- De
creto de [\) rle abril de IDII~- Crea <lua~ llri· 
gadas de infantaria de Gua:·da~ Nacinnaes na 
comarca de A v a ré, no Est;\llo de S. Paulo...... 177 

N. 43\J3 - INDUSTRIA, VJAC.\0 E OBRAS Pt:HLIC.\S
Decreto de 2J de aCril de l\J02- Pror·•.l!a J:OI' 
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mai-; dons annos o prazo marc~do para tPrmi
nação das ohras ri!' construc~·ãu da Est.r·ada de 
Ferro da pra(,'a d-t Repu blica. á barra llc nua-

ll 
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ratlb~ ........•.•.........•....•......••.....• 178 

N. 4::04 - !NDUSTIUA, V!AC}O E OBRAS PIJBLIC,'..S 
- !Jer·reto fle 28 de a Cri! fie I 911;:' - Concede :m
tol'ização á socie·lade an •. nyma 1lenomiuada-
CruZei lO- para runcdonar·.................... 178 

N. 4:l\J5- INDUSTRIA, Y!AÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
- Decreto de 28 rlc abr·it de IVO:!- lleclar·a sem 
e1feitu o decreto n. 43:{4, de 1 de frlvereiro de 
[\)li"! . • • • • • . • . • • • • . . • . . . . • • • • • . • . • • • • • . • • • • • • • 18:-í 

~- 130r;- FAZI-:NilA- DeCI·eto d' ;:J\J •le abl'il de 1\JII"~ 
- Conce·le ao Banco dos Funccioaarws Publico:> 
auhl"iz~tção pam transferir :•o bachart-1 .Jo:io 
Alvar'<'S l'ereira de L~Ta, ou :i. r,ompanhia que 
or·gani,;ar, Pffi Pernamllllco, os flir,it."s e obri
gaçiies con,tantes do decr·etrJ n. 771. de "!O de 
setomltm d•J IHIJII .. ,........................... 187 

N. ~:JDI- \f \Rli'\IIA- Decreto de ::l(J dn abril rle lHO~ 
- Approva e ma1ula execntar· o <:orligo Interna-
eional de Sign>I(J~.............................. !87 

N. 1:19'-' - INDUSTIUA, VJAr,Ão E OBIUS PUBLICAS
D•'cr·eto de;, de m<rio "cte 1011!- \hre ao \linisterio 
da lndustria, Viaçiio fl Ob1·as l'UIJ!ieas o credito 
fi·· 10:000;!1; para de,;p;z:1 com a acquisi!:ã.o 1le se-
tllentes e plantas P- transporte de anirnaes Je raça. 1~8 

N. 4::9()- I~llCSTI\IA, Vl:\.f':Í.O E OBIL\S l'llflLICAS-, 
Der·rettl de 5 de maio ".te 190"!- Transl'ere a Em
prez·•. Industrial Brazileira a concps,ão a que se 
re!"er,,m os de~r·etos us. ·13Rii, de 30 de junho 1le 
tRii9, .J!~,i, de "!I rle j;•neiro de IR70, e \J::2~ de 
:>~, !le novembro rle I?'R L....................... 188 

I\. -l41l 1 - FAZE C\' DA -Decreto de fl de maio de !90;:'
Approva o con 1·enio celebrado entre o \ltnistro 
da Fazen ia e o Presidente do :::stado de \latto 
Gro~so................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 189 

N. 4101 - l\IAIUNI!.\.- nccreto d•J 7 rle maio dH ID02 
- Approva o re~nlamento pa1a a Cont·rtloria 
da Marinl1a Pm substrtnição ao de que trata o 
decreto n. ;t,/7 C, de 2·: de março de !RlJil........ 190 

N. -140·: - RELACÕ~S EXTERIORES - Decreto de ~de 
maio 11e 1002 - Dá provi<lencias ~obre a publi
caç-ã.o das infor·mações dos agentes drploumticos 
e consulares hr azileiro>........................ 214 

N. 4403 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - De-
creto fie IÜ de maio de !(!.1·:- Abre ao '\linis-
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Pags. 
terio ria .Tu~tica c Negocias Interiores o cre
clito de 200:000.-';, supplementar à veriJa - Soc-
coeros Publicos- do exercício de 1902.......... :.'15 

N. 4404 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de> 111 de maio de IVO<' - Crea mais 
duas brigadas de infantarüL de Guat·d,,s :'{acionaes 
na comat'ca da Campanha, no E~tado ce '.!mas 
Gerc~es........................................ 218 

N .. no:-; -JUSTIÇA E N~:GOCIOS INTERIOI{ES- Dn· 
. ereto de 10 de maio de Hl1J2- Crea mais uma 

brigada de infantaria de Guardas Nacionaes. na 
comarca de H.ibeirão Preto, no E.;;tado de São 
Paulo . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . • :!IR 

N. 4400 - INDUSTR!A. VIAÇÃO g OBRAS PUBLIC.\S 
-Decreto de 1'! ric maio de 190<'- Altera a clau
sula XII do decreto n. 4:344, de i:J de fevereiro 
do corrente anno, que autorizou as obras de me-
lhoramento do porto do Belém, Estado do Para. :.'19 

N.4407- INDUSTRIA, VIAÇ;\o E OBRAS PUBLICAS -
Decreto de 1:.' de maio de 19112- Concede ao Dr. 
Pedro Souto '.layor privilegio por :.>5 annos par:t 
a navegação a vapor e melhoramentos entre 
Santo Antonio, no Rio ;..radeira, e o logat• que 
rica perto da foz do rio Beni.................... 219 

N. 4~118 - FAZE~ !lA- llecreto de 1:1 de maio de l!IIJ2 
- Autoriza a organisação da sociedade annnyma 
de economia e seguros <<A Economica >·, c ar•-
prova os respectivos estatutos..... . . . • . . . . . . • . . 2:!5 

N. 44'J9- .\IARI~HA- Dect·eto de IG de maio de 1002 
-Altera os arts .. jo e !i" do decreto n . .J·!38, <le 
15 de novembro de l!JOI, que creou num medalha 
Inilitar para o Exercito e A.rmada................. 2:~2 

N. 4410- .JUSTIÇA E NEOOCIOS INTERIO!lES - De
creto tle 17 de maio de 190:!- Crea uma bt"i
:.:ada de infantaria de Guardas Nacionlles na co
marca. de S. Pedro de Piracicaba, no Estado de 
S. Paulo...................................... :.'32 

N. 4•tll - .TUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de (i de maio de 190:!- Crea mais uma 
brigada de cR.vallaria de Guardas Naciooaes na 
comarca de Santa Cruz das Palmeiras, no Es-
tado de S. Paulo. . • . . • • . . . . • . • . • . . . . • . . . . . . . • • 233 

N. 441'2- JCSTIÇA E NEGOCIOS INTimiORES - De
creto de li de maio de 1!!0:!- Crea mais uma 
brigadl\ de infantaria de Guardas Nacionaes na 
comarca de S .• José da Boa-Vista, no Estado do 
Parau~t •........ , . . • . . . • . . • . • • • . • . • • • • . . • . • . . • 233 



DO PODER EXECUTIVO 

N. 4413- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTF:RIORES- De· 
ereto de 17 de maio rle 190~- Abre ao Mtnisterio 
ria .Justiça e Negocios Interiores o credito de 
!3: 3:JO!)i, su pplementar á verba n. g do art. 2° 
da lei n. 7 4G, de 2\) de •Jezem bro de !900, p:tra 
pagamento de ajudas de custo a deputados e se-
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nadores....................................... ~:3! 

N. 441-! - (NDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
-Decreto de~~ do maw de l!JO·!- Transfere ao 
Banco da Republica do Brazil a conces~ão da Es-
trada da Ferro dll. Tij uca. • . . . . . • • . • • . • . • . . . . . . 233 

N. 4415- FAZENDA- Decreto de 27 de maio d~ 1902 
- .\bre ao Ministerio da Fazenda o credito da 
225:\J:l9.)794, para pagamento de porcentagens 
dos empre:;ados da. AlCandcga do Rio de Janeiro. 233 

N. 441G- JUSTIÇA E NEGOClOS INTERIORES - De· 
ereto de .~9 de maio d~ 1 !}IJ~ - Crea mais umll. 
brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na 
comarca. de Santa Maria Magdalc:Ja, uo Estado 
do Rio de Janeiro.............................. 235 

N. 4117 - MA lU-" li A - Decreto de 29 de maio de 1902 
-Approva o regulamento para o Corpo de Ma-
chinistas N:~vaes............................... 2~lô 

N. 4418 - INDUSTRIA, VIAÇj\o E OBRAS PU RLICAS 
-Decreto de 2 de junho de 190~- Supprime da 
conce5sã.o da Companltill. Estrada de Ferro Sií.o 
Panlo - Rio Grande o ramal de Prudentopolis 
a Outiveiros e transfere a respectiva garantia 
de juros para. o ramal da cida!le de S. Francisco. 235 

N. 4!19- FAZENDA- Decreto de 3 de junho de 1902 
- C11.ssa a autorização concedida a sociedade de 
seguros mutuo sobre a vida <d. Equitativa dos 
Estados Unidos do Braz i!» pelo decreto n. :~304, 
de 30 de maio de 189!)......................... ~56 

N. 4-120- JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES- De
creto de i de junho de \!)02 - Crea. mais duas 
brigadas de infantaria de Guardas N:tcionaes na 
comarca. de Palmas, no Estado do Paraná........ 255 

N. 4421 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de 7 üe junho de 190~ - Crea mais uma 
brigada rle infantaria do Guardas :\faci(Jnaes na 
comarca. de ltibeirão Preto, no Estado de S. Paulo. 257 

N. 44~2- JU:STIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De
creto rle 7 de junho de lUO~ - Crea mais uma 
brigada de infantaria e uma de cavallaria de 
Guardas Naclonaes na comarca de S. Jer onymo, 
no Estado do !tio Gran,.le do Sul ................ . 
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N. 4J23- JCSTJÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De
rreto de 7 tle junho de 190::'- Crea mais urna 
brigada de cava11ar•a de tiU<Lrdas 1'\.•cH.rwes na 
corJJarca de Vaccaria, no E>tado do lUo tlrande 

Pags. 

do Sul.................................. . . . . . . :!48 
N. 4424 - .JUSTIÇA E NEGOCIOS lNTEIUO!tES - !)')

crHto •'e -; de junho de 19U2 -~ Crea uma brigada 
de infantariu. e uma de ca vall;tri:l rl<J li'"' r·•bs 
::\facionaPs un comarca de S. \'k0nte, 110 Estarlo 
do IUo Gl'tlnde do Sul.......................... :;>YJ 

N. 4425 - .JUST!CA E NEGOCIOS INTERIORES - De
cr~to de ,· d'ljunho de J!Jt1:;>- Ct•ea mais uma 
bri~ad;t de infantar·ia de Guar·rlas XaoronaP~ na 
comarca de Trcs Puntus, IIQ Estado de _\finas 
Geraes........................................ :;>-g 

N. 44:.'0 - INDUSTRIA, VIA<;Ão E OBR.\S PUBL!C.\S 
- Decreto de \I de junho de l!JO::' ~- .\ppl'u,·a a 
planta do novo perfil JJrojecta<lo pdla <ompanhia 
I Júcas de Santos par·a a ruurallm do c:lPS de Pa-
quetá a outeirinhos......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.'SU 

N • ..J..J::'i- INDUSTRIA, VIA CÃO E OBRAS PCHLIC.\S -
Decr·eto de V de junho de 190·!- Elimina a clau
~ula 4" r! o contr·aclo crlebr;~do em ::o de jul bode 
\8\,3 com a «Tire \Vestern Telegraph CurnpaiiY>>. 2GO 

N. 4428- JCST[(-:A g NEGOCIOS INTERIOIU~s -De
creto de I~ de junho de 1902- .\l>re ao .\Iinis
tHio da Justiça e .\•"g-ocios Interiores o credito 
especial de 20:1:000:!; p -ra. pag:1mento ria desprza 
com a lmpres,ão da obra- Se1·tum f'.•lmurum.. :.:'Gil 

N. 4-J:W- INDUSTRIA, VJAt:·.\.o E OBIUS l'UBUC.\S 
- !Jecreto do 13 dr, jurrlro de ]'.lO·!- Sul>strtue as 
clauwlas li e XYII <lns que !Jaixar·arn coln o 
decreto n. J:l6·!, de 17 de mat·ço de 190::'........ 261 

N. 4430- .JUSTIÇA E NEGOCICIS INTE!UORES -De
creto de 14 de junho do 1UU2 -- l'r•ea uma bt'i
ga.da de cavallaria de Guardas \acionaes na ro-
mar·ca de Piumhy, no Estado de \li nas Geraes.... 2GI 

N. 4431 - JUS riÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de J-1 de junho de 1\JOZ- Cr-ea uma bri
gada de artilharra de Guardas \acionaes na co-
marca de J>acatuba, no Estado do Cear;\......... 21;:;> 

N. 4432 - JUSTIÇA E NEGOGIOS INTER!oltES -De
cr·eto de 14 de junho de 1911::'- Crea mais uma 
brigada de infamaria de r.;uardas .\acionae:; na 
comarca de Crate!Jú;, no Estado do Ceará...... 2G2 

N. 4433 - JUSTIÇA E N EGOCIOS INTERJOq,Es - De-
creto de 14 de junho de HIO:.'-Crea mais uma bri-
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g-arla de infantaria de GnarrlM Nnciona''EI na co· 
m<trca de Bocayuv;t, no Estado de Mina~ Ollt'ues.. 2 ·3 

N. 4434 - JUSTIÇ-\ l~ NEGOCl IS I~TERlOt{ES - De
creto de 14 de junho de l\JiiZ -- Crea mais urna 
briga la d l infantaria de nuanlas Xa.ciona.f>S na 
eomarc;\ de S:tn1:.\nna do l'aranahyba. no I·:~t;ulo 
de ~1;, tto Grosso...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 21'•3 

N .. tt:;::>- JUSTIC,\ E NEGOC!OS INTgJ{IQRl~S- De· 
ereto de (4 de junho de 1002- Crea. mais uma 
brigada <le cavall·ria de l:uarrlas l'\acionaes na 
comarca de 1\l.·grete, no Estado do Rio t:rande 
do Sul........................................ ·:ti.j 

1'\. -IDi- F.\ZE:'\DA- Decreto de 17 de junho r1e I!JIJ:! 
- .\pprova <'S estatutos da ;oeierlado arwny:11a 
« .\ Economisatlora >>...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ·:64 

N. 4137- .JUSTICA E 1\EGOCIOS INTEIUOlU~S- De· 
ereto de it de junho de I!IU2- Cna mais urna 
brigada de infantaria de GuB.rdas \acionaes na 
cowarca de Tatuhy. no Estad:J de S. l'aulo..... 2'i0 

N. 41:\3- .JU~TIÇ-\ E NEGOCIOS INTERic)RES- Dll· 
ct·Pto de :d de junho de IU!r:!- Crea mais uma 
brigar!.• de infantarht e uma de cavallaria de 
Gu<trdas Nncionaes na comarca de 'L•quar·y, no 
E:;tado do Rio Grande do Sul.............. . . . . . . :!70 

N. 44:l!l- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De· 
cl'eto de 21 de junho rle J!JO:!- Crea m;ds uma 
brigada de infan.aria de Guardas l\'acionaes n<t 
comarca de .Jaguarille-mirim,uo Estado do CParú. :!'il 

N. 44-IO - JUSTIÇA E NKGOCIOS INTERIORES - De· 
ereto de :!I de junho de lUiJ:!- Crea urna bri
garia de intilntaria de Gual'das :'\acionaes na co-
mar·ea de Caninde, no Estado do Ceará......... 271 

N. 1441 - INDUSTIUA, VIAC:\0 E OBRAS Pl'BL!CAS 
- D<>creto de :.>:l de junho de l!JU2- .\lll'e ao Mi· 
uister·io da lndustria .. Viação e Obra;; l'ni,Jicas o 
credrto especial de RO:IrflO$ :p;1ra ser applicado {t 
corJslru,.çâo de linhas t<>legraphicas 110s Estados 
de Scrgrpc, Cear;í. e Parahylm............ . . . . . :!i:! 

N. 444:! - INDUSTRIA. \'IAÇ},o E OBRAS l'CHL!CAS 
- Decl'eto de :;>;l de junho de 1!10:!- Snbstitw~ ns 
clau~ulus U·• e 3:l" annexas ao decr,to n. 431 l, 
de 6 de janeiro do corrtnte armo. que nutorizou 
a rPorganisa~·ão dos ~e !'Viços de na vegaç~o u. 
cargo do Lloyd Brazileiro. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 27:! 

N. 4443- FAZENDA- Decreto de .?4 de junho !le 1002 
- Suspende a autorização concedida pelo de· 
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ereto n. 3224, de 23 de fevereiro de !864, á «Real 
Companhia. Ingleza>> de segU1'0.3 contra. os riscos 
de fogo e de vida, estabelecida em Li verpool. .•.• 

N. 44H - GUERRA - Decreto de "!7 Lle junho de 1902 
- Abre ao Ministerio dtt Guerra o credito es
pecial de l: l!JilS'! !5 para occol'rer ao pagamento 
ao major Victor Guillobel e ao capitão Alfredo 
Vidal, de gratificações, que !leixaram de receber, 
rehltivas ao tempo em que estiver<tm em dispo
nibilidade, como professores dos Institutos mi-
litat·es de ensino ....•.........•...•...•..•..•.• 

P:tgs, 

273 
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DECRETO N. 4303 - DE 3 DE JANEIRO DE 1902 

Abre no Ministerio da Guerra o credito éxtraordinario de i3:93\J,f.33G 
para pagamen\o ao marechal José de Almeida Barreto, em virtude 
de sentença do Supremo Tribunal Federal. 

O Presidente da Republica dos E:;tados Unido3 do Brazil re
solvo, usando da autorização conferid:.t. pelo decreto legislativo 
n. 841, desta data, a.b1·ir ao Minis te do da. Guerra o credito ox
traordinario de l3:939$3lt:i para pagamento ao marechal José 
de Almoid<~ Barreto, om virtude de sGntonça do Supremo Tri-

, lmnal Federal. 
Capital Federal, 3 do janoiro de 1902, 14" da Republica. 

M. FERitAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N. de J1!ttl.·iro~ Jllalld. 

DECRETO N. 4304- DE 3 DE JANEIRO DE 1902 

Abro ao l\Iinisterio da Guerra o credito extraordinario de 8:000$000, 
para occorrer ao pagamento a Camillo José Monteiro dos Santos e 
Joaquim Gonçalves da Costa, contra-mestre e mandador da extincta 
officioa de correeiros do Arsenal de Guerra desta Capital, de gra
tifiraçiio de exercício a IJIIA tP<•m direito. 

O Pt·o:>idont.c d:\ Republica dos Estados Unidos do Brazil 
resul v e, us:J.udo da autoriz:~çã.o conl'ul'ida pelo doct·oto Iegi~la
ti,·o n. 842, de:;ta data, abril· ao ;\líub;tet'IO da Uuurr.~ o erudito 

Poder Executivo 1902 
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ext ·aot•tlin;u·iJ do oi tu cun~rs do J'éi,; (fl: ()I lO$) p;n·a pétg<w a gt·a
t.iftca(,'ãu de oxm·dcio :t qtu tecm dit•eito C;wtillo Jo~é ~tontciro 
1lo:; Santos c JO<\quim Gonçalvc~ J.a Costa, contt'a-mo~tt•o c m<\n· 
1lado•· tl•t cxtincta oficina rlo corrcciros do Ar:;cnal J.e Gucrt'<t 
tlc:;t;t rapit~l. cujos ,:orviço.l i:!'lo :\pt·oveitados lli\ lntondcnci<t 
Ueml lia ouo,·t·;t. 

C:\piktl Fe,Lural, :1 1ln ,i<tnoi.·o tl1\ t:JO::!, 14.o d:t ltepnhlica . 

.1 • .\', 1/e Mole:ro.< JJo/lc/.. 

Ct'l':l n1:1i~ Htna ht·ig-.ltla tle infanLaria dt> <f1L:t1'1las ;\iaciunanR 11a t.:n

ln<lrca f) e Jguapf', HO l·:"'tntlo tln S. I ':11tlü. 

O i't'0SÍllcntn d;t Rcpnhlie:t t!o: t·:~t:u!!H l'nillo:; dn Hr<tzil, 
p:tr<t cxe.ctu;:i'J do tloct·nto n. 4:11, t!P H 1ln rll'wtnht•o tb lK!lti, 
llccrdct: 

Artigo nnic,). Fica ct·eall:t n:t Gltê\l'da N:1eional da comarca 
dL1 lguapc; no E;;tado de S. Panlo. mais utn:t brigada de in
ütntaria com a uosignação do voa, a qual se constituit•á de 
trcs hata.lhões ·do serviço activo, rB. 26S, 269 o 270, e um 
d<J 1la l'éscrv;~ sob o n. 90, quo se organi~:trão c.nn os gmmbs 
qu;tlifica<lo,; nus districtos da l'e['cl'id:t com tr<·a ; mvoga1las 
as disposições em cJntrario. 

Capital Vcdol'al, 4 de j;.ttwit•o <I". 1!1112, lt·• 1ht Rupubiie;t. 

DECRETO N. 4306- DE .[ I>E .JA~f.IIW 1>1·: ID02 

.\b:é, por eont;1 do ;"\[ini~terio dn Justiç:''' N~gocios Interiores, o cre
dih <i<' 51:580W40, para pagamento do diver•as obras e melbo ra
"' •n\os no cdi ftcio r!,, Ly~eo de ,\rte~ o Ollicio3. 

tI Pre~identc da H.epublic.t tlos I>.:;t.t•lu~ Uni,lo~ do l:lt•.tzil, 
11santlo d<t autorização concedi•la pelo decreto legisl:tti v o n. 843, 
<te;.t;t•fatJ, re,qoln.J ahrir, por cont.:t do Ministcrlo!la .Tu.'<til,'<t e 
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Ne"ocios liiteriores, o credito de 53:580$940, para pagamento 
do diversa~ ohra~ e melhoramentos no editieio do Lyceo de Artes 
o Otlicios. · 

Capital Fcdoral, 4 do j;weiro 1le 190~, 14'; ,i;~ RepÚbÜca. · 

l\L FER!tAZ IH: CAMPOS SAr,Lgs. 

Sal1ino 1Ja1-roso .Junior. 

IJECIU~TU N. 4307 - f>E 4 IJE JANEIRO j)g 1902 

Alm• pelo l\Iinisterio da Justiça a Negocio& lnteriore~ o credito de 
Hi:OtiO$, para pagar ai) bacltarel UruLelino 1le Souzà ~laHnhó o8 Réu~ 
ordenados, como juiz de direitc' em disponibilidade. 

O Pt•f,sidontc da Rcpublic<t dos E~tades llnidos do Bt·azil, 
u~:.tntlo da autOJ•ização concodid;~ pelo docrdo logislati v o n. 844, 
dnst.a tlaLa,r·esolvo :~bt·ir pelo Ministcrio da .Ju,;tiça o Negocies !n
l;eriores o crorlito de JG:OGU:j;, par;t pag<tt' ao hacha.t·ol Umhelino 
do Souza Marinho os sou.~ orrl<m<t~LoH, como juiz do •Lit·cito em 
1lisponibilühttle, decol't'ido~ tio 22 do alm I de 1H94 :~ :a tle de
zomht·o rlo 1900, a <tuo tem dircit.11, como foi decidido pelo Su
preuw Tri!mnal Fcdoral em accordão de 22 do setembro 
do WOO. 

Capita1 Fedoralj 4 de janeiro do 11)02, 14° da Ropdbllca. 

M. FEH.ItAZ DE CAMPOS SAI.LES. 

Sabino Ba!•t·oso Junio1·. 

DECIU:To N .. t:~ot:~ - DF. ti nE .JANEIRo l)E 1002 

Proro~;a por mais oito mezes o prazo para o inicib das obras de rue• 
lhoramentos do porlio da Capital do E8Lado da Bahia. 

O Presidente. da Republica 1los Estados Unido.~ do Bra~it. 
attendendo ao dispositivo do art. 2! da lei n. 8:34, do 30 do de
zembro de 1901, decreta: 

Artigo uni co. Fica prorogallo .por mais oito mezes o prazo 
de um u.nno concedido pelo decreto n. :1941, de 28 de fe.voreiro 
de 1901, para o inicio das obras de melhoramentos do porto 
da Capital do Estado da Bahia, de que é cessionaria a Com
panhia Internacional do Docas e Mellwramontos no 1Jrazil. 

Capital Federal, 6 de janoir·o de 1902, 14° da Jtcpublica. 

M. FtmRA~ DF; CAM!'OS SALU;~ • 

. 1/;i·edo Ma:a, 
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DECitETO N. 4309-DE G DE JANElltO 1>1-: HJO:.l 

Transfere ao coronel João Pedro Caminha a concessão para exploração 
de linhas telo~phonicas no Estado da Bahia, de que é cessionario Fe 
lisberto lgnacio da Cunha. 

O Presidente da Repnhlic;L do~ E~ta1lo.; Unidos doBt· azil: 

Attendendo ao que requereu o cida.rlàu Folh;herto Ignacio 1l<t 
Cunha, cessionario por decreto n. 2052, do 2'J de julho do 18D5, d<L 
concessão feita a Eduardo Pollew 'Nilson, por dect·eto n. U244, 
do I!J do julho do 1884, para. explor·ação de linhas teloplwnicas 
na Capital do Estado da Bahia, resolve transferir a mesma 
c()ncessão ao coronel João Pedt•o Caminha. 

Capital Federal, G do janeiru de lU02, 14° da Repuhlica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLI<:S, 

Alfredo ftfairt. 

DECRETO N. 4310 - DE G m~ .JANt;mo nE 1\)02 

Di regulamento para os telegrammas « preterido3 •, conforme a lei 

n, 8l!l, d•' 2:3 de dczembt·o de f90l. 

O PJ'elitleni.e 1ht R•~pnlJii~a. 1lo~ Esl.ulo~ Unitlo.q 1lo Brazil, 
nsanrlo da autorização ('Onst.;wi,P 1ln n. 7. iln. lei n. K t::, •I c 2:~ 
do dezembr·o de 1901, que tixon a ri!Cllit;t p:t.r·a o oxet·cicio !In
ente, reduzindo de 30 a 50 % as tax 1:; ordin<tri:ts p:tt·a os tele
grammas pJ.rticulares quo tragam a indicaçào « pl'Cterido », oi'\ 
quaes serão traMmittidos depoi~ d<t tormina~·ão do serviço, su
jeitos ás taxas normaes, pl'.la Repartir,,ão Goral dos Telogra.phos, 
resolve approvar o regula.ment,o o hbella da~ tuas quo com 
e;;to vão assignados pelo Mini3ko tia lntlustria, Viação o Obra.'l 
Publicas, rara execução e cobrança rio rofm•ido serviço. 

Cn.pital Federal, 6 de janoiro dP lD02, 14" da Rcpublica. 
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Regulamento dos telegrammas ~referidos a que se refere 
o decreto n, 4310, desta data 

At·t. J.o Os telegt•ammas que forem aprosentados <is estações 
da Repartição Geral do~; Telegraphos com a nota -Preterido -
e destinados a localidades servid-as por estaçõe3 da mesma re
partição, gosarã.o de reducção nas taxas, que serão cobradas do 
accordo com a tabella abaixo : 

§ 1. 0 Aos telegrammas de imprensa pteteridos <L roducção 
será de 75 % sobre as taxas variavcis actualmonto em vigor 
para os telegrammas ordinarios. 

Art. 2. 0 Os telegrammas preteridos serão transmittidos pelas 
estações de grande movimento, depois da terminação do serviço 
dos telegrammas de taxas ordinal"ias ou intograes e pela!! de pe· 
queno trafego, pela manhã seguinte, por occasião da chamada a 
que são obrigadas para a verificação do estado da linha, quando 
tambem receberão o~ telegeammas p1·eteridos q uc lhes forem 
destinados. 

Al't. 3.0 A indicação -Prctel'ido- deve sol' escripta na mi
nuta pelo proprio cxpeditor do telegra.mma, não sendo absolu· 
ta mente permittirla a. inscripção daq nella nota pelos em pro
gados da estação. 

Art. 4.0 A nota.- Preterido- deverá ser tra.nsmittida c 
acompanhará o telcgramma até o destino, não sendo, porém, 
incluida no calculo do numero de palavras para serem taxadas. 

Al't. 5.0 Os tclcgramm1s p1·etel"idos comportam toda.3 as ope
rações acccssorias, salvo a urgencia e o encaminhamento a lo· 
calidade.s servi_das por outl'as administrações telegraphicas. 

Art. 6.0 A escripturaçã::J das taxas dessa ospecic dn corre
spondoncia dovo sor feita em sopal'ado, afim de perrnittir se
guro juizo sobl'e a~ suas vantag,\n3 ou inconvcnientos. 

Capital Federal, 6 de j<meirJ de 1902.-Alfrerlo Maia. 
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A11tnri1a :1 rflorganh:l~.·:\o dn~\ R!)l'\'ii,'0'3 de· navt)ga\.:fi'l qne ~~~tivrr~11ll a 
carg11 da P'\liu~~ta (~nmpanlaia 1.lo.·,•ri !1t·:J.ziltlirt), 

O l'ru~idon!.o ;[a, ltqmldit-a dos Esta.dos Unidos ;[o HI'azil. 
<tt.Lt!nrlen•lo ao qu.: J'PrpH~ ·;•n Anl,:lnitl Vaz ill' C:t:·valho, Jlili' scn 
!Jastantr. p:ocnl'atlnJ' o Ha1wo •la ltt•publira. •lo BJ·azil, P na 
cuJJfoJ·nütlatlo tlu ;l.i<post,o no art .. :2", n. VIl, <lit ld n. l-til, tl11 
:lO <lil 1lozcmiJ:u <lo l!JUI, rt>solnl aut.or·izar· o rld'm•ido dd:ulão 
Antonio Vaz tlo Ca ·valho a I'Corg::wisa ·• por• si ou OiliJlL'<JZit que 
!'Oil~tituit•, o~ se:viços de navogaç;1,o que Pstiveram a cai·go 1la 
extineta. Comtmnhia L!oy;[ BJ·aziloh·o, mn;Ji:tnto a~ el:lnsulas 
qun com (•sto ha.ixam, a-<-<ignadas p1~11) ~linisti·o dn Esl.a.;Jo 1l:t 
lndn-:t:ia, Yiação P Ol,r·a~ Publica~. 

!'apitai l<'ndi'J'al, (j ;lnjannii'IJ d11 1!10?, li" <l:t lt;·.puhliea. 

:vr. Fu: HAz m: CA~Il'ns SA r. r. F~ •. 

• 1/fh:rlo ;l[tlÍ•t. 

Clausulas a ~ue se refere o decreto n. 4m, desta data 

O r~nn•·os-<ion:uin ,\ntonio Vaz de Can·allw, por· st•rr Pl'O
C'IIJ'ador• hasl;:~rll.<> o Jl:ltwo •la. lhp1rhii•·a rio llr·:1.zil. o11 a <'0111· 
panl1ia 'JIII' ol'!!'<llli-·:tJ', ohl'i.~·a-se a l'<"<tliz:tr' a-< sii~_,IIÍJJI.t..-: 1 i:t!··nn-:: 

I•:nl.r•p os pwl.os <lo Hio tio .Tant~ÍJ'o 1\ Nol'te da H.iipuhlk:a ·
Sm·•io l'l'itas HHHH:tlmonto I[U:ttl'o viagt~ns mdoula.s, Jnl'l.illilo o::; 
v•tpor·o; rlo Uio do .JanoiJ'o até o po1·t.u de \Jan:ios, com m:cij.la:;; 
pelos portos da Victoria. (du:ts vezes po1• mr.z), Bahia, 1\faeoi•'l, 
Pm·na1nhuco, Ca!Joddio, Nat;tl, [?ol't.aleza. Tntoya (uma ve11)1 
Ma1·anhão o Beltlm, e as-<im tamhmn uo 1ln Ohitlo,, alt.el'na.do 
COlll O dn Santa.I't)lll. 

lJm;t quint::t viagem será iniciaria logo 1111e a companhia.,:~ 
juizo do Govorno, e.~tej;1 a.pparolhad<J. para bl fim, tocando, 
tant9 na ida como na volta, nos portos d:t Bahia, P.:rnamlmco, 
Fortaleza, Maranhão, Belém c '\Jan;tos. 

J,inha do sul 

Sorií.o fdta.~ monl:tlmonto duas viagen~ I'o<loH.las, partin;lo 
o~ Yapores do Rio •lo .Jannil'o att"1 Ro,;\rio de S:tn t:t Ft\. ~~om 
0sealas por Santo~. Paranaguá, Anl;onina, S. Ft'ancisen () lt:tj thy 
(alt.ernaiHio). FinJ•ianopoii~. Hi 1 ill':tlltl(), M<111t•~vidPo o llrwrrm
Ait•f's. 
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Linha do wl (Rio Gr~tnrle) 

Serão feitas mons:limente dna.s viagens rc1londaq, parlin do 
os va,poros do lUo dn Jancil·o a\ü P01·t~l Alegre, eom osca,las 
por Sant•JS, lguape, Ca.nanéa, Para,naguá, Antonina, Itajahy e 
S. Francisco (alternando), Flol'ianopJlis, Rio Grande o Pelota'il. 

O transporto das malas do Col'l'eio, dos pas~:J.geit•os e suas 
bagagens entre os portos do Rio Grande, Pelot<tS e Porto 
Alegre, na linha do sal, será féito p:H· vapol'os o;peciaos, á custa 
do concessionario ou da companhia q no m·ganinr .. \s malas do 
Correio, os passageiros e suas bagagên~. 'luc BC destinarem ao 
porto de Itajahy, poderão set• doscarrcg;\dos em Florianopoli~ 
e S. Francisco e para aq uolle porto trunsportadns pelos vapore; 
da linha tln via! tlu Santa Cathal'ina. 

Linha rw1·lc e sul 

Entre Pará e Rio Grande do Sul- Ser;l feita mensalmente 
uma viagem redonda, com vapot•es ospndacs para cal'ga, 
partindo do Rio de Janeiro para o sul até Porto Alegre, 
com escalas por Santos, Paranaguá, S. Fl'ancisco, Floria
nopolis, Rio Grande e Pelota.~ ; para o norte, partindo do 
Rio de Janeiro, com escalas pelos portos da Victoria, Bahia, 
Maceió, Pernambuco, Cabmlello, Natal, Fortaleza, Tutoya, 
Maranhão o Pará. 

Para a escala por Tutoya, tanto nesta linha, como na do 
norte, mandará, desde já, o Governo exflcntar o halisamento 
e illuminação do porto. 

Linha r/11 Bahia 

Entre os portos 1lo Rio de Janeit·o e Bahia- Sm·ão feitas 
mensalmente duas viagens redondas, partindo os vapores tlo 
Hio de Janeiro até Bahia, com esc:tlas por H:tpomirim, Pinma, 
Renevente, Guarapary, Victoria, Barra e cidade de S. Ma
theus, Viçosa, Alcobaça., Prado, Pot·to Segnt·o, Santa Cruz, 
Cannavieiras e llhéo~. Além des8as viagens o concessionario 
011 companhia que organisar far:l duas viagens, por mez, da 
Victoria para. Santa Cruz e Rio Doce, para o que terá um 
vapor apropriado com est:~ção no porto 1la. Victoria. 

Linha de Sergipe e .Magôas 

Entl'o os portos do Rio dn Jancü·o o Macdó - Sorão foitag 
!ln:ts Yi:tgJllS mons:ws, p ~rtindo os vapm'dS do llio 1ln .Janoii'o, 
com nscalas, tanto na ida como na volt..t, po:· C;~l·avollas,Hahi:t, 
E'3tancia, Ar.wa.jú, PnrHHlo I) M:tc dú. 

Linha (luvú1l de &mia earluu·ina 

Sor·ão feitas monsalmcnio) cinco Yi:tgnns l'l)llondas, s:)nolo 
1ln.1s p:tl'" o wn·i.n. pttdin1lo os vapon·.·~ 1!1). Floria.rwpoli~ pam 
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S. Ft·ancisco, com escalas po;· Ga.ropaba., Porto Rollo o Itaja.hy 
e trns prm1. o ~ul do Florianopolis para Lag-una. 

Entee Rosario e Cuyabá.- Serão f<li ta.::; duas viag,m~ mensa•Js, 
P<trtindo os va.porc1s dn Rosado de Santa Fé (Republica Al·gen
tina), com escalas pJr Col'l'ilmte3, Humaytci, Assumpção, Villa. 
da Conceição, Foz d:J Apa, Pul'to Murtinho, Fort!l d.J Coimb:·a 
o Col'umbá, podendo, ont1·etanto, os dito$ v;tpores, sempre rtuo 
convier ao conccssionario ou á companhia quo organisar, fazer 
escalas pJl' outl'os po:-tos argentinos ou paraguayos. Fica ao 
conc,\s .. lionario, ou á compa11hia c1uo organisar, o direito de 
elfnctuat· pl'ovisori<\mtml.r1 as viagnns dns1a linha om Buenos
J\il'ns, atci que tenha materhtl apropriado para fazer a viagom 
<lo Ro::;ario dcl S<tnb Fé at<i Corumhá dirnctamonte. 

ll 

Alé mde3tas viagens r.\gulat•<Js, o sem projuizo de !las, poderá 
o concossionario, ou a companhia que organisar, fazer viagem:; 
extl'aol'dinarias, S()m subvenção, ficando, porém, obrigado a fol'
ntlcm· vapores extraol'dinarius para o transporte de mercadorias 
dos portos intermedios, sempre quc nessJ sentido haja. requi
~içã.u, com antecedencia de dez dias e não possa. snr feito o 
t1·anspm·te pelos vapor.1S oruinarios. 

III 

Os va.po1•es que o concossional'io, ou a companhia quo orga
nisar, ad(lUirit• para o serviço da nav.:gação a tJLW He obt·iga, 
dnverão olLHlocer a trds categorias : 

A primeira deve s~ referir a navios para os portos do norte; 
deverão ,;er do typo clc~ bridge dech (/Jm:il), com um;t tonelagem 
lll'uta superior a 2.001) tonHiaclas prtt•a. um calado atc'l 4"',G0 
( IG pés) e uma velocidade de 15 milhas horarias para uma. fixa 
e constante de 12 milhas, hoje reputada a mais pratica e 
commm•cial. 

A segunda deve se referir a na vi os para o sul; deverão ser 
do typo do Santos, com uma tonelagem bl'uta superior a 1.500 
toneladas para um c:tlado ma.ximo carregado de 4m,05 
(13 112 pés) e uma velocidade de 15 milhas horarias para uma 
lh:a e const:J.nte de 12 milhas. 

A terceira deverá comprehcnder navios para as linhas in
ttwmcd.iaria.s e ílnviaos, p:tra a qual parece de bom aviso não se 
fixar typo definitivo, att!lndendo a que são embarcações que, 
om sua constrncçfto, devem sClr obscryadas as condiçoões cspeciaes 
ao fim a que se destinam. 

Os typ~1s fixados deverã,o snr dotaclos rle machinas geeaes díl 
tJ·iplicn (•xpansão, poc!PrHio 1-t•ahalhn.t• Pllt Compound, eom eon-
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donsa.c,;iio por supol'fkh1, homh~, 1lt~ eil'r•ul:l< :í.o illdPpPnd•~llt•• P 
1l11plns hm•J·inlto:,;, 

As caJJpit•a,s iii'VPJ'iio se1· do typu ('ylindi·ku mnltitulml:ll' 
para nma prPs!'lão Hlllli':L PXCI'<lt'll h1 do I Cll li bras pol' pu\IPg:ul a 
qna.tlra<la. Noi\ ditos navios IIIWI~t·ão '''1' :ulnpt;ulos os \Pnws :t 
vapot•

1 
illunlin:wão, voutil:\~Ko dil,~triea, aco1111ieiona.monlo 

!'t•igortflco •lu viveres e ~ujndast.<~s P!Pptricos ou hytlr:m\ic,,, o 
na ~mt construcçiio iiOVI't':l sm· attoll[lido, rptant.<• prl3siYPI. ú 
systmn:t cellular. Sm·iw mn snmlll:t ''llll>lt.l'IIÍilo' 1!11 mtHlo quo 
om púUCO,~ tlias pJssa.m sm· tmnsf'oi'Jil:ulos Pllt t'l'IIZa•lOl'I'S. :td~tH 
<I c OS<! n:Hlra, tt•a nsport11~ d.11 gum'l'a, uk., e t.Prão todos os 
:tpcrfniçoamlllltos gomlnwnte n.clopt:ttlo:> p:tra. scgnran<;a tl:t 
ua.vega,::'io, c!}mmoditla•lo 1lo~ p:tss:tf!OÍI'oS n cnmpal'l.inwnto 
e~pPcia.l p:J.m o bom acoluliewn:tlllPilt•' •l:ts malas do Ctll'J'I~io. 

IV 

Os vapot•os da linh:t <lo nod.11 t H'ão accommotl:tçÕtiS pa1·a I 00 
pa.~sagnil'OS, plilo m mos, 1L1 t'<! u alojam :ni.o \H\'':t 400 '"~ JH'cla, 
immigrantos ou tt·opa, 11 cap:tddadt: p:tl':t tiOO tonnlailas <lt~ 
carga, Jlnlo rnnnos. 

Os das linhas sul o ~ul-Rio Ot·anuD toeão accommodaçÕtiS 
1mra. GO pa>lsagcjl·os, pnlo monos, tlo ré 11 200 d11 }ll'Ôa, immi· 
gt·a.ntos ou tropa ~~ capacida•lo p:tm 200 i.onuladas d11 ca1·ga, 
pulo m•mos. 

Os das linhas da Bahia, Sorgipo n .\lagôas tm·iio accornmo
,t;~.~;i'í•~s p:~m 40 pa.ssagoil'oS, pnlo ffiilnos, d11 1'1~ n alojamnnt.o 
pa1·a 100 d-! ]ll"Ôa, immigl':tnt.ns 011 i.1·op:t, " cap:t•·,id:uh~ pa1·:t 
J:íO tonol:ulas do e:tl'g'a, pdo 11\lillOs. 

Os da linha. tlnvial il11 Sanl.:t Cathadna l.•~1·:l.o <\Ct'Oil1lll<Hia•·Õ••s 
pat•a, 2() pas;,;agliÍ I'OS, pulo JIWJIOH, dn I'Í' 1\ :doj:tntiHÜO jlitl'i1 i'il til' 
pl't)a, immigrantlii4 ou l.i·opa, poclnntlo <·sto" f\111' lnva.•lo-.: 11•1 
convuz, o eapacidad" pa1·a n·,u f.otwlall:ts d11 c·:tl'ga, p•d" 
JnPllll>l. 

Os va.pot'liS d;t linha 1!0 Matto ili'ORSo, orntn•ugados na linha 
do MonteviM~o a Corumbá, tH6to accommodaçiíos pa1·a r>O passa· 
~~·niros, pnlo m<mos, dt~ J•ê n a.lnjanwnto J•at•a 100 <lo lll'tÍ:t, 
irnmigra.ntos 011 tropa., o caprwida<ln pam 200 torwl:ulas do 
carga, piilo monoH. 

Os vaporns mnpt•eg< dos na. linha do Cormnbá a Cuyahá t~~t·K•l 
a.ccommodaçõos para. 30 passageiros, pnlo rnnnos, do J'ê o lJ,loja· 
m~nto para 50 de prôa, immigmntes ou tt·opa, o capacirlatlu 
para 80 tonnla!las do carga, pnlo mnnos. 

v 
O numero de omba.rca.çqes m·uina.l'ia.s, do salva-vidas, dos 

cintos de salvll.Ção, quantidade <lo sohrnsalentos e apr<~stos 
i ndispnnsa.vcis ao serviço na.ntico, lwm como m; ohjoctos dusf.i
na.dos aQ uw tlos pn.i!S!J.gflÍl'OS, S<)J'ão tix<11loi om ta.bella. ospucial 
olaboJ•:J.da pdo cnncPssion:u·in •Ht 1'ompanhi11, 1lo :wconlo c•nn u 
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in~p:lctor· da. nn.vpg;t<;iin ~ril•vcrl<'lnnn.tla ll whnwf.l.ida :í :tppr·o
va•:i\r) do Mini8t"r·in tln. ln•ln~l.ri:l, \'iaç:-111 o Obr·as Publicas. 

\'I 

As condivõ~>:; da accoit:wiio tio:< Y:tpll·n~ :-:ot'ã.11 vcwifh~:~,[as 
por urn:t commiss:\o do pt•ofis~inn:wN nomead:t pnlo Minbt.crio tla 
Jndn'lh'i:t, Viaç:i.o o Ohr·as Publicas, da qual fará parto o inspc
dor• tb n:tve~açào Hub\'Oneionarb, onlr·ngando o eoneo~ston:trio 
ou companhia ao l\lini:,;tm•io da Intlust:·i:~. Viaçã.u e Ohm!; Pu
blicas, por occasião da apl'esentação de cada paquete, documento 
eompl'ob:Ltor·jo tlo custo t\o navio, relação tios apr·esto~, f'Qill'n
~:dont.n~ n mai:-: ohjMt.os qm~ llw por·tmu:am. 

VIl 

OB paq notml serã.o eumma1Hlado~ de pref'm•omda po1· o!licial'ls 
da A1'1Ha1la. Nacionn.l, on llllfl tonham a clh p1wtenchlo, 011 pot• 
capif;:í.os nxpPl'inwnt.:l .. los da m:tl'inha IIWI'C:~ntc 1lo paiz. 

Vlll 

Snndo :t linh:t 1le Vd.por·cs dosta. conco;;s:í.o considerada. :J.l'fl
sm·va da mal'inha 1ln gnot•t·a, o pessoal rl:t;,~ maclrina~ ~flr:'t o~eo
llrido, de pr·efemnl'h. entr•fl oRrnaehini~taR ~~ t'ognh;tas na.cion:ws. 
,. a.'l i.dpul:v:iinf! tamhmn f'ot·ma.1l:1.R <111 pt•PCPt'ollcin. pm· flx-pr·a<_,a.>< 
do l~ot•po Üll ~hr·inhf'ir·o:-: \"01ciona.n,;, o11 Jli':H·:ts ~>fl'ndivas d<l 
mrHmn co,·po, 1pHl ha;jm1 j.J:tr·a. ns~n lirn ohtido :1 Dl'l'P~s:u·ia. 
liel'll('il. do 1\linist.PI'in <la l\fal'inha.. 

IX 

Os vapol''~" snl'ão i~tlnf.o.-; de 1JIIa"JIH11' impoNI.o dn I.J·.tnsmissiio 
do pr·op1·io<ladfl" !lo matl'ieul:t. tlosat·:í.o dll to1los os pl'iviln
i(ÍO>l n vantagens dn p:uJttdt''• pr·af.icaudo-8o a r·<'~pfli tn 1lc Su1.s 
tl'ipulat,"-'rs como sn p.·atica com os navios do guet'l'a., não fi
l'.:IOdo, po:·(,m, Hnnt.os rln.s rlispnsi~;õer; <io.4 l'f•gulantcntos rl:i. !'o
lkh, .\lfa.n1lPgas c l':tpif.ania,.; 1los po1·t.os. 

O concflssion:Hio ou companhia tor:t um abatimento do 
50 o 1 o nas dospoz:\S que tivor 1lo r.ll'octu:LJ' nas repa.rtiçõos: 
1lnpm11lcntos dos Ministcl'ios (la. Marinha e da. Fazenda. 

XI 

O <loym·no f:n:i rPspcit:w noA E~ta1l11~ a.~ dnehti)P~ tom:tdas 
}JI'i:l llii'PCf.nl'i:t llf'i':l( dl' S:llll)l' 1'11ldie:t .. 
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xn 
Ficam i~ento~ tlos direito:;; 1lo impol'Ü\~·:to e tlt' expediente 

o" machinismos, ma.teri:\es, sobri'Salcn t,eR, eumesti l'üi~ n mais 
objectos de uso dos passageiros c pessoal 11!1 bordo. 

XIII 

No caso do innavegabilida.de ou ptmht 1le :Lignm paquet.o e 
não tendo o concessionario ou companhia ont,ro :ulcqna.ún ao 
mesmo fim, será permittido substitui! o provisoriamente, pre
cedendo permissão do Ministcrio da. Industria, Viação e Obras 
Publicas, por outro vapor que se appt·oxime o mais possível 
das condições exigidas para os paquetes desta em preza, quanto 
a dimensões, segurança da navegação, mal'ch:t o accommodações. 
Sendo, como ficou dito, provisoria a substituição, o concessio
nario ou companhia obriga-se a apresentar outro, de accordo 
com as indicações da clausula 3a no prazo que, pelo Ministorio 
da Industria, Viação o Obras Publicas, lhe for marcado. 

XIV 

Em qualquer tempo, durante o prazo do contracto, o Go
verno ter:i o dir.Jib do comprar ou tomar a frete compulsoria
mente os paquetes desta empreza, ficando olla obrigada a sub
stituir os quo forem compt·ados, tlontro do prazo do 24 nwzes. 

XV 

A compra. e fretamento compulsorios serão effoctuados me
diante previo accordo ou arbitt·amento, no caso dt! dcsaccordo, 
observando-se as regras da clausula XXXI. 

Nos casos de força maior, o Governo podor;t lançar mão tios 
paquetes, independente do previo accordo, sendo posterior
mente regulada a indemnização que for tledd:t. 

XVI 

O concessionario ou companhia obriga-se a transportar gra
tuitamente : 

1.0 O inspcctor da navt~gaç:to Rnhvenciona1la, !J.Uaudo viajar 
nm snrviço; 

2. 0 Os emprilgados dos Coneios d<t Republica incumbidos 
de commissão r<Jlativa ao serviço da repartição e o emprogado 
que for designi\do pnlo director gnral dos Connios para acom
panlmr as malas da correspondencia. ; 

3. 0 Um ou dou~ praticas ao serviço do Governo que fot·em 
incumbidos de verificar o estado dos canaes nas circumscl'i
pçõns de praticagem. A totlos ns.-;ns funcclona.rios o conccssio
nario ou companhia, além d:L accommo !ação de \'ida., forne
~~nt·á nometlol'ias ; 
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-t• Um passagoit•o do ré c outt·o do prôa em ca!h navio do 
linha, designados pelo Ministerio da Industria, Viação e Obras 
Publicas ; 

5.• Dou.~ pra.ticantes !lo machinas e um official de nautica, 
sendo as etapas pagas p.1lo l\linisterio da Marinha ; 

6." As malas do Cot•reio, nos termos da lugblação vigent•l; 
7." Os dinheiros publicos romnttidos do Thesouro Nacional 

para as Ddegacias Fiscao.~ ou Alfandcgas, on do;;tas para o 
Tlwsouro, bom assim do Banco da Ropublica do Brazil, 
olllf[tianto sJb a administração do Governo. 

Os comma.ndantos dos paquetes, ou otlleiaos de sua conlianç:t 
receberão ou entregarão, pas~mndo e e:l'igindo quitação nas 
respJctivas repar..içõos, não só as mala~ do Correio, mas tam
bem os pacotes de dinheiro'! pertencentes ao Thesouro, Delo
~acias Fisca.es, Alf.wdnga.s n B:tnco da RP.publica do Brazil, não 
sendo, entretanto, ohrig-ados a vel'ificar a resp.1ctiva impor
\ancia; a responsabilidade dos commandan~es cessará desde 
que, na occasião da cntrog-a, reconhecer-se que os scllos appos
tos estão intacto:! e snm nenhum signal de violação. 

8. • Os objectos romottidos ao Museu Nacional ou á Socl'c
taria de Estado da Industda, Viação e Obras Publicas para 
a.quelle estabelecimento ; . 

!J. o os objectos uestinados ás exposiç>ões officiaes ou auxi
liadas pelo Governo ; 

10. As sementes e mudas do plantas deiltinadas a.os jal'dins 
e estabelecimentos puhlicos. 

XVII 

O concessionario ou companhia. fará abatimento do 25 o f" na. 
importancia dos fretes das cargas que transportar por cunta 
do Governo Federal ou dos Governos dos Estados, assim tam
bom nos pt•eços das pas.~agenK. O ft•ote de valores pelo trans-. 
Jlorte do estampilhas do impo!'lt.o de cnnsumo J.twá o abatimento 
do 50 "/o. 

XVllf 

Cada. utll dos paquetes das linhas norle, Kul e sul-ltio 
Grande ter(t um medico o uma ambulancia. sortida com os me
dicamentos e instrumentos cirurgicos mais ncccs~arios. Os va
pores dM outra~ linhas tet·ão ambulancia. 

XIX 

Haverá em ca.da um dos paquetes commodo conveniento· 
mrmtc preparado para sm•vir dn enfermaria aos passageiros rio 
:{" c I :\'!Se. 

XX 
O eonee~~wnct.t•io ou eompaolH.~ d.pt·osent~.rd., de,•Je já, a 

approvaçiio do Mini,tet·io da Inrlustnt, Vta•)io !:i Obra& Pu-
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blioa~ t\ ta.boll<~o gnl'al das passagens o fl'oto>, ![ u' dovm·iio .;et· 
o~ mais retlltzillos para os gnncros do pl'orlue,;ão n:11~ion;t1, dias 
das s;~hidas do~ nttVio,;, demora ''"s p01·l.o~ o JH'.~Zo 1h vl:\gl11n 
t•odo!Hla mts !lilfOl'll:lim> linlH~'l. Nuss:~s tabellas •~ itllpol't:ut"i:t 
1\o ft·dc,; n p:ul;;agous das linhas llo snl o Matlu Ut·os,:o, 'lutttJIIII 
tmtt•n pol'tqc~ ostrangeit•of\, ou pot·to ll.sl.t·an~eiro }l:tt·a nacional, 
SCI'á. colwada em onro ao par. 

XXI 

PI·ocu,\or->;c-ha tio 1\on,; 0111 don.'l <1.1111os :l t·cvis:·,o das L\· 
J'il'as de passagem! P l'l'otcs, •lo aceortlo •:otll <~K parl.e-: enntn· 
dantes, o, dopois de appt·ov<11las ,,,s nova.~ t:trifas, ncnltlllll 
auginenf.o ,;o l\u·;t ndhs, Sttlvo bmbetll P'll' :tet:ol'do mut.n11, 

X\.!1 

Pola iímh,;ut·va!Hia das elttusu[a~ do C<llli,t·•tdo, n:·,o P.·d.anllo 
p;·ovad:t fu1'1;a maiu1·, o I'O!ll'nssiona. io 1111 ,.,,Jilp:ulllia lk:tl'<i ~~~ 
jeil,o :l~ suguinl,os inu!l.:t~: 

IJn ~!()OO:Ji;, pol' HWZ, ou }llh' I' ;w1;fw lllilÍO' dtl 1;, dia~ f!llll 
HX.Cllllet• tlo p;·azo unt•,•:tdo ]':~t·a :1 L''"~unt.a,c;ii·l tlos VilJHI .,.~ tln 
lllHl t1·a.tam ai> clausulas XIIL e XIV. 

De 'tnantia igu:tl á irnpOt·t:weia d:t flnhvcnçno 1]110 te1·i:~ 1io 
rccohor; si deixar t!P fa.zcJ' alguma. 1l:ts viagnns 1lo cuntl'tlt~l.o, o 
qual stwclrcscindirlo, :,;i :t inttH'l'U]H;ii<l nXI~tlrlor do pr:tw 1lc lro~ 
lllOZCS. 

lJc 2:000$ a 5:0UO$, si a Yiagom cullll't::uh nào 1'1: eoncluilla, 
caso em quo niio lcl':t rlil·oil.o <i whvun<;iin. Si, pon;m, a viagmn 
for interrompida. po' fo;·r;a maio• no111 a mnlt:~ lhe s('!';i. im
post;\, nem doh::w:t dn I'ceebor a subven(;'ão co:·J'!•::lpotulonte ao 
tlilmero !lO milhas navegadas, qüo i-1Cl':i. c:üenla1lo pola det'I'Oh 
trtais curta ontrc o pot·to inicial d;t via12:nm o o log:H' em IJ!It'. 
est:\ tive1· sirlo irnp()(li<la. 

Do 200.'1i a 400$, pot· pt·azo tle 1~ horas 'tue exeetlo: ao lixado 
pat·:t a ;;a h ida dos paq notes. 

De 100$ a :lOO$, pol' di<t de demo ·:t na. ehng:~üa fios p:t
quetes. 

O p azo de 12 hora:> ser:~ eontado ;;únwnte qn:~ndo a dcmom 
fot· maior de quatro hora~. 

0(} 200 a 500$, pela llomol·a na <mt1·egt1 das malat> postao~, 
ou pelo seu m:iu acondicion:unnnto a hol'do. l·:st:t multa Rm·á rlo 
I :000$, no caso rle exktYio on pm·<la elo uma rlellas. 

. De 200$ a 600.~, pela infmcç.'io ou inob;ervancia d:ts clan· 
suJas do cotitracto, pal'a o qnal não haja mnl ta e,;peci:d. 

\.X lU 

U eoncessionario ou companhia tlevet·:l apt·esmJt;u· ao in~pe
ctur da navngação suhvenci•>wtd:t :~ o~ta.ti,;timt uos p:t:;sa~oiro~ o 
e<tJ·gas qne os ~uns paqnel,e~ honll'L'I~lll tran:-portado no t.ri· 



mest ·e anto.·iot·. .\. ostat.istica sm·â !cita pelo modela ado· 
pt.atio pelo Minis~o:io d;t Industl'i<t, Yiaçã•.1 o Ohms PubliMs o 
l~llL!'PglW !lOS lJI'ÍillOÍI'O:-{ (f) tlias du ti'itJlt)Sti'U .4egninti~. 

\XIV 

,\[,··nt tias vistol'ia,; t\Xigitlas pda lu;.(i:,;hu;ito t'lll vigow, tlca.m 
''~ paquul.es d;t comp<tnhia. :;ujeil.o~ ;\qnellas llUO l'ot'IIBI.inlg:ul:t~ 
buliflpon:mvois pelo ilt~pector gel'al do navegttção. 

XXV 

1 I uonce~sionat·io ou comp<tnhia ontt•at·;t ;~dmtnt. ~da mente 
p:tm o Th.esotii·o Naeional Pom a. impol'tttncia ti'imons:tltle :~:750$, 
p<l.l\t o 1mgamento das gi·atitie<t~·ões ao inspectot• dtt navoga•;iio 
snbi'P!Wionn;l;t c ao fi,;r~al do OtJvomo jnnto <t nmp1·eza.. 

XXVI 

.\~ t)st;triic:; li C<tf'S tlos pJl'tos da [{t)pnbli•~•~ exp.)tlit•;üí os 
tlt:spachrH neeessat·iml p·lt'it ,;e lll'Ocerlcr ao omb:u't.I'IO nu d<'S· 
t:lllbi~I'I[IIO da C<tt'ga OU tb~ tmCOIIIIIICllf.bS lliW Otl paqlluLO.-l 
tr·;tmlpol't'u·em, com IH'ol'erencia <t cat•g;~ ou do.-;cat'l!a tio quai
•JIIC!' outeo navio e sem orubal'go de ~et· domingo ou uia feriado, 
arlmittindo, por consoguiiito, a despachos antecipados a, cargà. 
uu a~ oncommentlas quo tiver·om do ser tt'<tnspnrtadas nos 
paquetes da. companhia.. 

XXV!t 

o concossionario ou eompa.nhh obt•ig-<t·~e ;t liJl'noeot· dos 
su11:; dnposito-; Ull Rio dn Janeir,) e no' l·:~t:vlo.~ o e;tt•viío de que 
Jwcec;.>it;at·em os navios tia Armada N;~cional. As eonta~ tio for
necimento dovol'ão sor documtm t.êt~las com <t l'Oillli::;ição r los 
r·ospectivos commanthntos. 

XX. VIII 

.\. companhia é eon.-;idcra,la re.;m·va d;~ marinh:t de gnetl'a, 
pelo quo usar·á de tlistinctivo nos n;tvios do linha, marcado 
p!:'lo ;'.lioistot·io da. Marinha, e obriga-se a concorrer com os 
seu,; dados e observttções par;t o serviço da Cal't<t :\faritima e 
Rt>partição Metoorologica. 

XXIX 

O concossionario ou companhia, em retribuição dos serviços 
especificados neste contracto, tcrâ dir.:ito ás seguintes va.ntagen~: 

Art. I. SuiJvent;ão do 12: 150$1)00 por viagem rodonda. d<t 
linha do norte 1 que effectuat• entre os porto~ do Rio de Janeiro 
a Manáos, ou 48:600$000. por ruoz, p1'1h,: l}natro vi:lgen,; ;~ qnu 
~u obriga pelo pt·o~entn •~untraeto. 
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Art. ll. Subvenção de 8:000$000 pot· viagom retl ond<t tJUU 
e!loctuar na. linha do .~ul, entre os portos do Rio de .h~ncit·o e 
Rosario de Santa Fé, ou 16:000$000, por mez, pehts <luas via· 
gens a. que se obriga. pelo presente contra.cto. 

Art. Ill. Idom tle 4:500$000 por viag0m redonda que of
fectuar na linha do sul-Rio Grande, entro os portos do RiJ de 
Janeiro e Porto Alegre, ou 0:000$000, por mez, pelas !lua,; 
viagens a que se obriga pelo presente contra.cto. 

Art. IV. Idem de 4:500.t pola vhgem mcn~al 1l:t linho nnrte
s,,z, entt·n os portos uo Esta<lo 1[0 Rio l:l'<tmle o Pat·;i,, a IJilO so 
obriga pelo contracto, ficando entclHlid' •tun, pttt'<t os olt'oil.m: 
do p<tgamcnto da subvenção, será consillel'ada a pat·te rl:t via
gem comprehcndida entre o,.; portos do Rio dn Janeiro o Rio 
orando do Sul e o seu regresso a es•.a Cttpital. 

Art. V. Idem de 3:53f\S458 por viagem redonda que c!foctuar 
na linha da Bahia, ou 7:072$916, por mcz, pelas duas viagens a 
que se obriga pelo pt•esente contracto. 

Art. VI. Idem de 4:35D$375 por viagmn redonda que e!fe· 
ctuar na linha de SeJ·yipe e Alagôas, ou 8:718$750, por mez, 
pelas duas viagens a que se obrig<L pelo presontc contra.cto. 

Art. VIL Idem do 2:2308 pelas cinco viagens redondas que 
mensalmente elfcctua.r na linha flHrial de Santa Catha1·ina. 

Art. Vlll. Idem de 21:250$ por viagem redonda que clfectuar 
na linha flu-vial de Matto G1·osso, 011 42:GOO$ polas duas viacrcn~ 
mcnsa.es a que se obriga pelo prosemo contr[Lcto. o 

Art. IX. Pela escala de Tut.ova., nas linhas do norte c norte
sul, receberá a companhia subvcnç1o igual â qne antes cabü~ 
pelo serviço do pJrto da Amarração, devemlo o GJveruo, para 
o;:;se fim, :;olicita.r do CongressJ Nacional o necessario credito. 

Art. X. A quinta viagem na linha do no:·te não gusa <le 
subvenç1io. 

XXX 

O pa.gamen to da suhvew:ão cfl\~c ,,ua.t·-~c-h t no Thn .. mut·• • ~R
dortal, tlopois de eonclitida a. viagem, m~dia.nl.c l'llf[uerimeni.•J 
da companhia, recibos das malas do CotTdo c inl'ormação do 
inspector da navegaçií.o subvencionada. 

XXXI 

No caso de dcsacco1·do entre o conces><ionaeio 011 com
panhia. e o Governo sobre a. intclligencia de algmna ou a.l
gumas disposições do contracto, a qucstã.o sct•á J't~solvida. 
por arbitramento. As p;wtes interes"n.da~ louvar-se-hão no 
mesmo arbitro, on carh unn n.'<coll!e:·:i o !'CU :nbitro, o:J 
11 uaes, antes de tudo, deverão designar o tet•ceiro, que ser;í. o 
desempatador, si, porventura, os dons não chegarem a accordu 
:l•~Ci't';t do as,;nmpto subHtel.tido a ><Pn jnlg;unonto. i'i o~ tlous 
al'bitt·o~ escolhidos pdcts part.e.; it,kn~ooarla.-: rli,;cot•danmt ,;obro 
a. de~ignaç~o do tel'ceit·" al'bttt·o, deret·á apre,;entat• r~ad<t um u 
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Jwmo <1<: um outro e a sorte designará dcntt·c elles o teJ•cciro 
•~rbitro. Fica entendi1lo qnc e~te não ,-orá obl'igado a decidil·-:<o 
por um dos laudos ; ma:> si a questão versar sobre valores não 
poderei ultrapassar os limites fixados pelos arbitros. 

XXXII 

P;tra os tlivm·sos ::;crviços do que trata o presente contmct.o, 
fic<t aecoito to<lo o material pertencpnto á anti~a Companhic~ 
Lloy<l Hrazi leiro. 

XXXIII 

O pr·azo da duração do contracto finalizar;t em 31 d11 dezem
bro de 191?. Durante o prazo do conkaet.o, o eoncossionario ou 
companhia terá preferencia, 0111 igualdade do condiçõe8, para 
contt·actar o serviço de outras linha.~ do navogação quo o Go
vm·no entendei' dever subvencionar 011 favorecer de qualquer 
modo, o bem assim, mn igual<lade de eomliçlim;, as obras o rc
pat·a•:ào de navios c eonstrncção <lo cmbarca.çüns tln 1111e o Oovcrno 
tin>t' IIO!'PS·ddade. · 

XXXIV 

E' fixado o prazo de trinta dias, a contar dest:1 data, para 
a assignatura do presente contracto. 

DECRETO N. 4312 -:m~ 6 DE .JANEmo DE l!J02 

~I arca a época de que deve eer contado o prazo para conclusão do pri
meiro tr•·cho da Estrada de Ferro de Catalão <t Palmas. 

11 Presidente rl~ Ropublica rios Estados Unirlos do Hrazil, 
u,;ando <la. a.utorizaçií.o contida no 11. XIX do :n·t. IH <la In i 
11. Hil4, <IP i!O <In <lozr•JnhJ'n <In 1\lOJ. dP<'I'I'I:i.: 

Arti!~·n nni<,n. O J-"':tzo ]>ara ,,nnrlu,:iío du \!l'inwil•o l.t•edw da. 
l>:'tra<la Jn Fnn·" rlu t'at.:diío a. Palma.~. dP qnn (> ,•ns·;ionaria a 
Companhia E>ltt·ada de Fnrro Alto Tol'antins. <' a que sn ref'twe 
a clausula IIl do decrr>to n. 8()2, do 16 t!c outubro <lP 1890, será 
cont.ado da data em quo foi inaugurada a estação de C<~.talão, da 
Estra1la de Ferro Mogyana, com a obrigação, porém, da cessio
naria. entrar om accorrlo com a Companhia Mogyana de Es
tradas de Ferro para construcção <lo trechn dP Ara.gnary a. 
Catalão. · 

Capital Feder<tl, 6 de janeiro de 1902, 14" d~ Ropnblin. 

~I. FJ·:nltAI. J•J: CA:~IPos SAJ.Lr:~. 

t·oder Executivo fÇ02 2 



.u;Tus ll\1 I'<~IIEn ~-:x nx 11',, 

M<~tli lica as tlis,10siçúes dos ;u·~;. jH e 3.1 tlu l'O!!IIIi\111011\o Ui\ l<:s\)ula 
Nav~d. tl~ nccor.lo t~otn n arL. Hll ~ I" jlo CoLli:;u rt~~ l4;11Rino. 

u Presioletl!.o d:t R~3puhli•:a. 111> E,;l,;tdo.~ Uniúu:l •lu Hra7.il, 
<H~çnj\e\Hlo. a 1.[\11:, om vjrl.llflll da loi n. Gf>!, do:!.:; tio !Htvomhro 
tl\\ \S\l'.l, a.r4. 11. lo~•.ra. a, dovu;H sm· ohs•n·vadas, no 1•ogula· 
inonl.o d;t Escola Naval, as dispo~i•ii•:s do C.11igo t\u J<;nsintl, 
t•osol v e, tln accurdo co 11 t) <li',. 1:> I ~ <i" 1lu referi• lo eodigo, 
appt·uv;ttlo polo dccret.o n. 3H90, do I do janeiro de IUOI, 
que <l.ll ~ispos(çõo~ dos ar .s. :!~ c :1\l tlu regula.monto daquelht 
çs~oJ;a\ q\le bí\}xqu cou1 o tlcctw.u n. :~6'>2, do 2 de maio tlo 
\900, soJ<~I~t as&~m moq1t\ca.das: 

AI' L as. (). iiSJiirant.o rop1·ovarlo tnn trt:s oadeiras do lllllcilllO 
;ulllo tnr;i. baixa tlu lll'a.ç \ o sur;i. oli1t1 ina.uo tia matl'icula. 
~ 1: o O que, porém, for t•opruvado nm duas e:\tleiras 

poderá, um~~ vhz em tl}(\o o enr~o, rnpn .ir o anno e pt·estar 
novu exame. 

!:j 2. o Dado o ca~o do noY<~ l'llprova•:ito, i.ori baixa. e ser;\ 
t:liminado da matricula. 

:\rt. 3~. O aspirante l't'pt·u\·ado Ollt u 11<1, cadeira ou em 
Uill<t ou mais aubs, poderá ser atlmit.titlo <L p1·estar novo 
uxame em março. , 
~ 1,0 Ropt•ovatl•) nuvamenl;~: ll<L m·1tel'ia da ea.tlcira, potlcr;i 

t'tJpctit· o. allllQ, ('acl.\lta.ntlo-~e-lho i't·oquentat• o cm·so •lo <tnno 
immedia.tamonto :mperior c pt·cstar ex<tme ol;ts matcrias deste 
:mno, ro;~'i sóro;mto depois do obtct• <\ppt·ova~·ãu n;~ cadeira tio 
anno do Sl.\<1. lll<Ltrictth, em tl!Hl foi ropruvado. 

§ 2. 0 Reprovado segundct voz em um;' ou m<ti~ aulas, pudori 
SOl' m;~~~icula.d,p no anno imuwlli<tt ~monto supel'ior. ma:> niiu 
fará. ex<tmt) Ull,i:l ma.ter(1).s tlo,;te anuo, um•tnanto não for appt·o
vauo na a.l!udida ou ~lludida.s aula;;;. 

§ 3,0 A tercol~'<\o ~·epl'QY!)oç~o. n;~s hypot.he~cs tios dous pa~:t
gmphos 'llll~eco<lplltes, detormill<\l'<i. a baixa, de p1·;u;<t o elimi
riaç,'l.o t\\)o ~<J.tricula.. 

La O lh\lC~~t.u,<t•l(), n<t p:im,oit·.~ parto tio ;n·t. :l\J t'l applie<\Ve\ 
ó\OSS'_l.Jarrla.s~rinrinha~alumiW'l o <tspira.n t 1s rnp t'0varlo~ om nma 
e:dmi':t n:t Pt'cl~flnte lltJ::IC 1 de ex:tmt~,;. 

2.' t~a•tt.lt'J [\'lS a.lltm.n;s-a.sp(r,tnt.c-< ?_PJ.i~ar~Qs flll~, om vir· 
twln d 1 !'\ I•> tlu art. .. lti o t.lo al't. 2.h •lag dtsposlçoo~ t\·ans
itm·ia,; do ro~uLtme.lt.o da 2 ele ma.io do IUOO, .iá. rcpctit·am um 
anuo lcctiv~ no tlccuno do., a.nn •·• •lcl'JUO tJ 1901, o•1ue foram 
ultimamente reprovados em uma uutl'<L ea•leira do anno em 
'1110 se ao~ha' a,m m:~tl'icul:~•los. sú p•••lel'iío apl'oveitar-se das 
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disposições do arL 30 e SfilllS paragrapbos para o elfeito de 
poderem prestar novo eu me em março. 

Os aspirantes, em ~<~e~ condições, terão lmi"ía. do praça. como 
eonsequencia. da reprovaQão, jl\ solt"rid1t. . 

Estml e os pais:\nos, ptll'êm, poderão, mnsmo no caso de tHJVi\ 
t·eproraçiio, om março, rqJCtu· ain1la uma voz o <~nno como 
paisano~. . 

a." Si o alunuw paisano, nas condit;õcs expressas mt dtspo· 
:;ição anterior, for do H0 a.nno e olJI;ivor ~tpproV!J.I.'âo eu~ lllafliQ, 
tera immediatamcuto praça de aspimntc, pa.t·a ser pt·omovillo " 
g uuda· n tarinha. 

Capital Fc1lora.l, R do janeiro de 1902, 14° da Republica. 

l\1. FERRAZ DE CAMPOS SA~·l·ES. 

Jose Pinto da Lu:;. 

DECRETO N. 4::}4 - DE 10 DE JANEIRO DE 1902 

Extingue o L:tboratorio Pyrotechnico de Matto Grosso 

o Presidento da Ropuhlica dos Estados Unidos do Hraúl re· 
sol v c, usando da autorizaçiio confel'id:t pola lei n. Hi!4, de ::10 de 
dozemb1·o de I!JOI, art. 13, n. V, extinguir o l.aboraiorio 
Pyrotedtnicu de Matto G1·os;;o, para o qual deu rogulamonto o 
~lom·eto n. lql45, de 27 de janeil\) de IH8H. 

Capit.<tl FodCJ·al, 10 tlc janeiro de I902, 14" da Repuhlica. 

]\[, !<'ERRA?. m; CAMPOS SALT.E~. 

J. N. de llfedeiros lrfallel. 

St·. Presidente da Ropublica.- U decre~o legislativo n. 75ti, 
de 5 de janeit·o de 190 I, art.. I o, paragrai•ho unico, manda pagar 
os respectivos ordenados e gratificações integraes aos lentes 
substitutos e profes~oros vitalícios dos institutos militares de 
ensino dependentes do Ministerio da Guerra, cujos logaros furam 
ex tine tos pelo regulamento para os mesmos institutos ou poste
riormente occupados por outros. 

Estão comprehendidos na disposição elo quo se trata, além 
dos docontes a que se refere o !lecroto n. :l993, de l!l de abril 
1laquclle :umo, para pagarnonto de cujas :.rt•at.ificaçõe~ a.bt·iu·sn 
por esto dueret.o o no~)ess:u-io cre.lito, o Dr. Francisco Li no 
Soares de Andntdc, Felisberto .José de Menezes e Emostu de ht 
Rivierc, professorm;, os dous primeiros da. extincta gscoia. ~fi
Iitar de.st<t Ca.pit<d, ('.o ultimo rl;t extincta Es!'ola Militar 1!0 Es· 
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tado do Ce:trá, postos em disponibilida<lc em 18 do ahril de l8V8 
por atreito da reorganisação dos referidos institutos. 

Conforme se verifica da. inclusa relação, importa. a despez;~ 
respectiva no valor de 10:772~00, competindo aos dous pri
meiros a quantia de 5:176$100 a cada um, relativa aos exer
cícios de 1898 a 1901, c ao ultimo~ de 420$rJOO, concernente a.o 
exercício de 1898. 

Ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do disposto no 
art. 2•, § 2", n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 
8 de outubro de 1896, sobro a abertur<l a este Ministerio uo cre
dito especial para. occot'l'N' ao pagamento em questão, foi <lu 
parecer que o dito creuito pólio ser legalmente abet•to. 

Nestas condições, submott.o :i vosia a.;signatur<~. o decreto 
junto, que abre esto credito. 

Capital Federal, lO ue j~neit•o de l!JU~.-J. N. do JliedeinJs 
Jllt!llet. 

DEClmTo N. 4315 - oE 10 DE .rA.:-;J;;mo oE WO:!. 

Abre ao Ministerio da Guerc·a o credito &sre~ia\ da •1uantia de 10:112.3200 
para occorrer ao pagamento a docentes em disponibilidade dos 
institutos militares de ensino, de gratificações vencidas de ii\'.)8 

a i90i. 

O Pt•esiuente d<L Republica dos Esí;a.do~ Unidos do Bra.zil re
solve, tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórm<b do disposto 
no art. 2°, § 2•, n. 2, lettra c. do decreto legislat.ivo n. :3!J2, du 
H de outulot·o de 1896, o u:sando da autorit.ação conl'eritl<~ pelo 
at•t. 2o do de n. 756, de5 de jancit·o de L!lOL, abrit· ao Ministm·io 
•la Guerra o credito especial d<~. quantia de 10:772,.:;~00, Jl<Ll'a 
occort'or ao pagamento ao Dr. Fr~ncisco Li no Soares de Andt·arlc, 
a Felisbcrio .José de Menezes e a Ernesto ele la Rivii•ro, aos dom; 
pt•ímcit·os da de 5:l7nsiOO <b catla. um, e ao ultimo a 1le 420snoo, 
q u:lntias estas prov<>ninnte~ tll' gt'<btith~at;õn~ tJ no , ent!eram: 
este, em 1898, eaqnellc3, do 1898 a 1901, n que llws competorn 
em Yirtude do preceituado no pa.ragr<\pho unico do art. 1 o do 
segundo •los citados deeretos, na q na! itlade de }Jrofos;;or·es em 
disponibilidade dos institutos rnilitarm de ensino. 

Capital FP.drwal, 10 1le jriHPírn.llr HlO?, 14" ria Rt~pnbliert. 

~~. FrrrnAZ nt: C urros SALLE-.3. 
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DECRETO N. 4316- DE lO DE JANEIRO DE 1902 

Abre ao Ministerio da Guerra o crodito extraordinario de 68: 195~189 
para execução da sentença que condemno,, a Fazenda Nacional a 
pagar ao tenente-coronel Procopio Jos~ dos Reis, p Jr prejuízos 
cauRados durante a revolta de li de setembro de 1H9:l. 

O Presidente da Republica dos g~ta.•los Unidos do Bra.zil 
resolve, usando <la autorização conferida pJlo decreto legisla
ti v o n. 847, de~ta data, abriL· ao Mini&terio da Guerra o cre
dito cxtra.ordinario de G8: 195$189 para execução da sentença 
em ultim11 inst11ncia, que coodemnou 11 Fazenda Nacional a 
pagar ao tenente-coronel Pt•ocopio J<Hé dos Reis, pot· si o como 
representante da firm11 cornmcrcia.l Procopio José dos Reis 
& Comp., por pr<•juizos causados em s~u estabelecimento com
mercial c prvpriedade, em Magé, E~ta.do do Rio de Janeiro, por 
occasião da revolta de G de setembro de 1893. 

Capital Federal, lO de janeiro de 1902, 14° da RepublicJ.. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES • 

.J. S. ''" 1\fedeirn.~ lofallet. 

Sr. Pl'<!Sidento 1la RepuhlÍI'a --O decreto legislativo n. 756, de 
!í do janPiro dn 1001, art. I o, paragra.pho unico, maml:t 
pagar os vencimnntos integ1•aes aos lentes, substitutos c pro
tt>s~oros vitalicios dos institutos militaros de ensino, dependentes 
1lo Ministerio da nunrra, cujos logaro:> foram nxtincto:~ pelo 
J·egulamnnto para os mn,mos inslitutos ou posteriormente oc
.,u pado~ por outms. 

E:-~tiio eomprehendiLlo~ na disposi~·ão de que ~P trata os do
centos mnnciouado~ nas dnas indusas rcla<;õos. 

Conforme so verifica das mnsmas relações, importa a despeza 
1ln~ gratificaçõe.~ qne Ih ·s cornpet•~m, tlo 1808 a 1\JOL, na quantia 
•lc 120:2:1.1~721. 

Ouvido o Tribunal, de Contas, nos termos do disposto no 
art. 2°, § 2" n. 2, lettra C,. do decreto L :gi:>lativo n. 392, do 
8 do outubro de 18!J6, sobre a abertura a este Mini:;t~lrio do cre· 
tlito o-;pocial para occorrol' ao pagamento em quostão, foi olle 
do parocer que o dito credito póde set• l :galmonto ab_:rto. 

Assim, pois, submotto á vossa as:-\ignatnra o decreto jnnto, 
abrindo o alludido crJdito. 

Capital Fodoral, lO de janHiro do WOZ . • -J, N. de Jl.[çdeiros 
Malfet. 
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ol!:CRIHO N. ttrll7 ..... nE 10 oFl .TANF.mo hF. wo2 

A\ore ao l\liniRterio da Guerra o cre1lilo ~special •la qnaatia de 
120:2:14$721 para pagameni<l de -yencii\Jentos ao" dncenL~~ po~to• 
em disponibilidade J!Or t>ltelio da tf'orr.:ani.~ação do~ lnAt.iLUiô~ hJi
litarM de «lnsino. 

O Pr·esidente da Repuh\ica dos J<:st.a.dos Unhlos do Brazil' 
tnndo ouvido o Tribun<\l de Cont:\~. e usando 1la autoeiza.1;ão que 
lhe ~onttwe o ai't. 2·• tlo tleéreto leg-lslati vo 11. 7rlli, 1le ;, tle 
jãneil'o 1lo 1901, resolve abril· ao Mlni~t.erio 1la Outwr:t o ~~rn<lit,•• 
ospm~iàl ria quantia de l20:2.11S72l p:wa pagamento das grali
fitlàçilrs de IR!JF! 11. 1901 a quó tllem dit•eito os docent.o>~ postos 
om ill.~jmnlbilidade por elfoito tla reorganisação dos institutos 
rnlllta.i·es tle ensino, sendo: ao major Alvaro LojJe l Machauo, 
5:003$1J59; ten~nté-coronel Lauro Sod1•é, 5:C63$05~ ; major Lauro 
SeveÍ'iarto Müller, 3:554$135; coronel.Josê Fl·eirc Bczerril Funte
nnllo, :1:554._~135; Jóak\m Ca.tttnda, 3:554$t:r>; coronel Henrique 
Valla.dares, 2: 428~63 ; tenente-coronel Innocencio Sel'ZL~tlollo 
Corl'êa, 1:867$375; t.ononte:-coronel Frn.nciScn .\lbnrto Guillou, 
3: 129S018; majot· Alexandre .Jo~é Barbosa Lima. :~:554~U:í; 
eorunCl Joio Cat;~diuo Jacqne~. 7::199$994; coronel Luiz Cnlus
tino de Castro, l: 182$791; tenonto-eot·onel Antonio <iahriel tio 
Moraes Rego, 7:íl90:';931; tcnrmte·<~oroncl Alft•e,[o Candirlo tle 
Mot·aé; kogo, 7:3!.l0$994; tenento-t,oroncl Theophilo lhtTot.o 
Vianna, 7::199$~Jn.l; tenente-coronel llonriqtu: Alberto Carlo~. 
7::199.~994; major lgnacio de Alencastro Guimari'ic>l, i:::l\l0S9D-!; 
majtn; Alcebiades Martins Ra.ngol, 7:399;$904 ; majot· Anl.onio 
.Jusé Dia>' tle Oliveira., ?::l70$[)7(i; t:montn Annih:~\ El11y Carrlo~o, 
7:::l~!-J$9~4 ; m<~:jot Junatha~ do Mello R:irrl't.u, :~:012.S~W~; majm· 
tlem•J<'i'ttd l~orred·a. da. Sllv[l., 5:179!!;994; Dr. Francisco l<'ot·
l'etr:l. Bra.gi~. 5: i79$994 ; Dr. Frc,lérico Ma1·inho tlo Azevodo, 
5:17~\J9t; Di'. AtlgU>to lJaniél tlo Araujo Lima, :l:0:1t~Oôli; 
DI'. Cartditlô lle ilóll:tnda Costa l<'rnire, 4:129$992. 

('apih1 Fmlm•n.l, I O .ie .\:tnoiro r! e l\)112, I~ • da. Republica. 

M. FEitllAZ llf: CAMPOS SA LLES. 

J. N. rle Medeiros Mallct, 

hkdRETO N. 4:ns -- bE .11 ng .1.\NEriw DE HJ02 

Cjrea mais uma brigada de inf:ihtária de GuardM Nacionaes na comrn'cà 
de Borba, no F.stado do Amazonas. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Rrazil, para 
1necução do decreto n. 4:ll, de 14 tle dozembro do 18ílô, decrof.a: 

Artif,l'O nníco. Fica creM.a na Gmu·d:t Nacional da comarca tln 
l!oJ•h:\, no Est:ulo do Amazon;l~. mais lllllôt hl'ig:ttl:\ •lo infitnfn.ria, 



com :\ llcsigim~·ão thi 2o", a. tpml i:lll eo11st1tuirá tln l,t•ns b.\t,rllhi'"•e~ 
tio Rtwviço nctivo, ns. iti, 77 c 7H c nm do tia rmJm•v:'l sob 
n. :?.6, que -;e organisarão com o~ guardas q ua.lificados nos dis-. 
tt·ict.os 1la rrl',n·i,la t·nmarca ; revogadas aR rltsposi1:iíPs 1•111 c,m
f.t·aPio. 

Capital Fcrl!\i•:tl, li tlt~ janeit•o de LV0"2, 14" tl:L Ropnblit•a.. 

\!. FE!U{AZ )lf. CAllli'OS SALLES. 

Ct·ea uma bl'igada de infantarht de Guanias Nacionaes na comarca de 
S. Felippc, no Estado do Amnzonas. 

O Pt•esidentc da Republica dosEstatlos Unidos tlrt hrazil, pàr:í 
Pxecu.;ão do tlecl'uto n. 4:J L, de 14 de dezembro de 18913, tlocl'cta: 

Artigo nnico. Fica creada na Guarda Nacional tia COTllO.rca de 
t-;. Fclippe, no l<~stado do Amazonas, um:\ brigatla de infanta
ria, com a dm-ignação de 27a, a qual so constituir:t de tres ba.· 
t.:\lhõe~ do serviço a.otivo, mi. 7!1, 80 e 81, o un;t tlo da resm·· 
l':t, snh n. 27, que se organisarão com os guartlas q1,1alificatlos 
nos tli~tl'ictos da t·et1wida Puln:i.rc:í ; i·cvoga•l:ts a~ tli~jui~lt;õ~~ 
Pm contt·:u•itl. 

l':qiit.:Ll Fr•tlPt·al. 11 dr. .ia.nllit·o tln HJO:~. 1-1" tla Repuhlk:t. 

\1. F'EltHAZ l>E CAMI'OS ~AJ.J.ES, 

SaÍJioo Bm·;·oso Juiiior. 

UI~CltETh N. 4:l:>O- llr. I I tllê .r.\'<t:mo !'i': 1\lO~ 

Crert m~is uma brigada tle Infantaria de Ouartla~ Nncionae~ na C0-

mat·ca lia Clipital tlo g8tallo tle ~. Poul.,, 

O Pt'esidente da R(~ptibll.cn. dos Esl:tdqs tJniúo~ do Brazil, 
para exeeuçiio do decroto n. 4:11, de 14lle tlezotn~ro tio IR9ll, 
rlect•cta; 

A rtign nnico. Fica crcada na, Gllar·da N<J.cional tla comarca rÍ:\ 
Capil.al ilo Estado de R. Paulo mais uma brigatla de inl'ant.qria, 
1!0111 a tle,4igna~·1in tln HJa, !1. I(U:tl se I!ODRÍÜUit•:J. tle treR lmtalltÕflR 
tlll ~crviçoo :wJ.iyo, IIR. ?il, ?i'! n .'!i~, P 11111 do d;, t'l.'~'l'VIl, 
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sob n. 91, quo ~e organis,trã() com os guar.la'l qualificl\dos nos 
distriotos d.~ rel'erida eom tt•ca ; rovt)gad:.t':\ a~ di >p J~ições ern 
contra !'i(). 

(':tpital f'(~1lrwal, 11 tlll j:tneiro tlo Hl02, 11" tb R"pnblie:~ .. 

M. FEIUtAZ llE C.Ull'OS S.\ LU:~. 

DECRETO N. 4:\21 - m: 13 ioE nNEilt0 DE IDO! 

Abre ao ~linisterio da Jnuustl'ia, Via~iio c Ol•ra'> l'ublicaq" <'.t'ct\ito 
.te GOO:OOO$, para occot·rer :i'l <lu,pe.zaq eol!l a revisão <la l'l'cl · <le 
encanamentos do abasteciment > <I e agtw. da C:tpital F·•tler<tl, 
acq tlisição (lc novoq tnan :utci a e.; o ontt·os melh~l'',l ~n.:n tos p:tt'0, 0 
seno iço. 

O Presidente tla Republica dos J<:sta·los Unidos do Brazil, 
usando da autorização conti la no n. XIV, art. 17. da lei 
n. 8:!4, de 30 de dezembro de h!Ol, decreta: 

Art. J.o Fiel aberto ao Ministeeio lla Industria, Viação e 
Obras Publicas o credito da r.oo:OOO$, p:w<~. occorrar ás despezas 
com a revisão da rêde de encanamentos do abastecimento 1le 
agua da Capital Federal, acquisição de novos mana!lciaes o 
outros melhoramentos, reclamados p<llo mesmo serviço. 

Art. 2. 0 Itevogam-se as dispo>ições em contrario. 
Capital Federal, 13 de janeiro de I 002, 14° da Republica.. 

M. FF.RRAZ DF. CAMPOS SALLES . 

. \lfi·edo Jlnia. 

DECltETO N. 4322 - IJt: J:l m: .TA:'\t:mo 111: 190~ 

.\ppt·ov:t a planta H orçament() J)<\ra consLt·neçã" de um galp~o H a a•·
<['li•içii.o d<' uma machina de P-ntalh<tr pat·a a l·:stmda <le Fet·t··• c;,.lll:t 

:\!a ria ao Urugnay. 

' O Presi<iento da Republic:t do; E-;tados Unidos do Brazii, 
a.tten<ien•lo ao que requereu a Co>.~pag;~ie rles Clu!tHÍ>H ti,! f.',.,. 
Surl Ouc.•t Brésiliens, devidamente represontad:t, decrntn: 

Artigo unico. Fieam approYados a planta e o orçamento, 
na importancia de trezo contos setecentos e cinco mil quatro· 
centos cincoenta e s~is réis (t:\:705$156) par<t a eonstrueção, na 
officina de reparação da Eotra<l<J. d~ Feno San t 1. Maria ao 
Urnguay, do um galpão para rleposito lle madeiras serradas, o 
autorizada. a acquisiçã.o e montagem tL\S mesmas ofiieina.s de 
uma. machina de fazer ontttlhcs mn madeira, até a importa.nci<L 
ele nm conto e noveeento" mil I'<'i~ (1:!!110.-l;): cltwt>nd<~ a clnspoz:t 



tot,al, na impoetancia dll quinzo conto~ seisc m tos o cinco mil 
quatrocentos cin.cocnta e seis réis ( l5:60S$t5G), ~e e lovrt.da fL 
conta rl() custeio da refl•rirl:t o~tt·ad:t em t!Pz exrwcieios, reparti
tbmentP. 

C:t.pit:1l FPdm·nl, 1:1 •In j;tndt·o 1le IDO~, 1-i" 1h Rcpnblica. 

1\f. 1•'1:1~1: \Z !li: ('A\li'OS S.\l.Ll·:,;, 

flECRETO N. n~:: --til: I :i l>t·: ü:'-II·:Itto 1•1·: I !JO? 

Appt•ov;>. o rcgulamen Lo p~r:t o C<>t'[l'' ele ~an•lc ela Arm:td:t 

O Presi•lcn.to 1l:t Republiea üos l·:~t:ttlos Unitl.os do Brazil, 
t.on.lo mn vist:t o ' 1.ccretu le;2;isl:ttivo n. 785, 1l.e 11 •'-e sotcmbro 
de 1901, que reurganisa o qu:ttl.ro !lo Corpo 1lo Sa.ntl.o •h Ar
llt:tda, resolve approv;tr c lllt.ntl.at• exocubt· o rcgnlamonto p:tr:J 
o mesmo corpo, quo a osto acompanha. 

G•tpital Fe<leral, l:J de janeiro 1lo 1902, 14° 1la Ropuhlica. 

\f. FE!ll{AZ DE CAMI'OS SALLES • 

.Jose I' in f o da Lu;, 

Regulamento uo Cor~o ue Sauoe oa ~rmaua 

TITULO I 

ll.\ ORGANISAÇ.I.o 

Art. l. o O Corpo rle Saudt\ da At·matla serit constituído por 
llH\rlicos c pha.t•maceuticos com os postos c v:mtagens consigna1lo~ 
no presente ltegularnento, conforme o rpudro seguiu te: 

1 inspector tle Saude Naval, contra-almirantt~. 
~~ c i rurgiües 1le I a classe, capitãe3 de mar e guet·ra. 
6 cirurgiões » 2' » capitães tle fragata. 

18 cirurgiões » 3" » c:1pitães-tenentes. 
20 cirurgiües » 4" » primeir11s tenentes. 
20 eirurg-iões » 5" » segun 103 tenentes. 

1 chefe de pharma.cia, capitão de ft';lgata. 
2 pharm!iceuticos de l & classe, capitães-tenentes. 
3 pharmaceuticos » 2" » pl'imeiros tenentes. 
~~ pharmaceuticos » 3·• » segundos t•mentes. 
3 pharmal\oulieos » 4" » gnal'fla~-mn,t•inha. 
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CAPITULO I 

DA ADMI~SÃn 

A ri. 2, o Nenhum medico po<lerá t1zer parle do Cot'po '''~ 
Saude 1la At·ma<la, sem ~atisfaz,·r a~ srguintcs condições: 

1. o Ser doutor em medicina por algun:a 1las Faculda,1ec; da 
Republica Federal dos Estados Unidos do llrazil ou legalmente 
hahilitndo ; 

2." Ser cidadão brazileiro e estar no goso dos direitos civis 
e poli ticos ; 

~L o Ter no maximo trinta annos de idade, o que será pro
va< lo por certi1lão de idade ou docnmento equivalente, que em 
jnizo produza fé e o suhstitua ; 

4.• Ser morigerado, o quo sr~rá tambem documentalmente 
provado ; 

5. 0 Ter· a necessaria robustez e saudo para o serviço, o quo 
:-erá julgado pela .lunta de S<.tude Naval ; 

o. o Obter approvação etn coneuróo, <I e acconlo com as 
instrucções annexas, que serão approvadas e mo lificadas I•or 
aviso do Ministro. -

Art. :1. o Em igualdade ri e classificação, terá preferencia o 
candidato que apr•~-~entar trabalhos scicntitico,; reconllecirla
mr·nte bons. 

Na falta destes, poróm, rPcahirá a ns,•.olha ~ol•r'~ o mai:l 
velho. 

Art. ·L o Os medi1:0s tlo Corpo 1le SaUile 1la Arma1l:t soriin 
nomeados por 1lect·eto c contarão ant.igui,Ja,le, tempo 1\e ~el'\' it;n 
e vencerão o soldo, da data de ~na aprc-;entação ao chefe d11 
Estado-Maior General e ao inspect••r de sa1H!1! naYnl, fnzen:lo-se 
lavrar do facto um termo em livro proprio, no qual as~ignar:lo 
conjuntamente com estas tluas nutorirlrulcs. 

Art. 5. • Os medicos :tdmitlidos no Corpo 1lc S:tlhlll <la 
Armada, que deixarem de se apresentai', sem motivo justificado. 
,]entro de trinta dias, contados da 1\ata da publicação tl:tS 
nomeações no Diario O!fidal, per,lerão o direito a e:;sM mrsmfls 
nomeações. 

CAPITULO ll 

DEVERES E ltEGALIAS 110~ MEDICO!' 

Art. H." Os omciaes do Corpo de SaUilo da Arma1la estilo 
sujeitos a todas as regras de di~ciplina militar e go~am 1las 
honras, privilegias, li berdar\es, isrmr;iírR I' fT'fl.l1fJllf'7.fiS 1]111' room
petêffi aos officiaes do Corpo da Arma•ln. 
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Além disso percebem o sol,lo correspondente a seus postos, 
e nas divers:ts circum~tancias do sorviç-o, as vantagens que lhfls 
;;ilo marcada~ por lei. 

Art. 7 .o Os principias de prncedoncia, prioridade e subordi
nação entre os o!liciaP.s 1lo Corpo de Saudc, em acto de serviço, 
serão o,; mesmos que Llirigem taes relações entre os ofllciaes do 
Corpo da Armada. 

Art. 8. 0 O montepio, a reforma e em geral todas as vnn
tagens feitas aos otHciaes (la Armad;l, competem nos officiaes do 
Cnrpo de Saude. 

A1·t. !J." Além 1lo~ casos previstos em ld serão reforlllados 
compulsoriamente os olficiaes do Corpo do S[tUdH quo attingii·om 
:\s idades determinadas na tabella soguinte: 

---- --------·~---~---- ---

PORTOS lllAI>ER I ORATIFICAÇÃO .\])I>!CIONAI, ____ \ ___ _ 
Contra-aimiranto ....•. 

Capitão de mar e ~?:uerea . 

Capitão d~ l'mg-al a • 

Cn i•i l~o-tPn~nt.e. 

C:q1itii.o d" fra~:\l.a (phnrma
coutico). 

Capil:'lo-ton<'nte. 

I" l.mwnLe 

2" tenente 

Guarda-marinha 

·rantns v~7.8R 1110$ annuaos qnan
t<>R l'or••m os anno< quo PXCP
<iceem <L) :Ji) de Rerviço. 

Tantas vezc•120$ annua~s qnan
toR forem os annos 'le scrvi<;o 
(]11~ exr,r(lr>rt1 H1 df1 2.1. 

'l':lllt'l~ vez~s ~(1$ annnnes qnan
t.ns forem oq annoq de SPr~>i<:o 
'l"" Pxce<ierem de 2;i. · 

I\ I~ '!'antas vezes i20$ annua"s quan
tos forem oR a nnoq de a<~ !'Viço 

1\2 <Jne """''""•·em •I•• 2;>. 

<iO I 
5[; 

so 

TantaR vezeR Sll$ annnile~ •lnan
tos forem os annos de Rerviço 
qnr ""cederem <IP 2:.. 

Art. lO. São extensivas ao Corpo !lo Saudc todas as disposi
çÕ<'S do decreto n. 108 A, tlé 30 de llezembi'O lle 18rl9, no que lhe 
for appliravel. 
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CAPITULO lil 

DO lNSPEOTOR T>E :"AUl>E NAVAL 

Art. ll. Ao inspector de saude na vai, como chefe do Corpo 
de Saude da Armada, compete: 

n) dirigir o pessoal que constitue o mc~mo corpo, tr.ndo :tfl 
attribuições que lhe sii.o confeJ·idu~ polo r .. gularncnto da ln~pe
ctoria de Sawle Naval; 

b) dirigir a Inspectoria de SawJe. 
Art. I?. O inspector de sande 11aval sera snbstituillo em 

sua falta ou impedimento pelo seu immediato em gr<lduaçiio. 
Art. 13. Annexado á Inspect'lria de Saurle N<tval, haverá 

um local destinado a uma bihliotheca compo~ta de obras de ana
tomia, medicina, cirurgia, hygienc, jurnae~ scientificos á es ;olha 
do inspector de saude naval. 

Essa bibliotheca, destinada aos officiaes do Corpo de Saude, 
fieará a cargo do secretario, e se regera, quanto á sahida de 
livros, pelo que a esse respeito dispõe o l'egnlarnento da Bi
bliotheca de Marinha. 

CAPITULO IV 

DOS C!RURGIÕCS CAPITÃ~S DE MAll E Gl'ICRRA. E DE FRAGATA. 

Art. 14. Os cirurgiões capitães de mar e guerra servirão: 
I. • Como ch·~fes de sawle das esqnadras. 
2." Como directores do Hospital e enl\wma.rias 'le 1\lal'inha. 
Estes lagares, rle competencia protissional, s,·, po·lem RM pl'e· 

enchidos por officiaes do Corpo de Saude, o" quae>; ficarão irnnw· 
diatamente sujeitos á lnspectoria. de Sande N:wal, em twlo quo 
foi' relativo ao serviço tles~es estabelecimentos. 

3. • Como delegados do inspeetor 1le ~aude n'\va\ nos Estados. 
Art. IG. Os medi c os capitães de fragata ser·iio tambem 

empregados na direcção de estabelecimentos hospitalares, como 
1''" medicos e I"' cirurgiÕ.lS do Hospital de Marinha., c:1mo cheft)S 
tle saude ou delegados do inspector de 1-\a.ude e como substitutos 
dos cirurgiões capitã 'S ue mar e guerl'a, nos serviços que 
competem a estes. 

Art. In. Os QUtl forem delep·;ulos uo inspectoi', nos 
Estados federaes ou servirem de cl~efes ue s:lUtle nas forças 
navaes, se regularão p ·lo •lispnsto no art. li 1leste regulamento 
e cumprirão todas as ordens dos commandantus em chefe e 
do inspector relativas ao sel'viço de saude. 

At't. 17. Si julgarem conveniente ao serviço das forças 
navaes em que se acharem, para pre~ervar ou conservar a saudc 
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das guarnições, dar instrucções, reclamadas por circumstancins 
extra.ordinarias, como sej;t o desenvolvimento de uma epidemia. 
a bor,lo tle qualquer navio, não dever:lo pol-as em execução sem 
prévia andiencia do commandante em chefe. 

Art. 18. Visitarão frequrntemente os navios de que se 
compõe a força nav<~l, e darão parte ao commnndante em cheia 
das irregularidades qtw encontrarem no serviço <le sautlo e das 
medidas quo tiverem tomado para !';tzel-as desappareccr. 

Art. l'J. Exigir·ão quinzenalment•3 dos metlicos d<t força. 
naval uma nota do estado sa.nitario dos respectivos navios, do 
numero e estado dos doentes, das meu idas tomadas para conser
v;tr a ~au<lo das guarniçi'ies e a salubridade ctos navios e do local 
tlestinatlo nos medicamentos, viveres c qnae>qnor ohjcctos em· 
Larcados para a guarnição. 

Art. 20. Quando na força naval houver algum navio que 
sirva de hospital, proporão ao eomman<Ltnte em chefe um me
dico pa t'a dirigir ahi o serviço como primeiro e os que forem 
ncccssarios para coadjuvai-o. 

Art. 21. Antes de ser·em R~bmettidos a despacho do ~om
mandante em ~hefe, os pedidos de medi,~amcntos ou df.l quacs
quer outros objectos para o uso dos doentes, apmsentados pelos 
llledicos dos navios, os examinarão, fazen,lo as alterações e 
observações que julgaremconveuientes. 

Para este tim serão tacs pedidos apresentados em manuscri· 
ptos pelos medicos ou pharmaceuticos dos na vi os, que os conver
terão, depois de examinados, em requisições. as quaes, com 
aquelles conferidas, serão rubricadas pelos chefes de Raude, para 
subirem a despacho do commandante ern chefe. 

Art. 22. Trimensalmente, ou quando se recolherem 
das commissõe,;, remetterào direr-tamt•ttle ao inspectot• um 
relatol'io, não só das molestias que tiverem reinado nos 
.navios da torça, mas ainda das occurrencias do serviço. 
N:ts mesmas épocas enviarão tambem um mappa estatístico 
no;ninal dos doentes. 

At'L 2:l. Antes tia partida de uma for<;a n;tvnl, o chefe de 
sande respe0tivo visitará os navios, d 1 que ella se compnzor e 
inspeccionará especialmente a enf.,rmat·ia <lo e.u!a um. 

Art. 24. No caso dos Jl;\vios Lerem de entrar em combate, 
lhrão com que os IntHticos de,;ses navios prep:trem tudo que 
for necessario ao Ira lamento dos feridos. 

Art. 25. Depois do combate e após communicação ao com· 
mandante em chefe, o chefe de saudc se dirigirá a bordo dos 
navios que tenham entrarlo em acçiio, V·isitara os feridos e se 
informara de tudo que lhes disser respeito, alim de dar as pro
vi<h~ncia~ que forem neces~arias, o confel'cion:trú. um relatorio, 
quA ontreg-ará ao meslllo commandante em che[e, p:1ra ser 
t.ransmi ttirto ao Governo pelos c:tnaes competent•JS. 

Art. :!6. Nos casos t!e arrib<t1l;~, on n:1qU•JIIc' em flUe, srJ 
;w:tttudu t~•;taci•JtHnla a lotV-\ ntt.vul, u.s dormtt•il "11 teritluH, rpto 
se devam tratar em terra. uiio P'-'~&am 8et· re,.:uhido:s nou hoapi
tata do logar e se torn0 iudiopen,;;avel o Sdll dt!sembal'que, o 
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chefe de samle, autorizado pelo Qommuntlant' om chefe, esco· 
lher<i. um sitio conveniente, onda se estabeleça uwa. enfei·maria 
pi'Ovisoria, que se re,ret•:i, no que for applic;tvel, pelo rogula.
!llt>Uto tlo Ho3pital ;le Marinhs, ou por instrucçües que elle 
fizer e o m~smq commanda.nte approvar na parte di~ciplinai-, 
ou pelas que forem determinada.s pelo f lo v e ruo. 

;\rt. 27. Os chefei de saude, quand·J :;o auhat·em esta.cio· 
na• las as 1orçM na vaes a. que pet·tencerem, uomoariio, de ~4 
em 24 horas, com approvação do;; commaudaut 1S 0111 uhofc. um 
~edico, quo se denominará do dia, pal'a vi:;iLu· os respoclivos 
navios. 

Art. :2:-:. Os clwfes d.1 sau·le farã·l p:J,rt:J do o3t-ltlO-lll'liur 
dos commantlantos dss for~;as navaes, t'ecoberiiu diroct:uuentu 
dos mesmos as or,leus para o serviço o com ello:> se correspon· 
dorã.o tambem direotaJUento. 

CAPITULO V 

DOS CIRUIWIÕI!l~ CAPITIES·TKi'iENTES, PlU~!EllWS E :-;~:tii'NLIOS 
TENENTES 

Art. 29. Os oirur;{iões capitães-tenentes sorvmto como 
segundos cirurgiões do Hospital do MariHh<t, como lllotlkos das 
enfermarias rlos }i.]stados e estabelecimentos nava.es, nos navio>: 
de i' elas~e, como chefe& de sa.ude nas flotilhn,H, e, na (alta dPs 
medicos ca1•itãos rle fragaLt, nos ~erviço::; qU·l comp ltirern a 
estes. 

Art. 30. Os cirurgiões primeiro~ c segundos tenentes po· 
tlurão sat•vir no Hospital de Marinha como terceir·os merlicos, 
nas enfermarias, nos navios e esta.beiPcimontos ll<tvae~. 

Art. ;;I. Nenhuma commissiio de tcn·a poderá Het' cxut·
eida pelos cit•ttrgiões prímoit·o,; e segundos tenentes, por mais 
d•J Ires annos, salvo o caso de não haver ttuem os substitua., 
de igual patente. 

Art. 32. Nenhum cirm·gião capitão-tenente, primeiro ou 
segun1lo tenente exer·cm·á emprego de terr·a sem completar o 
tempo d3 embarque exlgirlo por lei para. a promoção. . 

Art. 33. Os cirurgiões acima retol'idu~, empregados nos 
corpos de Marinha, Escola Naval e nas Escolas de Aprendizes 
Marinheiros, terão uma ambulancia para tres mezes • 

• \rt. 34. Tratarão nesses estabelecimentos todas as praças 
affeetadas de molestias, que forem passagoiras ou não offereçam 
nisso inconveniente, remettendo para 05 hospitrws as que não 
se acharem nessas condições. · 

Não havendo na localidade hospital on enferm:~l'ia de Ma
rinha, serão os tloentM enviatlos ao.< d" Rxercito. l'aso tambem 
niio existam estea, p<li'<t o-; civi::;. 

Al't. 35. Os motlicos ompregados na::; esc"la.s, tJUa.rteis, na· 
·•io:;, uu qua.esque1' estabelecimentos uavaes, làrão diariamente 
visita ao1< dt~P.nl.e~>, ftS horas qno furem convencionadas com os 
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comma~~<.lantes, aos qnaes entregarão todos os dias uma l'elação 
das praças quo thorem ido pa1•a o:> hospilaes e das que tloaram 
em tt·atamento ou 0111 cou valescença, pmtieando o mesmo fóra 
tia ho:·a •Lt visita, ~cmpt·e que haj<l llo<'ossidade. 

Art. 3ti. t'umpl'irão, uo que diz respeit•> á escripturação .. 
o que e;tít determinatlo nos t·egulatuonto:l compet•mteH e no 
pt•iucipiu de ead<t mo;~; cnviar;·t.o, pot• intermotlio do respectivo 
t\OIDtua.ULlanto, a o,;tatistic;t elas molestia~ tmtada.; no mcz 
nnl cetlouto. 

Art. :n. Quantlo ha.ia uos hospitaeti doentes quo pertou· 
çam aos c01·pos, navios o e:>colas, onde set·vit·em, irão uma. vez 
por somaua vbital-os c. informar-se dn seu estwlo, dando parte 
aos commandautes do resultado da vi.-;ita. 

Art. 38. os metlicos empregados nos corpos, navios c outros 
e~labelecimento$ na,vaos inspeccionarão, sempre que foi' n.~ces
sario, as pt•;~ças, devendo. as que forem encontradas com mo
lestias contagiosas. ser logo r0movidas. 

Art. 39. Alóm do estabelecido no artigo precedente, toda~ 
a.;; voze3 qne obse!'varem mole>tia contagio3a em alguma praça, 
mandarão logo separai-~L elas outms e a t•ometterãe para os 
hoBpitaes. No caso de deseuvolvim•Jnto de opidemia, darão 
immerliatamente parte uos commandantes, para que, Plll acto 
continuo, commtwiq nem o facto á autoridade sanitaria, afim de 
serem removitlas. 

Art. 40. Sempre que so houver ele applicar qualquer cas
tigo corporal a alguma das praças tla co11tpanhia correcdonal, 
crcad<t pelo decreto n. 328, de 12 de abril do 1890, o medicC', qne 
ti ver de assistir a esse castigo, examinará Ei o estado do iwli
viduo o admitte. No caso contrario, o declarará, cn;ittindo snu 
.in izo por esc ri pto. 

Art. 41. Exercerão, no que for concernente ao serviço de 
saude, autoridade immediata sobre os modicos mais mo•ltJrnos, 
pbarmacenticos e enfermeiros. 

Nas faltas de serviço e insubordinação, premlorão os deliu
<tuontes, d<mdo parte ao com mandante. 

Art. 42. Os cirurgiões capitãe:;-tonentes, prim :ir•JS e se
gundos tenentes, quet• nas commissõ oS d'' terra, rt uer nas de 
embarque, fiscalizarão e providenciarão, om tudo quanto for 
relativo á. hygiene dos e~tabelocimentos, n9.vios e praças, como 
sejam a illuminação, ventilação, a\imontação, vestuario, etc. 

Art. 43. Os cirurgiões capitães-tementes, primeiros e se
guudos tenentes farão parte das commissões nomeadas para 
examinar os viveres destinados aos navios e estabelecimentos. 
Poderão lambem isoladamente ser nomer~dos para esse fim. 

Art. 44. Quando se nrmar Oíl aprPstar-so qu!llquer navio, 
o cirurgião para elle nomeado inspeccionarã. á meilitla quo forem 
chegando a bordo os marinheiros P soldados, destinados a formar 
a gllarnição do mosmo navio, e fará uma relação das pra<)<\S 
que não julgar aptas para o emb:1rqne, rehll,:ão qno, com a indi
cação das mulestias de cada nma, eutreg:1ril ao respecti vu com
mandante. 



AC'TOS 1>0 PODER EXECUTI VU 

Art. -15. Si na inspecção a que proceder tiver obsor·vado 
alguma molestia contagiosa, de qualquer natureza que soja, 
participará ao commanrlante e r·emetteri logo para os hospitnes 
o individuo ou indivíduos atfectados. 

Art. 46. Durante os exercícios geraes, os medicos e seus 
subordinados se conservarão em seus postos para occorrerem a 
qualquer accidente. 

Art. 47. Assim fJUe morrer qualquer doente, darão parte ao 
C}mmanrlante, marC<lrão a hora em que deva ter logar o enter
ramento e proporão as medidas hygienicas indispensaveis. 

Art. 48. Dan(lo-se o caso de desembarque, em occasião de 
combate, um ou mais medicos acompanharão a força, levnndo 
comsigo um ou mais enfermeiros e as praças necessarias para 
conducçiio dos instrumentos e apeestos para os curativos. 

Art. 49. Depois de qualquer combate, quer este tenha tido 
Jogar a bordo, qner em terra, curados os feridos e collocados em 
seus leitos, farão um~t relação, notando a. uatureza e gravidade 
dos feridos e a entregarão ao commandante; e quando servirem 
em alguma força naval, darão uma relação semelhante ao re
spJcti vo chefe de Kaude. 

Art. 50. Nos navios em que houver mais de um medico, o 
m:JiS moderno terá a seu cargo os instrumentos cit·urgicos. 

Art. 51. Si o navio não tiver pha·maceutico, o medico que 
reunir as duas funcções perceberá uma gratificação pelo accres
cimo do trabalho e para as quebras no peso dos mrtlicamentos. 

Art. 52. Aos medico3 de registro compete : 
§ I.• Dar conta pot· e3cripto ao chefe de s wde do que oc

correr no dia de serviço, afim de que o participe ao comman
dante em chefe. 

~ 2.'' Acudir a (plalquer ckttnado dos navios. 
~ 3." Enviar pat·a os hospitae~ os individuo:-; qut~ adoecerem 

depois da visila diaria dos medicos tios navio;; l' não puderem 
s~1· nelles tratados, classilican<lo a molestia. As IJaixas serão por 
elles assignadas. 

Art. 51. Os cirurgiões capitãcs-ümentPS, primeiros 11 se
gundos tenente.~. que ~ervii'Om nas escolas, liospilaes e outros 
estabelecimentos navaes, deverão apre~wnl;ar, ao deixarem sua. 
commissão, um trab·tlho sobre as molestias mais t'eequentes 
nas localidadrs em que tiyer·em servido, acompanhado dos 
darlos e esclarecimentos que julgarem de utili•lade. O mesmo 
farã.o os que servirem nus navios e flotilhas. Todos estes 
trabalhos serão rlirigidos ao inspector que, emiltinrlo seu juizo, 
o levar:t ao conhecimento do Ministro P" r a ser lançado nos 
assentamentos do livro-mestre. 

1\rt .. 51. A!(~m do qw1 flea determinado no artigo prercdente, 
são os cirurgiões c:q>iiães·tencntcs, primeÍI'os e segundo~ te
nentes, qualquer que seja a sua commissão, obrigados a escrever 
um t.liai'JO das molesti<.~.s ·~lw atl'eetarem os individltOs snbmet
tido:~ a seus rmidados. Es3e diario serit. apreE,entado men:>almente, 
ou antes, no ca'>o r! e tLJrminarem a., commis3óes, ao chPfe de :;awle. 
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CAPITULO Vl 

DAS PROMOÇÕES 

Art. 55. As promoções dos medicos do Corpo de Saude da. 
Armada so farão de nccordo com as disposições em vigor que 
regem as promoções dos ofllciaos do Corpo da. Armada.. 

Art. 5G. Essas promoções serão p::.r antiguidade e mere
cimento. 

Art. 57. Constituem condições de merecimento: 
a) Aptidão, zelo o coragem, no cumprimento dos devores 

profissionaes. 
b) Maior tempo de embarque e de viagem. 
c) Desempenho satisfactorio de commissão importante e apre

sentação de trabalhos reconhecidos bons sobre medicina. e ci
rurgia. 

Art. 58. Para a promoção dos medicos é imprescindível o 
tempo de embarque- exigido pela lei. 

Paragrapho unico. O posto de contra-almirante, inspector de 
saude naval, como posto de accesso que é, ser<t sempre preen
cllido por cirurgião capitão de mar e guerra, de conformidade 
com o art. 85 da Constituição e com as leis e regulamentos 
vigentes. 

Art. 59. O tempo de embarque para 11. promoção de medi
cos, de capitães-tenentes para capitães de fragata, será de dons 
annos, pelo menos. 

Art. qO. O tempo em que os olliciaes superiores do Corpo 
de S-tnde da Armada servirem nos Jogares de chefes 1le clioica 
do Hospital e dos Arsenaes de Marinha, deve ser computado, 
para os effeitos da. promoção, como si esses facultativos exerces
sem os Jogares de chefes de saulle de forças navaes. 

TITULO HI 

l•OS i'IIAltMAi~Ell'l'H'O!I 

CAPITULO 1 

ADMISSÃO E PROMOÇÃO 

Art. 61. Para a admissão dos pharmaceuticos sã.o neces
st~rias ns mesmas condiçõ~s do art. zo em relação ;t profissão e 
im\ividualidade do candidato. 

Art. 62. As promoções dos pharmaceuticos serão feitas de 
éOnformidade ;w esta,be\ecido pna os otliciae~ do Corpo de Saud9 
da Al'mada. 

l'oder E·xecutlvo 1Y02 
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Paragrapho unico. FieL sub ,ntentlido que na promoção 1le 
pharmaceu lico~ capitães-tenentes l':n•a chof<J do pharmacia não 
é oxigitla a condiçãD 1le embarque 

CAPITULO ll 

lll:n:lli:'. COMMlS:iÕES E REGALIAS 

Art. Ol. o ch ~ro ,;,, p'tarmacia terá sua séd ~ no llospital 
do Marinha, l:e enctnq.[;trá da dirccção c fiscaliz>~.ção rlo pes
soal e material, e SJ <•"~Trsponderá direetament'l com o inspector 
de S:lu,lc Naval rm tu· I•) que for relativo ao sr•rviço de saudc. 

Art. 64. Os pharmnceuticos capitães·temntes dirigil·ão, um 
a pharmacia e ó outro o laboratorh chimico dó mesmo hospital, 
sendo r.•sponsavois pelo matwial contidO ne:;SaS ofllcinas de 
trabalho. 

Par·agt·apho unit:•o. O plmrmaceutico enc.HrPga•lo da phal'· 
macia terá sua reside11Cia no Hospita 1 de· :\larinha. 

Art. 65. O~ pllll.rnuceuticos primeiros e segundos tenentes 
e gmirdas-marinha alti"\J'narão no serviço do ho-"pit,ll, navio~ e 
estabelecimentos de 1\l.lrinlm. 

Art. 6li. Nenhum pharmace}utico t•Jrá omrrego um terra, 
:sem ::;atist',tzet· a~ con•li<;iiJ" •le ombarqno exigidas pelos arL;. li•.\ 
e 67 

Art. 67. os pharma•;eutieos privados de commissiio por mo
tivo alheio á ;;ua vontade serão a ldidos ao Hospital de .\larinha, 
terão <18 vantagens correspondente,; a s )tiS postos .c entrarão 
na escala 110 serviço. 

Art. fiB. Os pharmac<mticos, empregados no ho5pital, enfer
mnt•ia~. navios o c;t;~b[)lecirnentos navaes, nxecut•trã.o as pre· 
scripções que lhes Corem ortlena•h.s, n f'arão a ·w~riptnrar;ão tle 
suas contas de nccordo com os regnlamcnto3 . 

. \rt. 69. Frcam revo~adas as disposições em cJn trario. 
C;~pi tal Federal, l:S •lej t,ncit'<J 1I1J !!))?.- Jrl'i l'i;1l•> r/,, Jy;. 

IJECH.ETO N. 4.:3:!4- n1: 18 llE .1.\:'\1:11:o ''f: 1!111! 

('onvu··:l 0\LI·~~~~dilltl.t'iamrmle o Congrcc;~o \'ario1,3.l (•'ll':l (• di·1 ·:-. ;J: ... 

fevereiro f11turo. 

O Presidente da Rnpnblica dos ~~~ ;a,rlos Uni· lo.; <lo Braz i!: 
Con~i<lm·.wdo rJun a Commi,~ão E.~pecial da Camara. dns 

ltopub:los, p<Jl' sou pt•osi•lente, repl'c~untou ao fiol·erll•l sohr•· 
a l'Oll\;CliÍUjl<'Í·i t},_t I~Olll-ul'al.:i'l U~ 11111-1. s·e sao f•xtr;l"l"<liO-HI.J 
do CnngrPs~o N.lcíonal p.1.1':1 n firn d» ti..JrhPr.lr '""''' "p!·l· 
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jecto do Codigo Civil, a.pre3enta.do pelo Executivo, revisto e 
organisado pela mesma Commissão ; 

Considerando quo es'la ropresentaç:Lo trarluz uma justa as
piração, desde longos annus constantemont.e m·tnifest;ada. pelos 
ai versos orgãos d<t opini:'io nacional o por successivos a.ctos do 
poder publico, assignal<.tntlo a noce~sida1le de dotar·S!l o p<1.iz 
com um Codigo quo atteste o estado 1le su;~ cultura jul'idic<\ ; 

Considerando quo, para obra. tão complex:t c de tal ma.gnitwle, 
será insufficiente o pcriodo ordinario dos trabalhos legisla
tivos, destinado:> ao exame das multiplag mcrlidas concernentes 
á publica administração: 

Resolve, nos t!lrmos do :.l.l't. ·tR, n. 10, rh c,nl'ltituição da 
Republica, convuc:tr o Congresso ~u.cion:tl, quo se rcunit·:.t ex
traordinal'iamonte no dia 25 de feTereiro pr.)ximo futuro. 

Capital Fedoral, 18 de jrmoiro de 1902, 14• da. Ropuhlica. 

M. FE!tRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso Juni01·. 

DECRETO N • .t32:J- nE 21 I>E .JA:><rmw IH: 11!0'! 

Abre ao .i\liuisterio da Industria, Viação e Ouras l'uulicas o ereuito 
especial de 10:000$ para occorrer ás d<lspezas de representação dos 
productllS brazileiros na exposição Pau-Americana, em Bull'alo. 

O Prosirionte da. Republica. dos E~tados Unidos do BI·azil, 
mm.nrlo da autorização legislativa cmlticlct no art. 18, n. X V, 
clct 1oi 11, 8:l4, tiO 30 do dezembro de 1901, ilecrot;L: 

Adigo unico. Fica ctbertu ao Mini:-~t.orio da In1lustria, Viação 
e Obras Publicas o credito especial do 10:000!\:. para occJI'I'Ol' 
iis cle~pezaR do representação dos producto'1 bnzileiro~ n:t 
exposição Pan-Americana, em Buff;tlo. 

Capital Fn1leraJ,' 21 de j:10ciru tlo 190"!. 14• da Ropnblic.-1.. 

M. FERRAZ DE CAMPOS S,\LLE~. 

Alfredo Jfaiu. 
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DECRETO N. 4:12G - DE 22 DE JANEIRO !>E U)O~ 

Approva o regulamento da Inspectol'ia de Saud~ !\aval 

O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brazil : 

Resolve, usando da autorizaç.ão conferida no art. 10 lcd.tl'a 
a, da lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901, <tpprovar c man(lar 
exPcntar o regulamento da Inspcetori;t tio Sando Naval, quo a 
este at·.ompanha, ficando, assim, altc1·ado o l'rgulamonto <Jnnox" 
ao deereto n, 430, tle ~~~ .te maio do 18\lO, na pal'f.u rehtiv<t ;i 
2a sec<;ão do Quartel (;encral da Marinha. 

Capital Federal, 22 de janeiriJ de !902, 14" d<J. Repuhlica. 

M. FRRRAZ DE CA)!POS SALLI:S. 

José Pinto "'T L>1;. 

Regulamento ~a lns~ectoria ~e Sau~e Naval 

TITULO I 

DA INSPECTOIUA IJE SAijiJE NAV.\L 

CAPITULO I 

JJA INSI'ECTORIA DF: SATJilli: ~AVAL E SI'!US Fl~:-l 

Art. 1.• A luspectoria. de Saude Naval constitue uma 
repartição annexa. ao Quarto! General, com o qual se lntende 
em relação á disciplina dos corpos a seu cargo, tendo, port·,m, 
a necessaria indop.Hidencia sobre oR assumptos protlso;ionaes nn 
technicos. 

Art. 2.0 A' lnspec~oria de Saude Naval cnmpet~ : 
§ 1.0 A org<tnisação, movimento, economia o disciplina do 

seguinte pessoal : Corpil de Saude da At·mad;l. alumnos-pcn· 
sionistas, praticos de pbarmacia, entin·meiro;.n:lvaes e o per· 
tencento aos hospitues e enfermarias. 

§ 2." As substitniç0es. licenças, vene:mentos, tempo Jose:"· 
vfço, premias, pensõeJ, reformas, t·e::er v,ts, uemiliti•~e-'. r.,gis:: o 
da:i declara .. ~üe3 pJ.ra o monte-p!o, prornovj2~:, J::1eul,l.I1Ieuto~ e 
informações do pt:~ ,oal rio~ corpo:, a sett cdt' ,.;•J. 
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§ 3.• A direcção superior e inspecção do serviço de sande, 
quer nos navios, corpos de mal'ioka e escolas de aprendizes 
mario heiros, quer nos hospitaa. e enfermarias. 

§ 4." O supprimento de medicamentos e ferros cirurgicos, 
observadas na competencia para os adquirir as disposições do 
decreto n. 429, de 29 de maio de 1890. 

§ 5.• O inventario e prestação de contas dos offlciaes do 
Corpo de Saude, dentro dos limite." marcados no decreto 
n. 4542 .\., de :~o de junho do 1870, e sem o.ll't.msa das disposições 
do de n. 277 C, de 22 de março de 1890, na parte referente a 
este assumpto. 

§ G.• O fornecimento de livros para a escripturação das 
boticas dos hospitaes, corpo1, navios, escolas e enlermal'ias. 

~ 7." O contracto, em caso t1.e necessidade, do pessoal pre· 
ciso para o serviço de saude, e que lhe for determinado pelo 
Ministro. 

!'\ 8." O parecer em gráo de recurso sobre exame e opinião 
emittida em relação á qualidade dos viveres e aguada, conforme 
o preceito do decreto n. 4542 A, ele 30 de junho de 1870, o mais 
as disposições a respeito. 

§ 9. • A bygiene em geral. 
§ 10. A iuspecção de saude dos officiaes, inferior·es, praças 

e empregados civis. . 
§ 11. A apresentação, quando haja alguma vaga no corpo, 

de uma relação dos offlciaes desse corpo que tenham preenchido 
os requisitos legaes para a promoção. 

§ 12. A indicação dos medicos e pharmaceuticos, que 
houverem attingido a idade legal e tenham de ser reformados 
compulsoriamente. 

§ 13. A organisação, nos primeiros mezes do anno, conforme 
os dados fornecidos pelo Hospital de Marinha, enferm;~.rias e es· 
tabelecimentos do Marinha, do mappa dos doentes ahi tratados 
durante o anno findo. 

§ 14. O serviço da estatística sanitaria da Marinha, prin
cipalmente as que se referirem : 

a) ao movimento do pessoal dos corpos a seu cargo ; 
b) ao movimento do pessoal do~ navios, corpos e estabele

cimentos de marinha, onde houver official do Corpo de Saude; 
exigindo a remessa de mappas nosologicos e outros que julgar 
conveniente ao fim em vista ; 

c) historico e custeio dos hospitaes e rmrermarias, assim 
como o valor dos appai'elhos, medica.mentos, etc., suas entradas 
e sahidas; 

d) demonstração geral da receita e despeza ordinaria, dis
criminação dos valores dos fornecimentos, seu movimento, etc. 

Art. 3.• Annexado á Inspectoria de Saude Naval haverá um 
local destinado a uma bibliotbeca composta de obras de anato
mia, medicina, cirurgia, hygieue, jornaes scinntificos a escolha 
do inspActor de Saudc Naval, 
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TITULO 11 

no Pt•;S.~OAL t; SUAS A T'l'!tintJIÇoRS 

CAPITULO I 

DO PESSOAL 

Art. 4. o A Inspectoria de Saude será dirigida pelo inspector 
de Saude Naval e terá, além do medico assistente, mais os se· 
guintes empregados: 

I secretario, officiai superior do corpo da activa on re-
fprmado, á. escolha do mesmo insp:,ctor. 

I amanuense, merHco ou official de far.enda reformado. 
I (lontinuo, enfermeiro naval. 
Art. 5. 0 A' Inspect'lria de Saude compete tudo quanto se 

referir: 
§ 1.• A' organisação, movimento economico e disciplina elo 

Corpo de Saude da Armada. 
§2.• A' inspecç;ão de saude nos navios, Hospital de Marinha, 

e.1fermarias, corpos de Marinha, e Escola rle Aprendizes Ma
rinheiros. 

§~.o Ao supprimento de medicamentos e instrumentos ci· 
rurgicos para os navios, corpos e estabelecimentos nav:1e<;. 

§ 4.'' Ao inventario e prestação de contas dos officiaeli do 
Corpo ( e Saude da Armada, dentro dos litnltes mercados no 
decreto n. 4542 A, rle 30 de junho de 1870, na parte referente a 
este àssumpto. 

, § 5. o Ao fornecimento de livros para a escripturação das 
boticas dos navios, corpos, escolas e hospitaes. 

§ ü. o Ao contracto, em caso de necessidade, de merlico~. phar
maceuticos e enfermeiros. 

§ 7. o A' hygiene em geral. 
§ 8. 0 A' inspecção de saude dos otllcia'lS, praças e empregados 

civis. 
§ 9. 0 A' admissão, concurso, licenças, tempo de serviço, ven· 

cimentos, promoções, pensões, derni>sões e reforma do pessoal do 
Corpo de Saude. 

§ 10. A' escri!lluração do livro-mestre do pessoal do Corpo 
de Saude, de modo a se conservar em dia e ser feita de accordo 
com as disposições vigentes. 

CAPiTULO Il 

Art. 6.• O inspector de Sa'ude Naval dirige o serviço do 
saude da Armada; e por isso exerce toJa a autoridade no que diz 
respeito ao mesmo serviço, por si ou por delegados de sua con
fiança. 



.\CTI •S DO l'OIJl·:tt J·;XJ•:GUTIVO 39 

Art. i. o O serviço na Capital Federal fica wb sua imme· 
dia.t<t fiscalização, em tuno quanto se referit· ao pessoal, material 
e hygiene das praças, navios e estaheledmento:; 1l<t Armada. 

Nos dilferentes Estados da União esse mesmo serviço será 
executado por deleg<Hlcs e chet'es do saude de sua escolha. 

Art. 8.• Compete-lhe propot· os medicvs que tiverem de 
servir no Hosuital de Marinha, enfermarias; corpos, navios, 
osquadras, Arsenaes, praças e quaesquer outral!l commissões lle 
marinha. 

Art. 9. 0 Dará instrucções il. seu~ suborllinados, em tudo 
quanto se referir a hygiene e á ::mude dos otficiaes e praças da 
Armaila. 

Art. 10. Além da autonomia profissional, compete ainda ao 
inspector ele Saude Naval manter• a orJem e disciplina entre os 
officiaes do Corpo d<~ Saude da ArtnaJa, para o que poderá cen
surai-os e prendel-os até oito dias, si as:llm o julgar necessario 
e nesse caso communicara o occorrhlo á autoridade superior. 

Art. ll. O inspector dé Saude Naval poderá. dar até oito 
dins de licença aos que estiverem sob as suas immediatas ordens 
nos hospitae~ e repartição a S2U cargo. 

Ar·t. 12. Não obstante o aeu Jever de dirigir e fiscalizar 
todo o serviço de saude, não poderá, com tudo, o inspector de 
Saude Naval impôr aos medicos do Corpo systemns ou doutri-
nas medicas. • 

Si, porém, se der o facto de reconhecer que da applicacão 
de um tratamento medico ou drurgico possa resultar compro· 
mettirnento para a saude e vida de qualquer doente, b após 
haver inutilmente aconselhado ao medico outra linha de con• 
ducta, não hesitará. em proceder como ju g<\r a.certado. Neste 
caso, assumirá toda a responsabilidade e cutumunicará o occor
rido ao poder competente. 

Art. 13. O inspector de Saude Naval se corresponderà di
rectamente. com o quartel·general em tudo quanto for relativo 
ao ser·viço da Armada e com outras autorirlades civis e militareEi, 
sempre que se tornar necessario para o bom andamento do ser
viço a seu car·go. 

Art. 14. O inspector de Saude Naval informará, além 
disso, ao Ooverno sobre to las as pretenções dos me<licos e 
daquelles que ti verem de ser admittidos ao serviço de Saurle da 
Armada. 

Art. 15. ·o inspector de Saude Naval terá ás suas ordens, 
como assistente, um medico capitã.o-tenentc ou primeiro tenente, 
o qual será de suá escolha e nomeação do Governo e se in
cumbit·á do detalhe do serviço. 

Ar·t. 16. Regular por meio de instrucçõos : 
n) a execução dos serviços a cargo do pessoal da ln~prc!.orla; 
h) a escripturação geral da Inspectoria. · 
Art. 17. Apresentar annualmente até fevereiro de cada 

anno, não só o relatorio da lnspectoria, como o~ Jas autor·idades 
fJU!li ~~~rvir11m soh as suas ordens. 
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CAPITULO lli 

DJ Mf·~DICO ASSISTI~NTE E DO SECRET.\ RIO 

Art. 18. Ao medico assistente compete o movimettto geral 
do pe3soal dos corpos a cargo da Inspectori t. 

Art. 19. O secrJtat·io é o responsavel pela. boa m·dem e 
regularidade dos serviço5 a cargo da secretaria. 

Art. 20. Compete ao secretario : 
§ 1.• Distribuir, fiscalizar e dirigir o5 trabalhos da Secre

taria, de accordo com as ordem do chefe. 
. § 2.• Assignar as certidões em virtude de re1uorimentos 
despachados pelo clwfe do Estado M.dor. 

§ 3.° Fazer escripturar soh suas vistas e immediata re
sponsabilidade todos os li v r os da Inspectoria. 

§ 4.• Reunir os dados para a confecção do rclatorio. 

CAPITULO IV 

110 A~IAC>'UE="SE E DO CO:"!TINITO 

Art. 21. O amanuense desempenhará. com zr~lo e pontua
lidade os serviços que lhe forem distribuídos ou ordenado!! 
pelo secretario, respondendo pelas faltas que commetter. 

Art. 22. Ao continuo compete : 
§ 1.0 Abrir a repartição nos dia3 uteis, meia. hora antes tia 

marcada para o começo rios trabalhos, e extraordinariamen I c 
no dia e hora que lhe for determinado pelo secretario. 

§ 2.• Receber por inventario a mobilia e utensis da repar
tição e responder pela sua guarda e conservação. 

§ 3.• Acudir com presteza aos chamados do chefe e mai~ 
empregados da Inspectoria. 

CAI'lTULO V 

DAS NOMI-::\ÇÕES, J,ICI<:NÇ:\S E \"ENCIMR:\"TO;; 

Art. 23. Os empregados da Inspectoria de Saudc Naval 
serão nomeados por portaria do Ministro, mediante pr·oposta do 
inspector de Saude ao chefe do Estado Maior General, excepto o 
continuo que será nomeado por esta ui ti ma autorirla•le. 

Art. 24. As licenças e vencimentos do pessoal <la repar
tição serão regidos pelas mesmas disposições do regulamento do 
Quartel General de Marinha. 
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TITULO III 

ALUMNOS PENSIONISTAS 

CAPITULO I 

ADMISSÃO, DEVEltE", ATTR!llUIÇÕF.S B REGALIAS 

Art. 25. Para a a1missão de alnmnos pensionistas exi
gem-se, além dos documentos relativos á moralidade e appro
vação das mll.terias do qu>1rtn anno me:li~o. o exame de sani
dado e o.pprovaçiio 11m concnT'so. de accor•ln com n~ instrucçõe~ 
:mnoxa!1. 

Art. 26. Serão nomeados por portaria do Ministro da Ma
rinha e contarão o tempo de serviço desde a data de sua apre
~entação ao director do hospital. 

Art. 27. Os alumnos pensionistas servirão nos hospitaes 
como auxiliares das clinicas medica e cirurgica, e como taes 
acompanharão e coadjn varão os medicos de dia no serviço que 
lhes competir. 

Terão a graduação de guardas-marinb.a e gosarão das rega
lias e isençõei! correspondentes aos otficiaes de sua graduação ; 
estarão sujeitos á disciplina. militar, residirão nos hospitaes, 
por onde serão municiados e terão as vantagens consignadas 
nas tabellas. 

Art. 28. Nas vagas que se det·em de medicos do Corpo 
de Saude, serão preferi-dos no concurso, si a elle se sujeitari}m 
em igualdade de condições, os que tiverem servido como alnmnos 
pensionistas. 

Paragrapho unico. Os que entrarem para. o quadro dos 
medicos contarão como tempo de serviço o rtue houverem pre
starlo antes. 

TITULO IV 

PRATICOfl DE PIIAH.MACIA 

CAPITULO I 

ADMISSÃO, DEVERES, ATrRinUIÇÕEs E REGALIAS 

Art. 29. Para a sua admissão exige-se, além da co:1dição 
de cidadão brazileiro, a. apresentaçà') •ia attestados de morali
dade e a approvação em exame pratico de pharmacia. 

Paragrapho unico. Sua nomeação será feita por portaria 
!lo Ministro da Marinha, mediante proposta rlo inspector g-eral. 
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Art. 30. ~erão auxiliares do serviço de pharmacia e do 
laboratorio chimico do Hospital de Marinha, onde residirão e 
por onde serão municiados. 

Art. 31. Terão a graduaçiio e as regalias de primeiros sar
gentos, estarão sujêltos á disdpllna tnilltar, perceberão os ven
cimentos marcado~ nas tabellas e obterão a reforn1a de <tccordo 
com o estabelecido para os officlnes de suas gr!Hiuações. 

TITULO V 

CAPITULO I 

DOS ENFI!lR.MKIROS NATAES 

Art. 32. O Corpo de Enfermeiros Navaes ficará sob a 
immediata direcção do inspector geral, que designará os que 
tiverem de servir nas uifferentes commissões exigid!1s pelo 
serviço de saude. . 

. Art. 33. São mantidas para o Corpo de Enfermeiros Navaes 
todas às disposiçt!es contidas tio regulamento que baixou com o 
decreto n. 3234, de 17 de março de 1899. 

TITULO VI 

CAPITULO I 

DAS jUNTAS DE SAUDE DA ARMADA 

Art. 34. O inspector como presidente e os dous primeiros 
medlcos do Hospital de Marinha como vogaes, formarão nesta 
Capit<-~1 a Junta. de Saude da Armada, que terá os seguintes de
veres e 11ttribuições : 

§ 1. 0 Organisar o regulamento indicativo das molestias que 
isentam de serviço da Armada, e o formulario, pelo qual devem 
ser feitas todas a>~ presOI'ipçõês de remedios no hospital, rm
fei·marias e a borrlo de navios. 

§ 2. o Examinar, respeitada a disposição do decreto n. 429 de 
29 de maio de 1890, o fbrmulario no principio de cada anno, 
afim de ver si convem ser corrigido ou augmentado de formulas 
novas, propondo 110 Governo a impressão de nova edição, si for· 
necessario. 

Este formulario será distribuído a todas as repartições e 
estações de marinha, a. que JlúSsa o seu conhecimento interessar. 

§ 3. 0 Tratar de todas as questõe~ de hygiene, relntiVHS '' 
eonl!lervaçãQ da saude da gente de marinha, e examinar os 
diarios Rpt'el!entados pelos cirurgiõef!. 
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§ 4. o Propô r ao Governo, nos casos de epidemia, ou de 
probabilidade do apparecimento della, todos qs meios conve
nientes para. suspender o sen progresso ou evita.l·a, organisando 
para este fim instrucções, que deverão ser executadas pelos 
officiaes do Corpo do Sau,le, e em que os autorizará a 
tlesviar-se, sob sua responsabilidade, dos preceitos impostos, si 
a molcstia que constituir a epidemia apresentar symptomas in
solitos ou for modificada em sua natureza e gravidade pelas 
localidades, de modo imprevisto nas ditas instrucções. 

Propôr igualmente ao Governo o material necessario para 
uso dos doentes e preparação dos m,Jdicamentos e alimentos, 
assim como a qualidade e quantidade destes, para a formação 
das dietas. 

§ 5. • Inspeccionar os otllciaes, praças de pret, empregados 
civis e outros, que para esse fim indicar o qu,trtel-general. 

§ 6. • lospeccionar, mantidas as determinações do decreto 
n. 429 de 29 de maio de 1890, a pharmacia do Hospital de Ma
rinha, inutilisando os medicamentos e drogas que encontrar 
deteriorados. 

§ 7. o Nas forças navaes tambem se formarão juntas, pre
sididas pelos chefes de saude, e compostas destes e de mais dous 
medicos por ellos propostos e approvados pelos commandantes 
em chefe. 

Em circúmstancias extraordinarias, poderão convocar 
maior numero de medlcos, para discussão do ot,jecto de que se 
tratar. 

Não havendo nas forças navaes chefes de saUde, serão a!l 
Juntas constituídas por tre~ medicas, presididas pelo mais 
antigo ou graduado. 

~ 8." Nos Estados federados, onde existirem mais de tres 
medicos do C0rpo de Saude da Armada, a autoridade militar dá 
Marinha formará dclles uma junta de sauáe, que será presi
dida pelo mais antigo ou graduado. A falta rle medicos da. 
Armada para a constituição das Juntas do Rtude Eorá nos Es· 
tados federados onde houver medicos do Exercito por estes 
snpprida. 

Art. 35. As Juntas de Saude, nos Estados federados e nas 
forças na vaes, terão por attribuições as que ficllm consignadas 
nos§§ 4" e 5• do art. :q, com referencia aos commandantes de 
força~ navaes, ou aos inspectores dos Ar~enaes de .\larinlm e 
capitães de portos. . 

Art. 36. As actas das Juntas de Srtnde serão Janltlàs nesta 
Capital pelo secretario da lnspectoria ou pelo me,tlc, que o in
spector de Saude Naval designar ; nas forças navaes o Estados 
federados, pelo membro menos graduado ou mais moderno das 
mesmas Juntas. 

Art. 37. Do resultarlo das inspecções de saude dos officiaes, 
praças de pret, empregados civis, etc., as Ju!ltas remetterão 
um extracto circumstanciado á autoridade, que os houver man
dado examinar; e assim tambem das demais resoluçõós, afim 
de se tomarem as providenci:.s, que o assumpto reclamar. 
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Os presidentes das Juntas, quando não se conformarem com 
as decisões da ml\ioria, darão l!lua. opinião reterYada., em termos 
precisos, á autoridade competente, expondo as razões que para 
isso tenham. 

Art •. 38. A Junta de Saude desta Capital funccionará 
na sede da Inspectoria de Saude. 

TITULO VIl 

CAPITULO I 

I>I~POSH;ÕE~ COMP!.F.MF.NTA rm.; 

Art. 39. Sempre que qualquer medieo for empregado nos 
corpos de Marinha, Escolas de Aprendizes Marinheiros ou man
dados embarcar em algum dos navios da Armada, será imme
diatamente nomeado um enfermeiro para acompanhai-o, si não 
houver no navio, corpo ou escola, para que tiver sido designado, 
ficando subentendido que nenhum medico servirá sem enfer
meiro. 

Art. 40. Os officiaes do Corpo de Saude da Armada re
ceberão as ordens concernentes ao serviço rle saude nesta Ca
pital directamente do inspector geral e nos Estados federados, 
bem como nas forcas navaes, dentro ou fóra da Republica, 
por intermedio dos delegados do mesmo inspector de Saude 
Naval ou dos chefes de Saude. 

Art. 41. 03 instrumentos cirurgicos destinados ao Corpo 
de Saude da Armada serão marcados com as iniciaes C S A, e os 
medicos que os receberem ficarão por elles responsaveis, e os 
levarão, no caso de passagem de um para outro navio. 

Art. 42. Os officiaes da Armada de qualquer graduação, 
nos limites de sua autoridade disciplinar e administrativa, não 
contrariarão de nenhuma fórma a acção dos facultativos, 
em tudo que puder influir sobre a saude das Jll"Jças da mesma 
Armada; mas no caso de occorrerem a esse respeito parti
cularidades manitestamente contrarias aos princípios comesinhos 
de hy~iene e tratamento dos enfermos, a autoridade disciplinar 
e admmlstrativa procederá como julgar mais conveniente, com
municando o facto á autoridade competente. 

Art. 43. Si o serviço da Armada exigir. em tempo de 
guerra ou em circumstancias extraordinarias, maior numero 
de facultativos ou pharmaceuticos, do que o tlxado no art. 1", 
o Governo poderá contractar temporariamente medicos e phar
maceuticos civis, dando-lhes os vencimentos e vantagens de ci
rurgiões segundos tenentes e pharmaceuticos guardas-mat·inha, 
e levando-lhes em conta o tempo que assim servirem, quando 
venham a pertencer ao quadro do Corpo de Saude da Armada. 
Esta medida, porém, deverá cessar, logn qne cPsse 11 necessirlatlo 
que a houYer determinado. 
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Art. 44. Os medicos des~mbarcados, po~· se acharem sem 
commissão, independente de sua vontade, serão addidos ao 
Hospital de Marinha, com os vencimentos que lhes competirem, 
e farão o serviço de accordo com a.> suas patentes. 

Art. 45. De tres em tres annos, ou antes, si assim o en
tender o Governo, irão em commi~são um ou mais medicos do 
Corpo de Saude da Armada aos paizes estrangeiros, afim de es
tudarem os progressos realizados em relação á medicina, espe
cialmente sob o ponto de vista do serviço sanitario da Armada. 

Nenhuma escolha será, porém, feita, sem prévia audiencia 
do inspector de Saude Naval, que organisará um programma 
do~ assumptos que devam con~t.ituit· o fim especial da. com
missão. 

Art. 46. O navio cuja lotação for inferior a ·10 praças 
não tera medico, salvo si for em commissão especial. 

Art. 47. O pessoal da Inspectoria de Saude Naval perce
ber:í, além do soldo e etapa correspondentes a seus postos, a 
gratificação que lhe competir. 

Secretaria da Marinha, 22 rle janeiro de 1902.- J. Pinto 
da Lu;;. 

li!WRETO N. 4327- DE 25 DE JANEIRO DE 1902 

Ct·ca uma brigada de infantaria e duas de cavallaria de Cluardas 
Nacionaes na comarca de Lag•ia Vermelha, no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Presidente de~ Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
pu·a execuçio du decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
rlecret<t: 

Artig-o unico. Fkam ct•en.das na. Grt:tt'1la :\acionai da comarca 
ole Lagõ.\ Vorm~llta, no Estn1lo do Rio Gr·a.nrle rl•1 Sul, tro~ bri
garias, sendo: uma do infantaria, quo ter;L a designação do 
:ma o f:lo constituir<L e<Jm tre~ b<ttalltões do flervlço activo, f:>Ou 
ns. 115, llG e 117, o um do da reserva sob n. 39, e duas de 
cavallaria com as designações de 39" e 40a, que so comporão de 
dons regimentos cada uma, os r1uaes terão os ns. 77, 78, 79 
e 80, todos OR corpos organisados com os guardas q ualificadús 
nos dif;trictos da. mosma comarca ; r cvoga1h1s as rlisposiçõos em 
contrario. 

Capital Fedel'a1, 25 de janeiro de 1902, 14° da Republica. 

2\f, FERRAZ DE CAMPOS SAI,LES, 
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DECRETO N. 4328- m: 2> nE JANimw n1• 1002 

Abre ao l\lipisLerio da ~nstiç;; e Nr·gocios Interiores o credito rle 
8:i00$, para pagamento ao Dr. CÍovis Bevjlaqua do premio e 
indemniza~ão da deRpeza da impre~são de sua obra • Direito das 

Successões "· 

. O Presidente da ilepnblica dos Estados Uni1los du Braí\il, 
usando da autorizaçi"io concorlida pelo art. 3·' !la lei n. 8:~4. de 
30 de drzJ:nbro de 1901, resolve abl'ir ao Ministcl'io tia Jus
~iça e Neg JCios Interiores o credito de 8: 100.), para p:tg"m:mto 
ao Dr. Clovis Bevila,qua, ~endo: :!:5 JO!j; Je premio pela sua, 
obra « Direito das Succéssões:. e 4:600$, como indemnização da 
dcs,Peza. da impressão de 1.000 exemplares da mesma obra. 

Capital Federal, 2:'l de janeiro de 1902, 14" tb Repuhlica. 

M. FERitAZ IJI·: CAMI'OS S.\LLES. 

S11bino JJarroso J•mior, 

DECRETO N. 4.'329- DE 28 IJE .1.\:\E!ftol IJI·: l!l112 

1\Janda execntar o trat~rlá concluído entre o Bralil e a Gr.1n-llretauha 
em G de no1embro de 1\)01 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos tio Bl'azil: 
Tepd9 o Congresso Nacional appl'ovado, pelo doct·cto n. t\:2 J, 

tlo 27 de dozemhro de 1901, o teatal\o <le arbitmmento qnt•, 
par;t a fixação dos limites entre o Brazil c a Gnyana lli'it~tn
nicá., tbi concluído n·1, cidade de Londt·c~. <W>l G ilo noYtmli•I'o 
do, anno proximo passado, cntr·c os l'lr.nipotenci:~rio:; tl:t Repn
bllca elos 'Estados Unidos do Rl'azil o da Uean-Brrtn.nh:.~. e ~r.ndo 
triJc<!>das as respectivas ratificações em 28 tio roiTcmtc mcz 
nesta Capital Federal, decrcl.a quo soja. nh~erYwlo '·' Clllllpri<lo 
tão inteiramente como nellc so contém. 

Ca.pita.l Federal, 28 <lo janeiro tio 190~, l to tl:1 Rcpnblica. 

M. FERRAZ DE CAMPO~ S.\ t.J.F:~. 
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o Presidente dos Estado.; Unido~ 
do Brazil e Sua Magestàde o Rei 
do Reino Unido da Gran-Bretanh<L 
c IrlandC~, Impora(lor do Indostã.o, 
desejando te r mina r amigavel
mente o de~accot·do existente 
entre os se11~ respectivos Go
vernos ~obro '::; limites entre os 
lMados Unidos uo Bt'azil e a C:o
lonia da Guyana Brita.nnica, re·· 
solveram submetter a arbitra
mento a questão suscitada, e, afim 
de concluírem um Tratado com 
e,;se objecto, nomearam respocti
vamente seu~ Plonipotenciarios : 

O Pr,,sidente dos Estado,; Unidos 
do Brazil, o Senhor Joaquim Au
relio Nabuco de Araujo, Enviado 
Ext;raordinal'io o Ministro Ploni
potencial'io dos Estados Unidos 
llo Brazil junto <t Sua l\fagestade 
Britanniea ; 

E ~na Mage~ta.de o Rei do Reino 
Unido da. Grau-Bretanha o Ir
landa, In,~perador do Indostão, o 
Muito Honrado Henry Charles 
Keith Potty Fitz Maurice, Mar
~rucz df! Lansdowne, Conde do 
Wycombo Visconde Caln e Caln
stone c Lord \Vycombc, Barão 
de Cltipping Wycpmbe, Barão 
Nairno, Conde de Kerry e Conde 
do Shelburne, Visconde Clan
maurico o Fhzmauricc, Bat·ão de 
1\.cny, Lixnaw o Dunkcrron, Pa.l' 
do Reino Unido da Gran-Bt·ol.anhu 
o Il'landa, Membro do Muito Hon
rado Conselho Priva1lo de Sua 
Magns1.a.1lP. Brir.annica, Cavn.lleiro 
da Nobi lissima. Ordem 1la. Jarre
toira, etc, etc., etc., Principal Se
cretario de Estado do Sua Ma.ges
tade para os Negocios Estran
geiros ; 

Os qua.es, depois de so terem 
communimtdo os seus respectivos 
plenns p,•deres, quo foram a•:ha.d~•s 
em ho.t t>. •levid<\ fórfu<L, e>Ü-

The Pt'esident of the Unite4 
Statos of Brazil and His Majesty 
tho King of the Uni!.ed Kingdom 
of Grcat Bt·itain and Ireland, 
Empcror of India, bcing de>irous 
t.o proYide for a.n amicable set.tle
ment of tho quostion which has 
arison betwoen their redpectiyo 
Govornmen t~ conperning tne boun
dary betweon tho United Sta
tes of Brazil a.nd the Colony of 
British Guiana, have resolved to 
snhmit to arbitration the ques· 
tion involved, and, to the end 
of concluding <t Treaty fot' that 
purpose, lt;we appointcd as thoir 
respectivo Plollipotentiáries : 

Tho Pro~ident of tho United 
S tatos o f Bmzil, Senhoi· JoaqJilm 
Aurelio Nabuco de Araujo, En
voy Extr;wrdinary anti Ministor 
Plenipotontiary of Rrazil to Ilis 
Ht•it<tnnic Majesty ; · 

Anrl llis Maje;&y tho King Õf 
the United Kingdom of Great 
Britain and lreland, Emporor of 
India, the Most Honou!'abte Henry 
Charlns Koith Petl.y Fitz Maurico, 
Marque~s of Lansdowne, Earl 
WyçorrÍbo, Viscount Càln ~ild 
Caln.'tone and Lot'd \Vycombe, 
Baron of Chipjling Wycom,I:Je, Bá· 
ron Nairne, Earl of' Kerry a.rid 
Ea.l'l of Sllolburne, Viclcount. C:lan
m:mrico, n.nrl Fitzmaurico, Baron 
of 1\.ol'l'y, Lixna.w and Duukerron, 
a Pcer of' tlto United Kingdom or 
Groat Britain and Ireland, a 
Mombcr of ll1s BrHal}nip Majes~y's 
Must IIonour·able Pl'ÍYY Council, 
Knigltt. o!' the l\Iost Nople Ül'dor 
of tho Garter, etc, etc., etc., 
Hicl Majesty's Prinçipa.l Secreta.ry 
of Stato for Foreigrí Affait's ; 

Who, ha.Ying communicated to 
each oioher thoir respecGive full 
p-owe1·:;.. whi•~h were fouwl to be 
lll rlue a.nd prfi)Jer fm"'u, have 
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pularam os Artigo~ que >'e se- ageccd to aml eonclwlcd tltc follo-
guem : wing Art.iclos : 

ARTIGO I 

O Presidente dos Estados Uni.dos 
do Brazil e Sua Ma.gestade o Rei 
do Reino Unido da G1·an-Bretanha 
o Irlanda, Imperador do Indos
t.ão, concord<tm om convidar Sua. 
Magestade o Roi da Ita.lia pam de
ddir como Arbitt-o a ques&ão refe
rente aos mencionados limites. 

ARTIGO li 

O torri&orio mn litígio entre 
os Estados Unidos do Brazil o a 
Colonia da. Guyana Britannica será 
o torritorio entro o Takutú o o 
Cotingo e uma. linha tira1la da 
nascente do Cotingo para lést.e, 
acompanhando o di v i s o r das 
aguas, até um ponto proximo ao 
Monte Ayangcanna, dahi para 
o sudéste, seguindo ainda a tl.i
recção geral do divisor das aguas, 
até o monte chamado Annai, 
da.hi pelo sou tributa.rio mais pro
ximo até o Rupununi, subindo 
este rio até á nascente c della 
atravessando a encontrar a. nas
conte 1lo Ta.kntr1. 

AP.l'IGO IJI 

O Ar•bitro scr{t solicitado a in
vestigar o a verificar a extensão 
de territor•io, ou o to1lo ou p::nte 
da zona descripta no precQ
dento Artigo, que qualquer das 
Altas Partes Contractantos possa 
com direito pretender, c a dete1·
roina.r a linha de limitos ontre 
os Estados Unidos do Brazil e n. 
Coloniit da Guyana Britnnnica. 

ARTIGLE I 

The Prcsident. of tho United 
Statcs of Hrazil and lJi:; Majesty 
the King of thc Unitetl King,!om 
of Great Britain and Ireland, Em
pcror or India, agt·ot' to invito His 
l\Iajesty thc King ol' ltaly to de
cide as Arbltmtor thc que:;tion as 
to the abovementiuncd b:mndary. 

ARTICLE li 

Tito tel'l'itory in dispnte be
tweon the United State,; of B;oaztl 
and thc Colony of British Guian<1 
shall be taken to bo the territory 
lying hetweon the Takutu and 
the Cotinga and a line drawn 
from the source oi' the Cotinga 
eastward following the watershed 
to a point near Mount Ayangcanna, 
thence in a south eastel'ly dire
ction still f'ollo\\·ing tho general 
direction of' thc "·atershed as far 
as the ltill called Annay, thence 
by the nearest tl'ibntarv to tho 
Rupununi, up that rlvm· to 
its Rource, anrl from that point 
crossing to UH' -;onr<·P. o f tlw Ta
knt.n. 

.\l::I'ICI.I·: 111 

Tlte Arbit.raiot' shall l1o re
q neste1l to invcstigatCI a.nd ascer
tain the oxtent o!' the territory 
which, whethcr the "·hulc or a 
part o r the ZIJlle describe in the 
prcceding Article, may lawfnlly 
be claimed by eithcr of the High 
Con tracting Parties, and to de
termino the honndary-line be
t-.vcen thc Unitt'rl Stat~>s of Hrazil 
and the C0lony "f Hríti"h c:uian<t. 
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ARTIGO n· .\H T!CLE IV 

Ao decidir a questão rpte lhe é 
submettiua, o Arbitro verit1cará. 
todos os factos que lhe parecer 
nece~cario averigua!' para a ~o
lução da controvcrsia, c segoycr
nar·L !•elos princípios do tlir2:t•J 
intemacional que julgae :tppli
c:tveis ao caso. 

In uccid ing the fjlWStion snb
mittcd, tho Arbitrator shall as
ccrtain all facts whiclt !te deom~ 
necc;;sary to a drcision of the 
controversy, an<l shall bc govot·
no•l by ~ncll principies of inter
national!J. '-'. as h c sltall etormine • 
to hc applieable to the case. 

ARTIGO Y 

A ;.rnuloria imptcS<t •k cath 
uma rlcts Par&es. acomp •nh:u~:t 
tlos tlor:•Imcntos, Cdrre::;pondenda 
olfici:ü e outros meios út• ill'O\::t 
om rrno c:tda uma ~c ~tpoia, scr:i 
entrc!;·nr, em duplietüa :w Arb.tt·o 
C :w !lovorno U<t 0\1 tra p;.TtC 
em u,n peazl) que n::io exccd:c ue 
doze 1nczes, contados da rl::tta em 
quo ns ratificações de~te Tt·abrlo 
ttvet•rom sido troc:Hla.'. 

ARTIGO n 

Dentro do se;s ll1(Z<·S dqJois ,J-1 
cntccga ua.-; Mcmot·ias, na fôrma 
dispost:t. no artigo antc:·ior, c:Jtla 
uma d::t>J Partes podrr·i do nw .. m10 
morlo ·~ntreg;tr em rluplicata ao 
.\rhi1;,·o e ao Governo det outret 
Pal'te ll<na Contr<l-~Iemoria e 
n o -, o s documentos. c0rTespon
donc';t a outros meios de lll'v\·a, 
em l'cspost:L (~ l\fcm0c',:J.. do ... u
mcnto·:, corrcspondencln •· mais 
provaH apresentadas pr la -l·ttf.r<t 
Pal'l.c. 

~l fl;l, -'\fcmoria ou C·rntr.1-~'re
mot•ia :-m,jcita ao Ar-bitw ah:;uma 
U<tS J';u•tc~ tiYer espc 'ifkar!o OLI 
indici\do •1ua!q ucr relato rio ou 
tlocnmcnto quo este}~_ em o:<'u 
exclu•:ivo potler sem _íunhr ,. ·-pia, 
será ella obt'igada, si :t c•utra 
Par(e jul~~at· conYeni<n t<) pedir 
quo <J J'aç •·, :t communicar-lltc a 
rospcdiva cópia, c c1u:df]_u<:r ;la~ 

Po•ler Execut'r-o 1gc2 

Al~TICL8 Y 

Tito printe,J Uasc oi' r~ad1 o f the 
two Partit0 S, accmupanied by the 
document-o, iho offieial conespon
<lcncc, anrl othet· cvidcnce on 
"·hich eadt rolics, shall bo dcli
vm·crl in rluplicatc to tho Ari:Ji
tt·a:or and. t,;J >hc Goym·nmcnt of 
thc othcr Party y, Hhin a period 
not cxccnd ing t· . .-el v o muntlH from 
thc date o f tltc exchange o f the 
ratifications o f this Troaiy, 

ARTICLE YI 

\Vitltin six months aftcr thc 
Cases sll:oll havc bccn ddivered 
in the mamwr provirlcd in the 
prcccrling Art.icle, oitltet' Party 
may in like mannm· uc-livet' in 
duplieat.e to tho AriJitmtor anr} to 
tlte Governmcnt ol'tltc othcr Party 
a Countm'·Casc awl a•ltlltionaJ do
cumcnt~ • .-:orrcspondcncn, and cvi
dcncc in reply to tlto r'aoo, Jucu· 
mcnt~, O<Jn .~~~:ondcncc, anrl cvi
dcnco a~ p!'01cntc-d hy tlw othet· 
l';trtv. 

If.in tl:c CtSC Ot' Counlt'l'-C:iSü 
sulJmitt,od to i,hc Arh;1,rator either 
Par:.y ~h :c !I In v e spceitietl Ol' 
a!ltlltc•l to n.ny rcport or documont 
in its O\'rl1 cxclu.;i r e posse:<sion, 
,,_ithout anncxing a eopy, :mch 
Party ~ha.II be IJounu, ir tltc othor 
Party th\n!;;.;: propnr to etpply fur 
it, to furnish that Party with a 
copy tJl•oreJf, ;:t,nu cithct• Party 
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Pat·tc.;;, por intcrmedio do Ar
biteo, poder<t pedir que a outra 
apt·esente os originaes ou cópias 
autlJ.enticas de quaesqner papeis 
adduzidos como prova<, dando 
pa.ra esse fim aviso, em cada um 
dos casos, dentro de quarenta. dias 

. depois da entrega. da Z~Iemoda 
ot• Contra-Memoria, e o original 
ou cópia ;~,ssim reclam:1dn. deverá 
ser entregue logo que seja pos
sivcl, dentro de um prazo quo 
não exceda de quarenh dias con
tados do recebimento do aYiso, 

ARTIGO Yll 

fJenit•o do quatro mezes depois 
de expirar o prazo marcado para. 

. a entrega da Contra-Memoria 
pelas duas Partos, cada Parte en
tregará em duplkata ao Arbitro e 
ao c;overno d<L outra Parte, um 
«Argumento» impresso mostmndo 
o~ pon\os e referindo-se âs provas 
em que SCJ apoia cada Governo ; 
o o Arbiteo, si desejar maiores 
escbrecimento~ sobre qualquer 
ponto do «Argumento» de alguma 
das Partes, poderá. pedit' noya cx
posi;;·ão ou arguuwnto esaripto ou 
impresso a respeito delle, tendo 
em tal c~so a omra Parte o di· 
reito de replicar do mesmo modo 
por uma exposição on al'gnmento 
cs~ripto O'J impres'o. 

ARTIGO 'r !Ir-

O Arbit1·o póJe, poe qualqnor 
caus::t qnc lhe parecer Rnfficiente, 
pr01·ogar os pr~zos fiJtados nos 
Al'tigos V, VI e V li, ou fiUaltrner 
delle;;, conecdondo trin' a dia~ ad
dicionae8. 

ARTIGO IX 

may ca!l upon tlte other, through 
tlte Arbit1·at'lr, to peoduce the 
originais or ce•·tttlmi copies of 
any papers adllucod as evidence, 
giving in each instance notice 
thereuf within fortv d<t:rs after 
the delivery of tile Case Ôr Coun
tcr-Ca;:o, and ~he original or copy 
so reqnc>ted ~hall be dclivcrod as 
soon as may IJe within a period 
not exceed.ng làrty lbv~ aftor tho 
rcccipt of noticc. · 

AUTICL8 VII 

Within four montlts artor thC" 
expiration of the time fixed foi' 
the de li yery o f tlw Counter-Casr 
on both sides, cach Pal'ty shall 
deliver in duplicatr to the Arbi
tra.tor and io the Ciovornment of 
the othnr Party, a printed Argu
ment sltowing thr point.s anti 
referl'ing to the n·iLience upun 
"·hich each Govornmont I'elies ; 
and thc Arl,ítrattJr ma:r, if hr 
desires any furthcr elitcidation 
"·ith regurd to any point in tlw 
Argumen& of cithcr Party, re
quire a fut·thcl' \n'ittcn or printotl 
~tatemcnt or argumrnt upJn it ; 
bu t in sue h case thP otltrr Part,· 
shall bo cntitlel to rcply b~· 
means of a. similar written or 
printed stn.trmen~ or :1rgnmont. 

AUTlCLE Y lI t 

Tito Arbitra 1;or m~ty, fot' a.ny 
cause deemotl by ltim mlfieient., 
extond tho perio,ls fixed by Ar 
ticlcs V, VI, and VII. or a.ny or 
thcm by the allowan('e of thir:r 
tl<lys additional. 

AUTfCf.C IX 

A' .'.Jt:1s Partm Contr,,ctani.os Tlw Ifig-lt Conteact.ing Parties 
co::~ '•.hm em 30iieit;w que ;J. agree to rrqn~"st tlnt tho deci-
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decisão do Arbitro seja dada, 
sendo possivel, dentro de seis 
mezea contados da entrega do «Ar
gumento» das duas Partes. 

Concordam tambcm em soli
citar que a decisão seja datla 1:ú1' 
cscripto, datada e as~ignada, o 
que seja lavratla. em duplicata, 
sendo um dos exemplares en
tregue ao Ropr·esentante dos K>· 
tados Unidos do Brazil para o 
seu Governo, e o outro entregue 
ao Representante da Gran-Bre
tanln para o seu Governo. 

ARTIGO X 

As Altas Partes Contractantes 
obrigam-se a acceitar a decisão 
proferida pelo Arbitro como so
lução cJmpleta, perfeita e defini
tiva da. questão a elle sujeita. 

AP.TWO XI 

As Altas P<wtes Contl'actantes 
concordam que os Indios e outros 
habitantes tle qualquer parte do 
territorio contestado que pela Sen
tença do Arbitro venha a ser at· 
tribuida ou aos Estados Unidos 
do Brazit ou <t Colonia da Guvana 
Britannira, terão, dentro dÔ de
zoito tnezes da data dà sertteoç.'t, 
a opção de se retirarem para o 
territorio da Colonia ou do Brar.il, 
como seja o caso, ello8 c suas fa.· 
milías com os bens moveis que 
possuam, e do dispor·et:n livre
mente dos seus bens de raiz, à a~ 
Altas Partes Contractantes reei· 
procamento so olJrigam a pro
porcionar tJdas as facilidades 
p 1 ra o uso dessa opção. 

AllT[(;O XH 

sion of the Al'bitrabr tnay, if 
possible, bo tn~do within six 
months of the deliverv oi' the 
Argnmcnt on both sidos: 

Thcy furthor agreo to rcquest 
that the d0cision mav bc made 
in writing, tlated, ànd signoLl, 
and that it may be in duplicata ; 
ono copy to be handed to the 
Representativo of the Unitod 
States of Brazil for his Gover
nt:nent and the other copy to be 
handed to the Representativo of 
Groat Bl'itain for h!s Government. 

AR'I'!:CLE X 

The High Contracting Partio:> 
engage to accept the decision pro
nounced by thc Arbitrator as a 
full, perfect, and final settlemcnt 
of tho !Jnestion rcforrod to him. 

AllTWL,E Xl 

The High Contracting Parties 
agreo that the Indians and other 
perd:JilS liviilg in any portion of 
thc Llisputod territorv, which 
ma'" hY the A warJ o f the Ar h i· 
trator· b3 assignod. cither to ths 
Uniled States of Bi'azil or to th(} 
Colony of British Guiana shall, 
within eightean t:noilths of the 
date of the A ward, havc the 
option o f removing in to the terr·i· 
tory of th{' Colony or of Brazil. 
as tho case may be, themsJlves. 
tho'r families, anel thoit· movable 
propcrty, and. o f freely dispo~ing 
of their inmovabla propert~-. and 
the sa.itt Iligh Contracting Partics 
rtlciprocally undcrtake to grant 
every fac.lity ror th!' exercise of 
such option. 

AltrlCLE Xri 

Cada Governo satisfará as des- Each Government sltall provide 
pl'.zas do prepat·o e apreso;tta~ão fur t !te expense o f prcparing and 
de sua causa. As tlr•spezct~ occa- snbmitiing its ca~e. Any cxpens!'.;; 
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~ionadas pdo pt'oJccsso arlJitral conncctcd \Yith tfw arl,iiral pro
mrão pagas rnparl.idamente pelas cccdings sltall be defrayod by tltc 
•luas Partes. two Partics in e•1nalmoietios. 

_\RTWO XIII 

O pr<:'sente teatadn, um:1. vez 
devidamente ratifil';tdo, entrará 
ünmcdiatamento em vigor depois 
•la troca das r:ttificações, a •11Wl 
tora logar na, cid;tde do Rio de 
.Janeiro dentro de qua1.ro mczes 
;Jcsta dah, ou antes, si fot• pos
sível. 

Em tc<temnnlw d.o que os rc;;
pccti vos Plenipotcnciarios firma
ram o mesmo Tratado c lhe pu

. ~eram os seus scllos. 
Feito em duplicata em Lon

urt's, em 6 de novembro de 1901. 

(L. S.)-Joaquim SGúttco, 

DECL \lU. f) O 

o~ Plcnipotcnciarios ao asú
gnarcm o Tratado quo peccedo 
dec!m·am, como pa1•te o complo· 
monto tlello o sujeito á ratifi-

-cação do mesmo, flUO as Altas 
Partes Contract<mte~ adoptam 
como fl'onteit•a entl'o os Estados 
Unidos do Brazil o a Colonia tia 
Guyana Britannica a linha divi· 
sol'ia das aguas entro a bacia 
do Amazc.nas o as bacias do Ca
rontyne o do Esseqnibo desdo o 
nascente do Corcntyno até <t t1.o 

· Rupununi on á do Takuf;(t, ou a 
.. uni ponto entre e !las conforme a 
. <Jec.são do Arbitro. 

(L. S.) Joaquim .Y<~buco. 

ARTICLC XIII 

Tho prosent, Trca.ty, "·Itcn duly 
ratificd. sita ll come in to force 
immediatoly arte!' the exchango 
of r:üitications, wlticlt sh<~ll ta.ko 
placo in the Cit.y o f Rio de Janeiro 
within four munths from this 
date, or sooncr if possiblo. 

In faith w Itm·cof \YO, tlto res
pectivo Plenipotenti:wirs, l1ave 
signod ihis Treai:y anrl h:tvc lwre
unto affixcd our scals . 

Dono in rlnplicatc at London, 
tho 6th day of no;-embor, 1!J01. 

(L. S.) - L!ms•la,r;u!. 

DECLAR :\ Tlt)~ 

The Plonipotcntiarit•s on signing 
tlto foroging Trcaty declare, as 
part antl complomcnt of lt anel 
subjoct to the ratification o f tllo 
samc, ihat tho High Contracting 
Partios :1<lopt ;Js tlto frontier 
lwtween thc t'nitotl Statos of 
Brazil <J.'lrl tho Colony of British 
Guiana the watct·~llod-lino hc· 
twocn thc Amazon basin anll tho 
basins of tlle Corontyno and tlto 
Essequiho from tho ~ourcc of tlto 
Corentyne to that of tho Rupu
nuni, Ol' of tltc Takutu, or to a 
point between thom, according 
to tho doeisiun o f ti! c Aebitratot• • 

(L. S.) Lansdccr;1.;, 
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DECRETO ;'\, 4330- DE 28 DE JANEIRO DE 1902 

llnif"rmiz~ O 1Jt•O dnl :tp:>Jiee~ Ull. tlivi•h puiJ) ica iiÜ"L'IP, paper, 
do jul'l) tle ~.·,. 

O Pre:>idente da Republica. dos Estadus Unitlo3 do lll'azit, 
wnndo 1ht :mtol'ização conferid<t ao Poder Executivo p:1lo at·t. 2!1 1 
n. 2, da !oi n. 7 -lO, 1le 20 de dezemlJI'O t!e J~)Q(}, rovig:oratl:t peltJ 
art.. ::32 tb lu i n. 834, tle 30 tle dezombt·o de lU OI, dccreb: 

A1·t. l. o Ficam unifurmizadas em um só typo aq apolic.1::J 
da divida pub!ic,t.Jdos divorsos empre.;timos internos, p:tpcl,. 
do jueo tlc 5°/o, SL\gundo os rospectivos valores. 

Art. 2." 1\os pos~uitlores das apulic ·~ de 8.1<1;-;, GQQ,:;, S 10;;;, 
40ns c 20C•;:; é p~rmiuido trucJ,\-as por apolices do valor do 
l :000 . .-, de~de que a som ma üo~ Ya!orc~ daqnellas correspontla 
<t l :fiO' I,.;, ott multlplo llolta quantia. 

Al't. 3.'' O ~llnistro da F<1.z mda. exp2dir:t a~ necessarbs in
~trucçõe~ pari a execução do ~et·viço de rtne se trata. 

Art. ..J.o Revogam-se as dhposiçoZír' em contrario. 
Capital Ferlc'ral, ?S de janeiro de !CIO?, 14° dct Ro1mblica. 

1\I. FEnrt.\z I·E CA~rros SALTY~. 

fil·:I'I~ETü 1\'. 1331-I>l: l Di. n:n:ro.EJ1W IJE 1!102 

Concecle ao cut·so annexo á Academia elo Cvmmercio de Juiz tle FÓI':t 
:'t-5 yant:1gcn~ de que gosa o (iyn~na~io 1\acion 1.!. 

O Presidente da Ropuhlica dos E:;tad.u:: Unidos d·J Bmzil, 
attendendo á!'! inform~v:ões prestadas p:olo delegado do GoYcrno 
sobre os programmas de en li no e o modo por que sã J executado;;; 
no cur;o anncxo á. AcilLlemia do CommQrcio de Jniz de Fóra. 
no Estad•> de Minas Gcracs, reJOIYc conceJ.cr a o,t3 e~tabBle
cimcnto de instrnc~·ão, á vista do disposto nus arts. 3Gl o 3G7, 
paragi·apho unic.), do Codigo do Ensino Superior e Secundario, 
approvado pelo decreto n. 3o90, de 1 do janeiro dt' 1001, as 
vantagens de que gosa o Gymnasio ~acionai. 

Capital Federal, l de fevereiro de !CIO~, 14° tla Rqmblic~t. 

1\I. FEUR.\Z DE CA~lf'CS SAI.l.ES. 
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DECRETO N. 4332- DE 1 DE rcvEREIRO DE l \)()2 

Crea duas brigadas de infantaria de Guardas Xuci.maes na comarca 
de Pico~, no Eetauo llo Piauhy. 

O Pre::~idente da Rcpublica do!'! Estados Unidos do Beazil, 
para execuçfio do llecrcto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
dececta: 

Artigo uni co. Ficam ceead<IS na Guarda Xaciunal da co
marca de Picos, no Estado do Piaully, duas urif(adas de int'an
taria, com :ts designações de 29~ c 30", as qu;J.es se constituiruo 
de tres batalhões do set'Viço acUvo o um do da. reserva, cada 
uma, sob ns. 85, 86, 87, 88, 89 e 90, e 29 o 30, que se organisarão 
com os guardas qualificados nos districtos da reforill;t comarca; 
1'0vogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 1 do fcvereit'o de l9,J2, 1-1" ila Ropublica. 

:\I. FERRAZ De CA~IPO>: SALLES. 

S~Jbi no Barroso Jtrnior. 

DECRETO N. 4333- DE l Dr: FEYCRUr:.o n1: 1002 

Crea uma brigada de infantaria e uma Je c~Yalla1·ia de GuarJ~s 

Nacionaes na comarca ue S. João do ~Io:lte-::-<egro, no Estado lln Rio 
Grande do Sul. 

O Presidente dtt Repnblica do;: E:'tadus Unidos do Brazil, 
para execuç-fto 1lo decreto n. ·!31, dn U •le llezemhro de 18DG, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca 
de S. João do Monte-Negro, no E~talcO do lUo Grande do Sul, 
uma brigada de infantaria e uma ilo cavallaria, aquella com 
a designação de 4oa, que se constituir;t de tres lJat:tlhões do ser
viço activo, ns. 118, 119 c 120, e um do da reserva., sob n. 41, 
e esta com a de 41 a, que so constituir[~ de dous regimentos, 
ns. 81 e 82, que se organisarão com os 11uardas qualificados 
nos distl'ictos da referida cmwu·ca ; rcníg::ulas as llisposições 
em contrario. 

Capital Federal, 1 de fevereiro de 1902, 14" r!:\ Republica. 

}.1. FERR/,z DL CA~!POS SALLES. 
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DECRETO N. 4334- I>E 1 DE FEYEH:t:lRO DE 190.2 

Approva as aJt.era\OÕes dos estatuto~ da Comp~nhia. Antarctica Panli;sta 

O Presidente da Republica. dos E~ta.dos Unidos do Bl'::tzil, 
~ttondendo ao que requereu 1\ Comp:tnhict An tal'ctica. Paulista, 
devidamente representada, decreta : 

Artigo unico. Ficam approvadas as alterações feitas nos e~
tatutos da refm·ida companhia e a quo so referem os dccroõos 
ns. 1523 e 3348, do 18 do agosto de 1893 e 17 de julho llo l8'J9, 
do conformidade com as deliberaçõe3 constantes da acta lla. as
sembléa geral de accionistas de 27 de janeiro do corrente anno 
e mediante o cumprimento das fcrmalidadcs exigidas pela le
gislação em vigor. 

Capital Federul, 1 do fHet·eiro do lDO?, 14" da Rcpublicct. 

~!. FERRAZ DE CAl\IPOS SALLF.':l • 

. M/'redo ll[aia. 

Acta a que se refere o oecreto n. 4~~4, o esta oata 
Assembléa geral cxtraordinal'ia da Companhia Antm·ctica Pa~~lista 

em 27 de janeiro de 190? 

,\os 27 dias do mcz de janeiro de HJ02, ás 2 horas da tar\le, 
no escriptoriu da companhia, <í rua Formosa n. l, reunidos 12 
Srs. accionistas representando 33.813 acçõcs, conforme as as
signaturas no respectivo livro de presença, o Sr. director-prc· 
8idente declara regularmente instituída a assemllléa e pode aos 
Sra. accionistas que elejam a mesa que tem do dirigir os tra
balhos desta assembléa. 

Acclamatlo presidente, o Sr. Ada.m vou Bülow convida p;v'a 
r>ccretarius os Srs. Lothar Hoffmann e Oscar,\. do Nascimento. 

O Sr. presidente diz sm· esta a ~egunda convocação, po1· 
não ter na primeira, convocada para 20 do corrente, compa
recido numero sufficiente de Srs. accionistas, sendo motivo 
delta o annunciado pela directoria, para que a assembléa ton.1e 
conhecimento e resolva. si deve approvar o parecer da com
missão de louvados, nomeada pela asscmbléa geral extraor
dinaria, realizada a ll do corrente, I>ara avaliação dos bens per
tencentes ás fabricas congeneres, não só da Capital, como do 
Rio de Janeiro, cujo parecer convida o Sr. secretario a ler: 

« Parecer da commissão l'.e louvados nomeada pela assom
bléa. geral extraordinaria do dia ll do janeiro de 1902 para. 
avaliação dos bens pertencentes á.s fabricas - Bavarill., de 
S. Paulo; Brahma. e Bavaria., do Rio e Teutonia, de Mendes. 
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Srs. accionbt::ts- Os abaixo assb:mn,dos, memlm.J.~ lh C<.Jm
missãt.J de louvad<.Js, nomeada pela~ aRscmblt!<t geral extrarw
dinarb de ll do corrente, para avaliat· as prupri•~dados d<tS 
fabric::ts de cerveja I3avaria, do S. Paulo, B;·allma e Ba.vari:t,do 
Rio c Toutonil. do Mendes, tenJu visitado as citadas fahl'ica-; 
e examinado dL•tJdamente as sua~ respectivas pt·opricdaucs, 
vem do,empenhu.r o sett mandato da maneira que se segue: 
Fabrica tl.e cerveja Baxaria, de S. Paulo- Cas<ts c terreno~ na 
alamcd::t Bavaria, bairro da. Mo~ca, th> Ca.pital do Estado de 
S. Paulo, com cao;;a. de rnachin:1s, fabrica•;iio, cng·n,rrafamento, 
cama.ras frias (lU adegas, oiiicinas mccn.nicas, tano:1ri;•., ::w
mo,zenc; para dcpo.;itos, cochcil·cts, brc.agcrn de hanis, desvio 
daS. Pnulo Raflway Company, casn. pctra e:,criptorio o l'Cíii
den~;ia do rauricantc e machin:ts fixas, no ..-alot· .c l.OOO:OOO~OOO. 
Machinas pa.rct fabricação de cervoj<t c gelo. motores pctra. mo
-vimentos, bombas para agua doce, salgada o pctra cerve,ja. ; 
tlynamos. accumuladorcs, tanc1ucs p tt'ct agna.. ccrYcj:t c pas
'tenl'ização, geradores e injoctorcs, poços nt·tcsianos o rcApe
ctivas IJumu:ts, madtinas para engal'l'c\Ütr. para rotular o pa.ra. 
prod1rcção de fer·mcnto, cncanamentus, tinas e tl)nds c bae:·is 
par:\ CCl'\'Cja, cleY<tUUT'CS, fct't',llllPnt:t ~ diVCl'S IS, C ol'ros, t;n,
minhões, carroças, animaes c arroio~. in-;t:dlaç:to clodric:t, 
no valor de 3.200:000..!; o valor met·ca.ntil.-Ccrvejaria Brahm:t 
- Ca~a.s e torro nos 1'1 rua Visconde de Sapucahy, na Ca.pital 
Federal, com casa de m:tchin ·.s, fabricação, engarrafamento, 
CM~aras frias ou adega, cscriplorio, oflicinas rr.cc.micafl de 
hnoa•·ia, carroçarü1, armazcns, cocheit·:u;, s:tla de bl'eagmn 
o machinasfixas, no valot• tlc 600:000$; ma.cltinas para fabri
cação de cerveja e de gelo, motoecs pctra tnovimcnto, bomhas 
p~;~ra agua doce, s:1lgada e ccrvoj;t, tanques paro. agua, ceneja 
o p;>.stonriz<tçio, geradores c injectoNs, machinas })<H'a 1;1-
vagem de garr<tfas, para engarrafar, rot,1lar c para pr·od.u
cçiio de fermento. encnnamentos, tina.o, tonPiS c lnuris para 
cerrf'j:t, elevadores, l<tborntol'io montétdo c H11 apparclllos 
completos pa.ra exames chimicos c l·actcriologicos, fcrramcnt:J s, 
·caminhões, carros e carroças, a.nimacs e arroios, no valo e de 
2.800:000$. o valor mercantil.- Ccrvoj:tl'ia Ba·mria- C;~osa:{ 
e terrenos [t rn:t Pereira Siqueira n. 14 A, n 1, Capüal Feder:JJ, 
com casas de machinas, fabl'icação, eng<Hrafamonto, camat·:n 
frias 011 adegas, escriptorio, oflicina~ meca.uica8 de t<1noa"ria, 
carroçaria, armazcns, cocheiras, snJa de bl'ectgcm o machinas 
fixas, e mais um sobrado na rua Visconde ue Figueiredo n. 2.~. 
n~ valor de 400:000S; machinas para fa.hricação dll ccr~ 
veja, o gelo, motJres para movimento, bomba~ para. aguD, 
doce, salgada c para cerveja, ta.nques para a.gua, cerveja e pas
tsurizaçào, ger.:tdores e injectorc;;, machiua~ para lavagem do 
garrafa:>, para enga.rraf\tr, rotular o para producção tle fer
mento, encanamentos, tinas, toneis n ba.!'l'i~ para ccrvrja., 
elevadores, laboratorio monta.tlo com apparclhus completos 
para exames chimicos e bactcriologicos, t'erramenta.s, cami
nh\:íes, carros, carroç<ts, animacs c a1·rcio~. no .-alor Lle 
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1.000:000.~ c valor mercantil.- Fahrica do Cnnc.h Tcutoni~, 
( Mendes ) - Terrenos c> edificações na estação de l\lendes, Es
trada de Ferro Centrai do Brazil, com ca.sa de machinas. 
fabrirnção, cnganafameuto, cam;~ras frias ou adegas, cscri· 
ptorio, officinas mccanicas de tanoari:1. c carroçat'ia, armazens, 
cocheiras, sala do lavagtml, casag para rcsillonci:J. do gerente, 
empregados c teabalhadol·cs, c machinas fixas no valor de 
GOO:OOO~OOO. Mflchinas pa.n fabricrv:.ão de gelo, de cerYeja, mo
l0res para movimento, bombas pam agua doee, s •.Igarla e 
para cerycja, dyna,mos, tanques p:tra agu ', cern~ja c pêt;teu
riz:t~':io, geradot·cs c injectore.~, machina; pw:t engat·ra!il.t• e 
rotular, encanamentos, tinas, tonei:'l e banis pa ·a con·eja, 
clevn.dore;;;, laboratorios montados com apparelhos completos 
pn.l'a oxamo.3 cltimicos o bacterio!ogicos, ferramentas, c Lmi
nhões, carros, caeroças, animaes e a.·1·eios, installarJío e!edeir'a 
no valor de 2.000:000S e valor mercantil. 

Srs. accionistas- Os membros da commissã.o de lom-a los para 
avaliação das propried;1des das fabl'icas do ceeveja Havarie1., 
de S. Paulo, Brallma c Bavada, do Rio de Janeiro, Tcutonía 
em Mendes, estação tio mesmo nome, Estrad:t de Fei'l'ü Cr·ntra! 
tl_o Brazil, propt'cdadn~ c,;tas flUO constam Llo areolamnnto que 
ora teem a honr:~ de apresenütt', sen~em a grata c;ati,;l'açJ.o de 
terem omprcga.l.o no desempenho de seu mandato o maiot· e'
crupulo e solicitude o podem pm'missão para ~uggedr aos 
Srs. accionistas as ream1 ,·antagens qnc adviz·ão para a Compa
nhia Antarctica Paulista da acquisiçào dita das cmprezas re
unidas em uma só comp:mhi •., poe cuja peosporidadc f;tzem os. 
mais sinceros Yotos. 

S. Paulo, 24llo janeil'o de 1902.-Carlos Sc!toi'cld .J,•Pi-Jr. 
-!llfl·erlo Plaas,- !Jr. Jorro Pe1·e/ro FeiTO~.'' 

O Sr. pre~idonte declara que está em discw;;~ão o parocor 
que acaba do ser lido ; nenhum dos Srs accionista,; pedindo a, 
palavra., é submottido a voto '• sendo unanimemente app!'ovaLlo. 

O Sr. presidente 1teclara que, conforme autoriza(':\ o dad<t á 
!lirectoria. para reformar os estatutos, passa <~ man .ar Ice os 
mesmos estatutos, alterados de conformidade com o re~ol\'ido 
na. assomb!éa. de 11 do cm-rente c de ilal'monia com o pat·ceer 
approvu.do. 

[statutos reforma~os ~a Com~an~ia Antarctica Paulista 
CAPITULO I 

D,\. ORGANlSAÇ'ÃO, S!~DE, OPERAÇÕES E DURAÇ'ÃO V.\ CO)Jf'ANIIIll: 

Art. I. o Continúa constituiila a sociedade anonyma denomi-
nada- Companhia Antar~tica Paulista, a !J.nal ser<\ rcgi•la polas 
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leis em vigor, na parte que lhe forem <tpplicavcis ; e lJcm assim 
peln,s disposi<;>ões dos presentes eiltatutos, tendo séde· o fôro na 
ci•lado de S. Paulo, Capital do Estado do mesmo nome, Brazil. 

Art.. 2. o A companhia tem por fim: 
l", cxplorat• as fabt·icas de cerveja. Antaretíca e Bavaria 

em S. Paulo, Teutonla om Mendes, Bralnmt o Bavaria no Rio 
de Janeiro e outras, desenvolvei-as no sentido de alargar sua 
producçã.o, do accordo com a procura c acceit.ação de seus pro
duetos ; 

2•, fabricar gelo para uso <ht f[Lbrica c p[u·a ven•la; 
3°, fabricar o m<tlte (cevada germinada ) pelo s~·~tcma mais 

~1 erfeiçoado; 
4", pt•omovor a cultura da cevada o applic~.r •Js resíduos da 

mesma á engorda o criação de gado, conforme convier ; 
5o, utilizar o terreno urbano das ruas de S. João, Formo;:a 

e outros pertencente:> á companhia; 
G>, fa.bl'icar ganafa.~ para o uso da fabrica e 1Jara a. ventla. 
Art. 3. 0 O prazo da companhia sor:t tl•) 3•) anno~. ~contar 

da data da installação. 

C.\.PlTULO II 

TJO CAPITAL E DAS ,\C~iíES 

Art. 4. o O cn.pital SO()ial fica elevado á quantia de21.000:000$ 
(vinte e um mil contos de réis), distribuído em 105.000 acções 
D•Jminativas, integr.dizarhl.~ com o ntlot• do 200:i; cada uma. 

Para.grapho unico. Para regularidade do !'.et'YÍ<;o haver:1 na 
Capital Federal um livro para transierencia de acçõe~. sondo, 
JIOl'•;m, expe•lidas as rvspectiY::ts c tutelas né\ sêde ~ocial. 

C:\.PITULO lli 

DA .\ll~I!:'\ISTIL\.•;:\0 

Art. 5." ,\. eJmpa.nltia. sel'á a lmini;;tt·a.,la por uma directoria 
composta de seis memhl'OS, dos qua.os tres re,;idirão em S.Paulo 
o os outros tres no Rio do Janeiro. 

Al't. 6." A directoria será eleita pela ~ssembléa. geral de 
accionistas, que designa.rá. o prosidente e o vice-presidente. 
O mandato da directoria durar:'~ cinco annos, a contat· da data 
da posse, podendo S::>l' reeleita toda ou em p::trte. 

,\rt. i." O accionist<~. quo não possuir pelo menos 50 acçõe' 
registradas nos liVl'os d~ companltirt 30 dias antes da eleição 
niio poder:t sm· director. Durante o seu exercicio na directoria 
o accionista conservará depositadas em caução no escriptorio 
da companhia, sem poder alienal-a;~ por qualquer fórma, as 
50 acçoões a que se refere este [tt·tigo. 
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Art. 8:' Não poderão servil· conjunctamento na mesma di
rcctorin. a.ccionistas que forem pn.e e filhos, sogro e genro, 
cunhados durn.nto o cunhadio, ou parentes consanguineos até 
o segundo gráo e socios das mesmas firmas commerciaes. . 

Ar~. !.l.q Fica entendido quo resignou o logar o director 
que por mais de tres mezes deixar de exercer as funcções de 
seu cargo, salvo motivo justo. 

Art.. lO. Para pt•eencher o logn.r de dircdor, vago por jnsto 
motivo, por mais de tres mczes, será designauo pelos outro,; 
directoros um accionista que reuna as condições de elegibi
lidade exigidas por estes estatutos, o qual desemponltar<.i o cargo 
ató o comparecimento do director propriotario, perceb~mlo 
os respoctivos vencimentos. 

Si a vaga for por motivo do renuncia, o preenchimento do 
cargo será até a pl'imoira reunião da as:;embléa gorai, quer 

,;eja ordinaria ou ext.raordinaria, quo dover:L fazer a eleição do 
"ubstitu~o do direct.or, o qual exercerá o cargo at•• conclut<ão 
do mandato da directoria em exorcicio. 

Art. 11. Os directores perceberão annualmente os vencimentos 
lileguinto8: 24:0LO$ o presidente e o vice-presidente, 12:000$ 
a cada um dos outros quatro dircctorcs, os quaes vencimentos 
~eriio pagos em quotas mcnsaes. 

Art. 12. Sito conferidos á directoria plenos pollCl'cs para dc
cidit· todos os negocias da companhia, inclusive o de podei' 
1ransigir, fclzer qualquer operaç-ão de credito, arrendar, 
alugrw ou adquirir bens do raiz, si assim for nccess:.uio aos 
interesses da comp·mhia, dispondo c ordenando todos os ser
viços em bom da companhia, para o quo lho ficam c mccdidos 
plenos, gcraes e especiaes poderes ; é, porém, essencial, par:1. 
a dircctoria funccionar, a presença de dom; membros . 

. \rt. 13. Fica excl1tido dos poderes da dil'ectoriG. o direito 
de hypothecar c alienai' os bens do raiz da comp.mllia, salYo 
re~olução da assombléa geral dos accionistas. 

Art. 14. Compete ã dircctoria : 
1°, convocar as a~smnblén.s geraes ordinarias nas époc:ts desi

gnadas e extrao1•dinarias toua-; as vezes que o interesse da com
panhia a-;sirn o exigir, c sempre qne requererem a sua convo
cação m:tis do sete accionistas possuidores Lie aeçõus que 
l'.JW'esentem ma.is de um quinto do caJ?ital social; 

-
0

, representar a companhia em Jnizo c nas sun.s relações 
com terceiros, podendo constituh· procur:J.dores, btentar e 
1lefender acçõcs judiciaes ; 

3°, decidit· tollas as questões e regular todo3 os negocias 
da comprmhia, salvo os da competencia privativa da asscm
lJléa gora.l de accionistas ; 

4°, fazer acqnisição de tmlo o material ncccssn.rio para a 
marcha rogular c o dcsenvolYimonto dos negocias da compa
nhia ; 

5°, nomear, admittir e ma1•car os vencimentos do geronta 
technico, pe;soal do escriptorio e mais empregados 1l;L com
panhia; 
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G0 , reunir-se no escriptorio da comp;mhi<•. todas as vezes q no 
o>' nogocios d<t nwsma assim o exigirem. c pelo menos um<~ 
voz toda.; as semanas. Os directore::; em S. Paulo se reunirão 
úl> a presidcnci<~ do director pre~idemo c os do Rio de .la
noiro s.JlJ a preoidoncia. do vice-pec:>i.dcnte, bvmndo-~e acta3 
do su;~s dolibomções em liVl'o e,;peci.al c troca.ndo-sc cn;re si 
clipia das mesnm~. de modo a tiearom totlos os dit·ectoros
com pleno conhecimento do ttndamonto do todas a.s fabricas. 
Em caso do tlivcrgoncia ou tratando-se 1le ncgocios do maior 
impurt<lllcia, tacs como i\ugmcnto 1le f<•.bl'ictl., noY<tH cons rucçõcs 
c contract J,;; qnu não sejam os de l'ol'l1ecimento regular p;tra 0 

bom andamento .11.' fabt·tcêtS, scrã.o rc~olvido., em rPuniã.o n3. 
s0dc d<t companltia. em se s:to plcn<J. da direct,.ria, sondo·to1las 
as deliberações tom;~das por mCJ.iori<t tlc \·otos, c, em caso do 
empate, o presiilentc tet·á o voto d.J qualidade ; 

7•, fazer a. distribuiçãv dos dividendo~ de a.ccül·do com o 
art. 30 destes es~~tutos. 

Art. 15. Aoa directores presidente e vice-prcsidcnt:J comp'Jte: 
a) presidir as sossõc~ da. diroctH·i:.t, exccnt.:tr as dclihcra

ç.1os ,,_a, mesma e com mai; outro dircctor assigna.t• o.ôdocumontos 
necessarios ; 

b) convuca.r extraordinariamente a dirccturia, sempre que 
julg<tr conveniente; 

c) orgaoisar os balanços semest1·aos e o relatorio que au
nualmonte de\·e sJr a.pre:lent:J.dv á a·Hembllia geral ; 

d) procurar ultima!', por meio amigavol ou juizo arbitral, 
as comesta.;õcs que se possam suscitar entre a companhia Q 

seu.-; dcvctlore.s ou terceiros, ouvüt•. a tlircctoria. 
Art. IG. A dit·ectoria, depois tlc ornpos~[tl<\, design<tJ·á dentre 

os sclls membros os socretarios que substituirão o prc.,itlentc 
e vice-presi•lentc em casos de impedimento. 

Art. 17. Na sua primeira reunião a dirce~oria nomcar;t dous 
gerentes, sendo um p~ra. S. Paulo c outro para o Hiv de Ja
neil'v, com a grar,ificação mensal de 1:500$ c mais rodo pot• 
cento dos lucros liquidos, depoi:~ de tirJ.da a porcentagem par<L 
o fundo de deprcciaçüo, ficando sempl'e g<trantido aos gerentes 
um ordenado nunca interior a 30:000$ a.nnunes. 

Art. 18. Poderá, a juizo da. directoria, ser entregue a um de 
seus membro~. quo a isso queira dedicar todo o Sl•U tempo e 
actividitde, a gerencia commcrcial dos estabelecimentos da 
_companhia, percebendo as vantagon~ dct accumnL".R,o. 

CAPITVLO IV 

DO CO:--iSELJ!O FhC.\L 

Art. l!J. O conselho fisc<J.L s:,rá composto de cinco membroa 
e cinco supplcnte:>, eleitos annualmentc pela. assomblêa geral 
ordinaria, dentre os acc;oni:Has quo possuírem peLo menos 20 
acçõe.:>. Cad<t membro do cons ·lhn fisc<J.l peeceherá a gratifi
cação de 200$. _paga mensalmente. 
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CAPITULO V 

DA .\SSEMBLÉA GERAL 

Art. 20. A a~scmblt'a gm·al rennir-sc-lltt ordinariam<.~n·.e 
urna vez por anno. no nwz 1ic março, pai':t toma!' conhr>··i
mcnto ,[,,s negucius soci;tes c dolihcrar sob;·c a :1pprova.;·iio ths 
contn.s ua dil•t•ctu!'ia o eloger o conselho fiscal, e cxtl'aornlna
riamente. t ,u.as as vezc~ que n. dil·octol'ia ou conselho Ji~·:al 
julgar convcnicncc. 

Art. 21. I~' ncccs,;ario. ptra quo a asscml,léa gorai pas~a 
funccionar, que a reunião tenha ddo a.nnunciada pelo meno,; 
em dou~ do> mais conhecit!os jornacs das Jll'a.ças do Rio de 
Janeb·o o S. Paulo, dcclaran,lo-se o mo;i v o della, com :tn ;e· 
cedeocia 1le n't111ca menos do 15 1\ias. 

Ai'! .. 22. Não egtando ropresonta1l0 no uia o Jogar designado 
o numero legal do accionbt:ts, ser(t novamente convocad'~ a 
assembléa, na fórma. d:t lei, mas nunca com intorvallo menc'r 
tl.P cinco dia'3. 

A!'t. 23. O accionhlta que nito possui t' pelo menos 20 acc:u~~s 
registr:~das com anteeCI.Lmeia dQ :;o dias nns livros da. com
}lan h h nào podei'á Yotae m~ assembléa goeJl, mas pôde tom:1l' 
pa!'to na discussão. O accionist.~ te1·á um voto . por C<tt.b. 
g1·upo de 2U acções t'og-istr.~das -as procura\Ões e documentos 
compeobatorio.> do dit·eito de votm· deverão sor :tpresontados, 
no o~criptor,o da séde da. companhia, uous !lias, pelo menL'S, 
an .os u.e cada reunião u ~ asselllbléa geral. 

Art. 24. A assemlllé, geral convocada extraordinariamen~·J 
não poder; i yotar sobt•e a~sumpto allteio ;i, sua convocação. 

At•t. :!5. As dolibemções da assemhléa gcr;tl serão toma•h-l 
poe maiot·ia. ue votos c po: esc:·utinio secreto nas eleições. 

Art. 2ô. As a~;;embléas serão presiuitln8 sempre pelo di
recto ·-prosiuentc, quo convida:<i para secretarias duus accio
nL,t<tK, quo cO incumbieão de verific;~r o numero dos membro~ 
pr·esentt~s ou rcp ·esen&;dos ; contar os voto<, fazet• a apu ·açã•) 
o ler o expodien&e; ao que servir de 2° s3ceet.ario incumiJir:i. 
a organisação da acta, que s1r:i as.-ignaua pela mosa, tlepo:~ 
de appro.,-ada na mesma assembléa. 

Art. 27. A orJ.em dos tnlJallws da assembl1~a. ordinaria sed 
a. seguinte : 

a) a nomeação dos sec1·et.arioJ ; 
b) leit.ura do expediente pelo I o secretario ; 
c) leitut·a, exame, _iscussão e doliberação relativa ás conta~, 

inventario, b<.danço, relatorio d<~ dil'Octoria e parecer do con
selho fiscal ; 
foi ta ·-· · -- ::"" ~·~'>"v·""" •Hsc:ussão o votação; 
ctvrosc~m dustg .mçao do prosttlento, VIce-Jirei'iderhe_õ_ 'dirê..: 

f) approvação 'la acta da reunião. 
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.\rt.. :28. O a.nno financeiro da compa,nhia, será contado de l 
de janeiro a :31 de dezembro. Os balanços serlio dados semes
tralmente em 30 de junho e 31 de dezembro, sendo este ultimo 
remettido ao conselho fiscal para examinar e dar parecer, 
afim de ser presente á assembléa geral ordinaria. 

Art. 2[}. Semestralmente a directoei:1. levará a credito d:~ 
conta -Depreciação de mat.erial- a quantin. de 300:000$. 
par:t fazer faca à deterioração da8 machina~ c accessorios das 
fabrica~. 

CAPITCLO \"I 

DO Ft:ND<) DE llf.SEll\"A E DIYIDE:>;DO 

Art. 30. Dos lucros liquidos serão deduzidos semestralmente 
I /2 o 1 o para cada um dos gerentes ; a tê 12 • I o ao anno par<t 
·•lividendos aos accionistas sobre o capital realizado, e, si houve1· 
excesso, uma terça parte scr<L leva1.b ao fundo de reserva e as 
•mtras duas serão ou leva•las ao mesmo fnndo no totlo on em 
pêwte. ou di~tribuidas aos accionistas como dividenuos ou con
~crvada:> n·t conta de lucros e perdas, passando pa ·a o se
mestre seguinte, conforme a diroctoria julgar mais convenienk 
aos interesses da companhüt. 

Art. 31. Cessará. a accumulação do fundo do reserva quando 
clle nttingir a 50 s, do capital ~ocial realizado. 

Art. 32. Cessará igualmente a accnmulação do fundo dc'l
tinado a fazer face á deterioração do material, attingindo 0 
valor pelo qual m;tej<t elle repre~entado na occasião. 

Art. 33. Os dividendos serão pagos semestralmente, nos 
mezcs de março e setembro de cttda anno, o os que não forem 
reclamados no prazo de cinco annos, contados da data de sua 
exigibilidade, pt•escrevcm em beneficio ela. companhia. 

Art. 34. Tudo mais ser<l rPgnla lo pela legislação das socie· 
dades :-~.nonymas. 

O Sr. presidente põe om discussão a refurma dos estatutos; 
não havendo quem peça a palavra, ú submettida a votos, sondo 
unanimemente approvada, declaran!lo quo a directoria, de con· 
formidade com o re5olvido n<t ultima. rtssembléa. geral, vae 
requerer ao Governo da União sua approvação. 

Nadõl mais havendo a tratar, o Sr. prositl.ento suspeade rt 
sessão para ser lavradJ. a presente acta, quo, lida, é em se
guida, sem discussão, approYadrt e assignada pela mesa c mais 
accionistas presentes.- .1. V. Bülloto.- Lothar Hoffmann.
Osco'l· A. do Nascimento.- Jorro Perei1·a Ferra.;.- A.l(l·edo Plaos. 
-Anton-io QJJCÍI"OZ dos Santos.- Jonwp:'~ ro .• ' .. -· --. ~ •.•. 

Smyl?ftW ..;rr:; .1\uo?'fittt1no·; " ··· 
·"~s~avam colla.das e iuutilizn.das qu[ttro estn.mpilllas do :·al~t' 
ue 3$~0!). (M fi.rmrts das assigo::ttnm'l ('S~av::tm rcconhecld::~.-.) 
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DECRETO N. 43~!5- DE 1 DE FEYEREIRO DE HlO'! 

l'roroga por sei! mezes o pr:tto fixado na clausula lU do decreto 
n. 3.725 de 1 de agosto de 1900, pdra inicio das obras de melbo• 
ramento do porto ele Manáo~. 

O Pr(•:>iclentc d::~. Rcpnblic::~. do,: E~tatlos Unidos do Ht·azil, 
<titendendo ao que reqnet'el'am B. RymkienYiez & C•)mp., 
concessionarios elas obras do melhoramentos do porto de ~la
uáos, decreta : 

Artigo unico. Fica pror,)gado por mais seis mezes, a cont:lt• 
do i de abril proximo futuro, o prazo para inicio das refe· 
ridas obras, de accordo com a. clausula Ill das que acompanham 
o decreto n. 3723, de 1 de agosto de 1900, o do tlccret<J 
n. 4197, de i d~ outubro de 1901. 

Capital Federal, 1 do fevereiro de 1902, 1·!0 lla Repuhlica. 
M. FERP.AZ DE CAMPOS SALLES. 

Al(1'erlo lJinia. 

DECRETO N. 4336- DE l DE FEYEUEIRO DE 1902 

Concede autorização a Bernardino Ferreira Pacheco Soutello par~ 
incorporar na cidade de Nilheroy, Estado do Rio de Janeiro, uma 
sociedade anonyma, sob a denominação- Comp:mbia Brnzileira de 
Alimen taçãc. 

O Presidente da Republica dos Estados l"nidos do Brazit, 
attendcndo ao quo requereu Bernardino Ferreira Pacheco Suu
tollo, decreta : 

Artigo unico. E' concedida autorizaçilo a Bernardino Ferreira 
Pacheco Soutollo para incorporar, n::1. cidade de Nitheroy, Es
tado do Rio do Janeiro, uma sociedade anonyma 8ob a denomi
nação - Companhia Brazileira de Alimentação - de accordo 
com os estatutos quo apresentou e ficando a mesma sociedade 
obrigada a. cumprit· a~ formalidade~ exigidas pelo tlccroto n. 431, 
de 4 de julho de l8Q1. 

Capital Fetleral, l de fcYereiro de 190.2, 14" da Republica. 
M. FERRAZ DE CA":IIPOS SALLES. 

Alfredo Jfai(t. 
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Ad. :.!. 0 .\ Companhi:~ Braz;Ioiru uo Alimcnin.<;iio tem por 
fim o conunorcio em grosso c :.1. retalho de cct·cac.;, carne 
secca, ao:;su•;:n·, café, g:v.lo om pé c abatido, c industrias correla
tivas, e bem assim as opet•ações gemes ue commercio. 

Art. :l. o A companhia podcr:t estabelecer succm·saes c agen
cias on,Jo qncl' quo o julgue convenicnt~. as3im como cxtin
guil-:'s q urtn• lo entender acertfttlo. 

Art. 4. 0 O pr:tzo de sua dul':1ção set•:í tl_c dneo annos a conlat• 
da data da. as,;cmbléa geral de installaçio. Este prazo, pnrém, 
poderá ser pt·orogado ou re luzi,l.o pot' doliherar::io !lo nm<1 
as~emblé:.t geral extraol'din<1t'i<l.. 

J>(J C.\PJT.\L SOCIAL, SC('ÕES E TR.\I':SFERE:\'CJAS 

Art. 5. 0 O capital da companhia é fixn.do em 00:000~, !lh·i
uido em 000 acções de 100.-'; cada mn 1. 

No c~1.so de augmento do capital, tcrlio os pol'Ütdorcs da~ 
antigas acç-õcs prcfcrencia na suhscripção das novas, sah·o si 
esse an!.!:mcnto for realizado em lwns. cons:1s ou dil'cito,;, me
diante a competente avaliação, na fót'mct da. lei. 

Art. G.o O capital será realizado como segue: lO ~á nll 
a.cto da assignatura dos csta.tutos; 50 ~o, lO di:\s depüis dn 
installada a c.ompa.nhia; c os re~tantes 40 ":, nos prazos lix<lli.os 
pela tlil'nctoria. 

Art. 7. 0 
.\ posse do uma acção impori,a, de pleno direito, a 

adhcsão aos presentes estatutos o a quae3quet· modificações quo 
elles loga.lmcntc voss<tm soífrer, as~im como (ts dclibcraçõe' 
da'l asscmbléas geraes. 

Art. 8. 0 Os accionistas que não nffectuarcm o pagamento n•Y1 
prazos fix:1dos pela directori:>. o o realizarem dentro de 30 
dias ~ubsequentes, incorrem na multa do 2 ~' sobre a prc
~tação rotarJada, cabJndo <Í companhia, sn.lvo <t sua acção do 
pagamento contra os subscriptores e cos$ion:.trios, o direi to dq 
venda das acções em leilão n<1 fórma !la lei. 

Art. 9.° FiM a diroctoria autorizada :.1. cmittir debenl•!res, 
dcnt-,·o ou fóra do Brazil, garantidas por todos os direitos, pro
Jll'iedarles o rendas que possuir a companhia. 

DA DIRECTORIA 

Art .. lü. A companhia será :.t•lministratla })Ol' dous dil'cctoi'o~. 
um dos qnaes sel'á o pl'csid<'ntc c o out1·o o gerente, eleitos 
do dons em dons annos pcl:.t asscmbléa geral do ont ... ~ ·-~ -·_~ 
nistas e roolegivois. Os Yencin:wot.:v'-·J' ""- •• ug~1entados. p~la. 
quinhcnto~J;riJ}. itfêm dos yencim~nt?s fixos. _ter~o cll~~ d1r01to 
"Q"~-- • · ·ccnta"'em dos lucros hqmdos soc1ac~ na forma do a. uma por o 

ar~ ~1 i 1 Os directores não poderão entrar em exc!cic_iJ s~m 
c-m~i~n:J.r ·dez acçõe> d:.t comp:,,nhia, a~ rJuaos ficarao mahe-
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naveis até·; apprm·:tç-ão das suas contas pel<:t assembAa geral 
de accionistas. 
, Art. 12. A di1·ectoria tem plenos poLlercs para administr:u;ão 

dos negocios ~ociaes. Tudo quanto não é ox:pressamente reser
vado á a~sembléa gorai pelos cst'\tutos ou pala lei, é da com
petencia da dii•ectoria. 

Art. 13. Os directorcs se substituem nos impodirr.ento'l tcm
porarios até o maximo do um mez : prolongando-se a ausencia 
ou vagando o loga1·, o director restante chamar! um membro
do conselho fiscal para supprir a falta até a primf:'ira reunião 
da assembléa geral. 

Art. 14. A fiscalizaç-ão dos negocio;; da companhia é confiada 
a um conselho fiscal de tre3 membros effectivos e de trcs 
supplentes, elcitoJ annualmente pela assembléa geral na fúrma 
da lei, e que vencerão, quando em exercício, os honorarios 
de 1:000$, annual. 

Art. 15. Na falta de um ou mais membro.' U.o conselho fiscal,_ 
serão convidados um ou mais supplentes para substituil-o.-:. 

D.\.S ASSE)IDLÉ.\.S GEP.AF.S 

A1•t. 16. A as.>embléa geral ser(t con~tituitla pelos accio-~ 
nistas constantes do registro das acções nominativas ou pelos 
que possuírem acções ao portador e as depositarem na sede 
da companhia tros dias antes da. reunião. Ninguern pôde ser 
representado na assembléa sinão por um mandatario que faç-ar. 
parte da mesma companhia. 

Art; l7. Todos os annos, nos meze> de fe>creiro c agosto, 
será. convocada uma a~sembléa geral ttos acciouistas para a . 
prestação de contas. 

Art. 18. Catla grupo de cinco acçüe5 thi. direi~o a-nm voto·.~ 

B.I.L:I.:\'ÇO E REP.\.RTT~'ÃO D03 Ll'CP.0S 

Art. 19. O n.nno social começ1. em 1 de julhü e termina. 
em 30 de junho. O primeiro, exercício. porém, comprehcndorá , 
o tempo decorriuo entre n. constituição d:1 companlli:~ a. 30 de . 
junho de 1902. 

Art. 20. De sei:> em seis mezes proceder-.<e-lJJ. ~.o encerr<\· 
mento das contas. ao leva.ntamonto do balanç-o e (t org-misaç-iío . 
de um inventario na fórmn, da lei. 

Art. 21. Dos lncros liquidas a.pnrados some>h'almonte uodu
zir-so-hão: 1", lO 0

,' 0 p1ra formar O fundo do rcSül'Ya.; esta . 
deducção, porém, será f<\Cttlhtiva tla directorh qua.ndo o fundo . 
de reserva tiver a.ttingido a met[l.de do capib.l s1•~\nl augmen· ~
t:.~do. O excedente dividir-se-ha n~t r:FJ:o dC\ : 

5 •/o para a directorin. : 
3 •fo para o incorporador; 
8~ "lo para os accionisb~. 

Poder Executl·.-o i!0)J 
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Art. :?2. Em MSO de dissolução,. depois de p.1go o capital, o 
excerlente será disti•ibtiido na fórma uo a.rt. ~1. 

Art. 23. Em todos os casos omissos nestes estatutos, regem 
as d isposi, ües logaes em vigor sobre as .wciedades anonymas. 

RELAÇÃO DOS Sl_;fl~CRIPTORES DAS ACÇÕE~ DA COMPANitiA BRAZ!· 
I.F.JltA JJE ALJ)IF:~TA~·Ão 

Numero de 
aéçõew 

s u bscri ptas 
A ni.•Jnio FelTeira .te Carvttlho, negochnte, rm~ Thco-

philu Ottoni n. 22. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • 550 
.!ames Andrew Junior, Flamengo n. 30............. 125 
Bernardino Ferreira Pacheco Soutello, Cosme Velho 

11. lO ........••••••••.••••••••••••.••.•••••••••••• 
Elluardo Estienne, Primeiro de Março n. 79 ...•••••.• 
Francisco Glower Bastos, Primeiro •Je ~Iarç-o n. 79 .• 
Antonio Gomes de Azevedo, Estacio de Sá ..........• 
L. A. Corrêa de Albuquerque, Nitheroy ......•....• 
8acieiJ A»o»yme de Tl·acawc et d'En!1·ep1·ises mt Brésil, 

Primeiro de ).larço ,n. 79 •.•••••••••••••..•.•••••• 
Henrique tle Villeneuve, negociante, S. Jo~•í n. 101 •• 
Oscar F. de Carvalho, idem, Cosme Velho n. 101 .•. 
Henrique F. de Carvalho, idem, Cosme Velho n. 10 ••• 

Total ......••.........•....•.•.•...••.........• 

Antonio Ferreira. de Cat>valho ...................... . 
.i ames Andrew .Junior .............................• , 
Berilardino Ferreira Pacheco Sontcllo .............• 
E. K.;tienne .......................................• 
Franci~co Glower Bastos ...•........................ 
Antonio Gomes ·de AzeYedo ......................... . 
Luiz Antonio Corrt'a de Albuquerque .............•. 
Por procurar;ão da. Societe Anonyme de Tl·arau~ et 

d'Etlll·epl·ises au Bl'esil, E. Etienne, llirector-gerente. 
Oscat' Ferreira de Ca1•valho ............... , .........• 
Honrique Fen·•üra. de Carvalho ..................... .. 
!J~>nri'}ue de Villencuve ............................ .. 

25 
25 
:25 
50 
lO 

30 
30 
25 
25 

900 

5:10 
12-"i 
~;) 

25 
25 
:so 
lO 

:i O 
:2:) 
25 
10 

90!1 

Esta..va GOJ!ada. nmn, estlmpilha do n,lor de 300 r~is devi
llament·: inutilizada. 

As firmas das as~ignaturas estavam reconheci•las. 
Con!cre- .·~1o·eli1J Fcnwades.- \'isto- J. C. 1'aldetaro. 
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DECRETO N. 4337 - DE 1 DE FEVEREIRO DE 1902 

Co nfirlllll. á Companhia Estrada de Ferro de Viotoria a Mi.naa a co:1 .. 

ce8!!ão da estrada d~t ferro a cpie se refere o decreto n. f.OS2, Je 28 

de 1iovembro de 18\JO, e dá outras proYidencias. 

o Presidente dn. Ropuulica dos Estados Unidos do Bl'<~~H. 
u"anrlo tla autorização conferida pelo n. X VI, art. 18, da, h•i. 
n. 834, de 30 do dezembro de 1901, e no:> termos do accordo cr.
lebrado coeJ a Companhia. E~teada. de Ful'l'o do Victoria. a Mina~, 
decreta: 

~'\rtigo uni co. E' confirmada á Companhia Estrada de F•:rro 
tle Yictoria a Minas a concessão feita pelo decreto Ii. 1·)8'.21 
de 28 do novmnbro de 1890, pelas clausulas que com "~to 
baixam assignadas pelo Ministro do Estado da Jndus'ii'la, 
Via.çio e Obras Publicas, sub~tituido, porém, o traçado já. 
appro-rado da Estrada de Ferro do Pcça.nha a.o Arax:i por 
outro que, partindo da cidado da Victoria, Estado <lo 
Espírito Santo, passe por Peçanha e termino em .Ciaman~i na1 
no de ::\Iina~ Geraes; ficando por esta fôrma extincta a ccn
cessão dada. pelo de n. 574, de 12 de julho do mesmo anno. 

Capital F'"Tleral, 1 de fevereiro do !002, 14" da Republic<:t . 

.\f. FERRAZ DE C.\~IPOS SALT.f:S. 

Alfn:do Maia. 

Clausulas a que se refere o ~ecreto n~ 4~H, ~esta ~ata 

I 

Em -;u1.J-:r,itui~·:to do trn.çaJo j;L appruyaJo da Estrada de Fr;·t·o 
tle Poçanha a.o Araxâ, a que "n refere o decreto n. 1082, (:·3 ;28 
tl•l novembro de 1890, é concedido <i Companhia Estrada de r> .. ,- 0 
de Victoria a Minas pr.ivilegio por 60 annos para constru~· ;;,J, 
uso e goso de uma. estrada. do fnrro que comece n:1. cidade (!< •.. .'i
ctoria, Estado do E~pirito Santo, passe por Peça uh a e tm· n ·nu 
em Diamantina, no do Minas GetW!S, 

II 

Além da privilegio são conco l.idos : 
1." Garantia.. do juros de 6 °,"o, dm•antc 31) annos, sobre o capi

tal que, aMo maximo correspondente a 30:000$ (ourol poL' i\ i lo
metro, for fixado polo Govnrno como nnces.:ario para ·a con, 1 "tt
cc;ão e ~omploto ostab:decimenlo da estrad::t. 
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2.• Ce.:;são gt·atuita. uo3 terl'enos dovolutos naciona'lS o Lr n 
as.;:m dos compr.,hendidos nas 1-liJSma.rias e pos~e~. re::m.lvada:; as 
~ndemnizações que forem lle direito em uma. zona. maxima de 20 
kilomctros para cada lado do oixo dlt:l linhas do quo so trata, 
corr:tanto que a área. h tal de tae:> terrenos não e:s:c lda á que cor
rc;ponder á média d!.' W kilometros para cada lado da. extensão 
das referidas linhas. 

A companhia deverá. utilizar osso: torrono~ dentro do prazo 
df' 50 anno~; a contar da dat11 pt•es mto, ~oh pena de perder o di
reito aos que não tiverem ~ido utilizado:; ao findar aqul'llo 
prazo. 

3. 0 Iscnçiio do direito< de imp01·tação ~obt•o 08 trilhc>s, ma.chi· 
nas, in~tt·umentos o ID:.\i' objectos do:~tinados ;i con-;trucção, b:Jm 
con~o sobro o carvão de p ,dra indi~pon1!avlll para a::: oillcina;; e 
cu;:!eio da o Jtrada.. 

E:;ta isenção não se far:t etfectiva emqua.uto a compa.nhia não 
cumprir as prescripções dos decretos e instruc~ões respectivo.> 
do Ministerio da Fazenda. 

Ce~sa.rá o favor, ficando a companhia sujeita êi restituição 
dnf rlireito~ quo teria de pagar e á multa do dobro desseg 
direitos imposta pelo Ministerio da Industria, Viação e Obra.'; 
Pnblicas ou pelo Mini>;terio da Fazenda, si se provar que elh~ 
:.\lienou, pot• qua.lquet• titulo, objectos itnport.1dos, sem q.ue 
precedesse licença da.quelles Ministcrios o pagamento dos I'{'f\pe
ctiYos direüos. 

4. 0 Direito do desapl'opri:1l', na fúrma do decreto n. 816, de 
10 d.e julho de 1855, o~ terrenos do domínio particular, predio . .> 
e l;emfeiwrias, que forem precisos. p tr:~ o leito d:1 estrada, 
o.~ta.ções, al·mazEJns o Dntras dcpondJnci:~;; e~pecificctda.s nos 
e4udos definitivos. 

G.o Prefel'encia. om igualda,lc do circumstancias, para lavra. 
de mina~ na. zona. privilegbtb, sendo expt·esso om contracto 
Aspecial o numOl\> de tlatas que o Governo julgat• convenientll 
concedm·, bem como a; condições a que deva ficar sujeita a. 
C.Tl'Jlll'CZJ., 

m 

Os trabalhos da Q3t.r~~da de furro começarão no pt·azo de seis 
mc·zes depois de app~ova .os os es;udos dPfinitivo~ do novo tra
çrulo, inclusiYc o orço.mcnto, c fix::~do o r 'spectivo capital garan
ti,lo dentl'O do limite ostabclccido do 30:0• 0.~ por kilometro ; 
e [l'.'oscguirão som intenup.;ão. devendo ficat• oonc!uid<Js no 
pt'::tZJ m~ximo correspondente a 100 ktlometros de estrada. 
por anno, a contar do comoç) do segundo anno, depoi.~ d" 
encehda. a construcç:ío do Jll'imeü·o trecho. 

11. fixação do c:tpibl garantido para cada. secção será pro7i~o
ria. devendo SIW revist:t depois tio con ~tnida totla a. estrada. 
p~• ·.·:c o fim de ser definitivamente obscrv11do o limite alludido á. 
vi,,':t do~ orçamentos <~PPl'OVa•l•)S de totlrls a~ secções. 
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IV 

Os trabalhos do construcção não pot!el'ão ser encetados sem 
prévia. autoriz~ção do Governo ; para isso os projectos de todos 
esses trabalhos se ·ão organ~<ados em duplicata e submettiJo9 <i. 
approvação do mJsmo Governo. "Cm dos exemplares será. de
-volvido, depois de t•ubt•icado pelo director geral da Directoria. 
de Obras e Viação do Ministerio respectivo, o o outro J:c:mL 
a.rchivado no mesmo Ministerio. 

v 
Os os\utlos definitivos do novo traçado c o orçamento (!;::. es

trada serão apresenta,los á app1·ovaç<lo do Governo por secções 
1le extensão não inferior a 100 kilometrus comprehen
dirlo~ entre pontos obriga .os do passagem ; fica marcado o prazo 
maximo :le d.ous annos, contaJ.o.; da presente data, para. apre
sentação dos da primeira secção ; os das secções seguintes ·serão 
apresentados até seis mezos antes do terminado o prazo pa;'a a 
conclusão do trecho anterior. 

Constarão taes estu.l.os dos seguintes documentos : 
1. o Planta geral .. a linha. e nm p3rfil longitudinal com ; o di

cação dos pontos obrig<t .os de passagem. 
O traçado será in lic;~do por um·t linh1. vermelha c conti;ma. 

sobre a planta gel'al, na escala ele 1 por 4.000, com indic<1ção 
dos raios de curvatu.ra, e a configuração do terreno ropre~cn
tada por meio c~.e curvas d11 mvel equidistantos de trcs met:·c-::1; 
e bem assim, em uma zona de 80 motl'os. pelo menos, para cn.ll:t 
lauo, os campos, mattas, teri·enos pedregoso1, e, sempre quo ror 
possível, as divisas das proprio.tacles particulares, as to:':>.:J.'l 
dovolutas e minas 

Nes1a planta serão in·licadas as distancias kilometricas, con
tadas do ponto dn parl.ida da estrada de ferro, a extensão tio~ 
alinhamentos rectt•S, e bom assim a o:igem, a extr,emidade, o 
desenvolvimento, o raio e sentido das cut•vas. 

O perfil longitudinal será feito na escala. de l por 401 pli'a. 
as altura~, e de I por 4.000 pll'a as distancias horizon:;;.cs, 
mostrando re.pectivamlln'e por linhas pret<t'l o vo1·melha9 o 
terreno nar.ural e a~ plv.afurmas dos córtes e aterros. JntH
car<i por meio do tre:~ linh .s horizontaes, traçad:1s abaixo ,Jo 
plano do comparação: 

I. As distancias kilometrica<;, contada.~ a pa.rtir da orig•Jm 
da estt•ada de ferro ; 

11. A extensão e indicação da;;; ra.mpas e ctJntra-rampas, e a. 
extensão dos patamare~ ; 

III. A extensão dos alinhamentos re~f,o3 o rlesenvolvim•)nto 
e raio das curvas. 

No perfil longitudinal e n:\ planb. set'<t indi,~ada a posição rias 
osta.ções. paradas, obras do al'te o 'i:t<J d•l communicc.(w 
transversa<Js. 
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2.• Perftd tt•a.nsversaes na. escala de l/200 em numero sulfi
cié'ntc p1-ra. o calculo do movimento de terras. 

3. o Projeeto de tódas as obras de a.~·te nacei!Sil.riaE para. o 
.e~ta.beleeimento da estrada., suas estações e dependenci~s. e 
abastecimento de agua ás locomotivas, incluindo os typo:> geraes 
flUO forem adopta.dos. 

Estes projectos eompor-se-hã.o de projecções horisontaes e 
1'0~tieae;;, o de secções tra.nsvet·saes n longitutlinae~. na eseala 
de 1/200. 

4, 0 Plantas de toda~ as proprieLladC3 qur> f-H' noce~s:wio 
ad.quieir por meio de desapropriaçõos. 

G. o Relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros. com 
a<; principaes dimensões, posição na linha, systema de con· 
.s-trucção e quantidades de obras. 

G.• T••bella da. quantidade das excavações necessarias par;~. 
@xeeutar-so o projecto com indicação da classificação prova.>el, 
e bem assim a das distancias medias do transpot·te. 

7. o Tahella dos alinhamentos e dos seus de3envol...-imentos, 
raios das curvas, inclinações e extensão da.:o d.ecli vida.des. 

8. • Cadernetas authenticadas da.s notas das operaçõe;; top•J
graphicas, geodeaicas e astronomicas feitas no terreno. 

0. 0 Tabella. dos prc:os compostos e elem>mtDxes em que) 
uasear-se o orçamento. 

lO. Orçamento da despeza total do est:.lbolc0imento da cqtrad 1. 

dividido nas seguintes classes : 
I. Estudos definitivos e locação d:1 linha. ; 
n. l\fovimento de terra.$ ; 
UI. Obras de arte correntes ; 
IV. Obras de a.rte especia.es; 
Y. Superstl'uctul'a. das pontes ; 
Yf. Via permanente ; 
Yll. Estações e edificios, orçada ca.d<\ uma sep::H·adamentc 

com os accessorios necessarios, ofiicinas e abl'igos de ma.chinas 
e de carros ; 

YIII. Material rodante, mencionando-se espccificadamente o 
nulllero de locomotivas e de vehiculo3 de todas as ela~.~' ; 

IX. Telegrapho electrico; 
X. Administração, direcção e conducção dos trabullws d•J 

construcção ; 
XI. Rela.torio geral e momoria descriptiva, nã.o sômente dog 

terrenos atravessados pelo traçado dct cotra.da, ma> tamhcm. dê~ 
zona mais dil'ectamento in~erossada. 

Neste relatorio c m'}moria. .descl'iptiva scrã<J ex.p::..'õtos com :1 
po~sivel exactidão a. estatística da populaç:io e d:t producçã o, o 
tré\fego provavel da, estrada, o estado c a. fertilidade dos ter
renos, sua aptidão para. as divees ts culturas, as riqueza;; 
minemos e flm·estaes, os terrenos uc\-oluto~, a possibilidade o 
convcnieucia do estabelecimento de nudeos coloniaes, os c:t
minhos conve;•gentes á estrada de fet•ro, ou os que c•>n\-iet' con
st,_'lli1', c pontos Ir:\ i' C}nvcnientes p:u-a estaçõ,~~. 
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Yl 

Procurar-se-hct dar áa curva-; u m:tior raio po3si vel. O raio 
mínimo será de iOO metros. 

As curvas dil'igida.s em sentidos c:mtra.rio~ deverão s~t· srp:t
radas p:>r uma tangente de 20 mett•os pelo menoõ .. 

A declividade maxima ~;erá de 3 ~ó, limite que só s.~rá (Lttin
gido em casos excepcionaes, de modo, porém, 11Ue nunca sejo, 
excedido em valor da rampa fictícia. 

A e:~trada será di,·idida em secçõa; de sm·viç1o de locomotivas, 
procurando-s~. em cada uma destas, unifo~·mizar as c_ondi~iíes 
technicas, de modo a cffoctuar o melho.· aproYeitamento d:t 
!orça dos motore;. 

As rampas, contr,t-ramp:ts e patamarils serão. ligados por 
curvas verticacs de raios e de:::envohimento conYenieuttB. TOlh 
a rampa. seguida de uma contra-rampa s:ml separada desta por· 
um patamar de 30 metl'os, palo menos, nos tunneis, e nas 
curvas de pequeno raio se eYitar<i, o mais possiYel, o emprego 
lle fortes declives. 

Sobre as grandes ponte.;; e viaductos metê\Jlico.-, b9m como :t 
entrada dessas obras, se procurará n \o emprega<" curva~ d.L' 
pequeno raio ou as fortes declividades. . 

As p1rada> e e:st:lções serão situadas sobre porçlo de linha 
em recta o do nível. 

VII 

A estrada ser<t de Yia singela, mas tcr<i. 08 de>.-io:s e lin!t::n 
auxiliares que forem uece.;;sario.> para o mo1 imcnto dos trens. 

A distanc!a entre as faces internas do . .; trilhos será d~) l "',00. 
As dimensõe~ do perfil transYcrsal serão sujeitas á. approvct· 

ção do Governo. 
As valletas longitudinae;; to1•ão :<.s dimensõo3 e declive neces

s::trio& para dar prompto e.;coamento üs agur~s. 
A inclinação dos taludes do; córtes e aterr·J' 'E'é':t ftxa•:lCI. em 

Yista da altura •le,te~ e nalnreza do terreno. 

VIII 

A companhia. cxecubJ·<i todas a-; obt•as de arte c fa.r<í. toL[Ol 
os trabalhos nocessarios para que a ostra.da. não ct•e., obsta.culo 
algum ao escoamento das agu1s, e p1ra. que a direcção das 
outras vias de cJmmunicação cxi~tentes não receba sinão a; 
moJificações in dispensa veis c procedidas do approvação do Go
Ym·no. Os Cl'Uzamentos com as rllé1.'l ou caminhos publico.~ 
poderão ser superiorc3. inferiore:>, ou, quando absolutamente su 
não possa fazer por outro modo, do nivel, constnündo, porém, 
a companhia, a expausas suas, as obras que os masmos cruza
mentos tornarem neces.>arias, ficando hmbem a .seu cargo a.;; 
lle~pezas com o~ signaeg e guardas que forem prodo;os par;~ :u 
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cancell<tS durante o dia e a noite. Ter<i. nesse caso a companhia o 
direito de alterar a direcçiio lias ruas ou caminhos publicos, 

·com o tim de melhorar os cruzamentos ou diminuir o seu 
mm1ero, precedendo consentimen+.o do Governo e, quando for 
de direito, da Camara. Municipal e sem que possa perceber 
qualquer taxa pola passagem nos pontos de intersecção. 

Executa.r<.i. as obras necessarias it passaaem das aguas utili
zadas para abastecimento ou para fins indus~riaes ou agricolas, 
e permittirá que, com ülenticos fins, t:1.os obras se elfoctuom em 
·qualque1· tempo desde que dellàs não re~ulte damno à propria 
·..a,tr<l.da. 

_\estrada dJ for:o não podcl'<i impedi!' a navegação dos rios 
ou canac3, e nesse intuito as pontes ou viaductos sobre os rlos e 
·canae~ t<1rão o typo e capacidade !l')cessaria para que a navn
-gação não B~ja em bara.çada. 

Em to,log og cl·uzamonto.> supel'iores ou infe<·ior.Js com a~ vias 
<lo communicaçiio or•linaria,~. o Govorno terá o dit•!Jito do mar
<!ar a altura do~ vãos 1lo~ Yi:J.tluctos, a largura •l•Jstos, o a qtHl 
dnverá. haver entre os parapeito:;; em l'··la·:ii} ~' nece~,.:ida,Ies d•t 
circulação da via publica que ficar inferior. 

Nos cruzamento,; do nível os trilhos serão coUocados sem sa
lie:lcia nem depros~ão sobre o nivel da via de communicação 
que cortar a estrad't de feri'o, de mo· lo a n:lo emharaça.r a dr
._-ula•;ã.o de ca.rros ou carro•: a~. 

O eixo da estradn. de fm·ro não d.eYerá ü1.ze1' com o da via Jc 
communicação o.·.Unaria ulll angulo meno1· de 45·. 
o~ cruzamentos de nível terão cancellas on b:tl't•ei.·as para 

Yedarem durante a pa:-:sagmn dos tt·en« a ci;·culação da via de 
communicação ordina1·ia, si esta for na; pioximi•lades da,; 
povoações ou tão frequentada qne se torne neces;aria esta 
procau~;ão, a. juizo do Governo, podendo estn exigir, <tll!m 
lli-;to, uma ca~n. de guard'l, ~empre qne r·~crmhec•JI' •Js~a nece~,.:i
<:lade. 

IX 

N'o5 tunnui~, como UIJS viauuctos infnrioros, •lm·erá.luwer um 
intorYallo livre nunca menor do 1"',;)0 de cada lado dos trilhos . 

. \.têm disso h:wcrá de distancia em distancia no int n•ior dos 
tunnnis nichos de n.b1·igo • 

. \s alnrturas dos poçJs de eonstl'ucção e ventilação dos tun- · 
nois s1rão ,!l'Uarn:JcLlas de um parapeito dll ai vena,ria de dons 
metros d<1 altura e n?irJ podtJrito sor feitas nas via~ de commu
n i cação l'xist:mt·~s. 

X 

.\. cvmpanhia emp<·c-gara materiao;; dn boa qualidade na 
execução dn tol.as a.s obras, seguirá snmpre as prescripções 
da. art•3, de modo que obtenh~t consh·ueções perfeitamente 
solida~. 
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O systema c dimensões das fundações da~ o'J•·a~ t\e arte swão 
fixados por occasião da execução, t~nd'J em attenção a natureza 
do t n·1:eno c a~ prassõcs supportadas, d•J accordo entre a. com
panhia e o Governo. 

A companhia será. obrigada a ministrar os apparelhos e pes
st~al necessarLJS (ts sondagens e tlncamento do estacas de en
saios, etc. 

~a'! superstructuras das pontes as vigas de madeira só pode
r;\o ser empregad<\S provisoriamente, devendo s~r substituídas 
pür vigas metallicas, logo que o Governo o exija. O emprego do 
ferro fundhlo em esfo1•ço do tracção não será tolerado. , 

Antes de entregues á circulaçio, todas as obras de arte serão 
experimentadas, fazendo-se passar e repassar sobre el:a.s, com 
drversa velocida(lo e depms estacionar alguma~ horas, um trem 
composto do locomotivas ou, em falta destas, de canos de mer
cadorias quanto possível carregados. 

As de~pezas de;tas ex11eriencias correr:lo por conb. da com
panhia. 

XI 

c\ companhia consteuirá todos o.~ edificios e d•JpenJencias ne
eer>sa.rios para que o trafego se elfe~tue regularmente e sem 
p3rigo para a segueançJ. publica; 

"\s estações conter:ío sala do espera,bilheteria,accommodaçõe~ 
pa.ra. o agente, armazens para mercadot•ias, caixas de agua, 
latrinas, mictorios, rampas de carregamento e embarque .. de 
;mimao~. balança~. relogios, 1ampeões, desvios, cruzamentos, 
•:haves, signae~ e cercn,s. 

c\S e.>taçÕeS C paradas teriio mobilia aprOpl'léHb. 
Os euificios das estaçõe.; e ptr.tda.s terão do lad•l da linha uma 

plataforma Couerta para embal'•!UC e uesemuarque doS passa
,:_:eiros. 
- As estaç-õe;; e pat•n,das terão dimensões de accorJo com a sua 
importancia. O Governo poderá exigir quB n companhia faç:1 
nas estações e paradas os augmontos reclamados pelas necessi
dades da lavoura, commercio c industria. 

XII 

O Governo l'CServa-se o direito d.e fazer execatar pela com
p:1nltia. ou pm• couta della, durante o prazo da concessão, altera
•;,ues, novas obr,\s, cuja necessidadB a experiencia ha.ja. indicatlo 
em relação <i segurança publica, polich~ da es~rada 1i.e ferro 
ou do trafego. 

XIII 

O trem rodante compot·-se-ha de locomotivas, alimentadores 
(tender), lle carros de ta e 2a classes para passD,geiros, de carros 
Bo;~peciaes para o serviço do Correio, vagões de mercadorias, in-



clusive os de gado, lastro, freio e, finalmente, do carros para 
conducção tle ferro, madeira, etc., indicados n') orçamento 
n.pprovado. . . 

Todo o material será construido com m mol!wramen.t.os e 
commodidades que o progresso houver introduzid.o no serviço de 
transportes por estradas de ferro e segundo o typo que fot· 
adoptado de accordo com o Governo. 

O Governo poderá prohibir o emprego do material que não 
preencha estas condições. 

A companhia deYerá fornecer o trem rodante proporcional· 
mente á extensão ·de cada uma da> secções em que se diYidie a 
estrada, c que a juizo do Go;-erno de,·a ~er aberto ao transito 
puhlieo, e si ne;;ta secção o trafego exigir, a juizo do fLcal por 
parte do Governo, maior numero de lt.comotiYa~. carros de pa<
sageiros e vagões do que proporcionalmente a ellas caibam, ~~, 
companhia será obriga(la, dentro de :,;eis mezes, depois de rec<)
nheclda aquella. norCJ sidado pot· parte do GoYerno e della ê·ci
entc, a augmentar o numero de lo<·omoth·as. canos de pas::>a
geiro;, Yagõe., e mais matel'ial exigitlo pelo fi:<cal por pJ.rte do 
Governo, comtanto que tJ.l mtgmento fi(JUO dentro do' limite' 
estabelecidos no primeiro peáOtlo desta daumla. 

A companhia incorrerá, na multa de 2:000$ a 5:000$ por mez 
de demora além do::: sei;; meze'> que lhe ~~o eonceclido.; pJ.ra u 
augmonto do trem rodante acima referido. 

E si pas;ados seis mezes mais, além do fixado para o :tu· 
gmento, este não tiv~r sido ftlito, o GoYerno fornect'rà o dito 
augmento do material por contrt da companhb. 

XIY 

Toda~ as indemnizaçõe;; c de.:;pez<J.s m<Jtivada> pela con~tru
cç'lo. con;ervaçiío, trafego e repal'a\ii.o ria oste<~.da de ferro, 
correr:lo exclu;;ivamente e sem cxcep,;·:l.:-· por c•mta da comp<J.
nhia. 

X\ 

· A companhh será obrigada a cumprit· ''' ,_J:.;pcdçõe-; do regn
lamento de 26 de abril de 1857 e bem a-.:-;im quae;quer outra.-; 
da mesma natureza que forem decretada" pa.r:1 segurança e P.P
licia das estradas de ferro, uma. >oz que :J.'> n<)Ya·; dispo'i.(,'õe' 
não contrariem as presente.J clau,nl[IS. 

XYL 

,\ companhi:L será obl'igad:1 a C•Jn;pn·;:~r cJm cuida.do Ülll':J.n
te todo o tempJ da eonccs,ão e a. mant"l' em estado que po;~am 
perfcitammtc prilench:•r o ;;eu lle.;tino, ta.nto a e;trada de 
ti)rro c sua~depcmLlcncia', como o m:1terial rodJnt '· sob pena 
de multa, su,pen~ão de conce,sãoou de ~~r a con; ·n·açoão feit<L 
plllo Governo á, cu,ta (la comp<tnlli:t. :;-·) c1.>0 dro interrupção d<' 
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trafego, exccdent' d' 30 diac; CJn;ocutivo;;, por moti1·o não ju;
tificado, o GGverno tt·rá o direito de impor uma multa. por diCJ. 
de intel"l'tipçã.'J igual â rBnd<t liquida do dia ant ~~·ior a dla, o 
rostabeh•cerá o trafego, cort·.•ndo a~ de;p •za~ por conta da com
pan·hia.. 

X.\'ll 

A companhia en~r.•gadL a•J Governo, som ind:Jmniz1Çã.o al
guma, logo que inaugurar o trafego d 1) cada SJcçi1o de o;trada. 
uma das linhas t~Jgraphica;, qU) é obrigada a construi!· em 
toda a extensão da c Jtra.l.a, l'O ;ponsa.bilL:~ando-su clla p:1la gua.r
(la do3 fios, postos e appal'Jlho.; ebctrico> pertencentes ao me>
mo Governo. 

X\'Ill 

Dur:1nte o tempo da conce '·-'i1o o GoYerno não conceuerá outras 
e;trauas de ferro dentro ue um'1 zona de 2J kilometro' par:L 
cau:1 lado do eixo da e~tra.\l<l. e n:1 me.sm:1 direcção dc;:t:J.. 

O Governo re~~rn.-:;Q o clireito de concecler ontras o;trada< 
que, tendo o me<;mo ponto· de partiua e direcçõe; diver . .;as. 
pos;;am approximar-:-10 e atl) cruzat' a linha ccmcedilla, cJm
tanto que, dentr<) lla referid::L zon:1, não recebam generJ> ou 
pa,sageiro '· 

XI'\. 

A fbcalização da e :tt'ida e do '01'1 iço ,.:orá incnmbiua a um 
engenheiro fiscal nomeado pelo Governo c po1· elle pago, a') 
qual compete velar pelo fiel cumprimento da; presente . .; condi
çõe . .; c dos regulamento.~ tbca.e; u.! policia, em vigor. 

A companhia é o hrlgada a entrar para o The3ouro Federal 
com a quantia de quinze contos (15:000$) annuae' por semc.:
tros a. vencer, para a;; de•pazas de fi~ca:liz::ii::'ío, a começar do 
primeiro ~eme~tre do corrente anno ; ficando, ontro.;irn, obl'i
gada a entrar para o me3mo Tlw;;oul'o com a importancia da' 
quotas já. n:nci,l::r.< e ainda não s:1tbfeitas p~tra a dih fi-;ca
lização. 

03 engenheiro.< fisc:1es terão:> na ostradtt o; meio.: de tr:1mportc 
de que houverem mistm·, pal'a o hom exercício da fi·calização. 

O exame, hem como o ajuste •'.o cont:ts ele receita e despez:1 
para o pagamento dos juros g:trantido~. compete a uma com
mi,são composta do engenheiro fiBcal e por clle presidi•la, ou 
por quem :mas VüZJS fizel', de um agente d:.t comp:mhia e cln 
m:1is um empregado designado pelo Governo. 

E' liVl'O ao Governo, em todo temp::>. nnnd:.w engenheiro~ de 
sua confiança acompanhar os estudos e o.< tr;~halhos d.a con
strucção, afim ue examinar si s:io executado> com proficienci:l. 
mcthodo c preciq :lCtil·idctdc. 
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XX 
Si, duran~c a execução ou ainda tlcpois da terminação dos 

trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada, 
conformo as regras da arta, o Governo poderá exigir da com
panhia a. sua demoliç,'to ou reconstrucção tot<\l ou parcial, ou 
fazel-a. por administração á, custa da mesma companhia. 

XX[ 

Um anuo depois da terminação tlos trabalhos, a companhüt 
entregará ao Governo um& planta ca.daitra.l de toda a estrada, 
hem como uma. rillação das estações e obras de arte, e um 
fJuadt·o demonssrativo do custo da mesma. estrada. 

De toda. e qualquer altera!,'ão ou acqnisiçi"lo ulterior será. 
tambem enviada planta ao Governo. 

XXII 

Os preços d11 transporte serão fixados em tal'ifa~ approvallas 
pelo Governo, não pJd :ndo exceder os dos m<1ios ordinarios do 
conducção no tempo da organh:la•;ão das ,t,esmas tarifas. 

Logo que se verificar a juncção da linha qtw faz objecto d<\ 
presente concessão com outras, a companhia será obrigada a 
.. stabelecer trafego mutuo e tarifas ditferenciaos reciprocas. 

,\s tarifas ser:'\ o rovisw.s pelo menos todos os tres annos. 

xxm 
Pll!os preços findos nossas tarifas a companhia será obrigada 

a transpor&ar constantemente com cuidado, exactidão e presteza 
;~.s mercadorias do qualquer natureza, os passageiros o suas 
bagagens, os animaes domesticas n outros, c os valores que lhe 
forem confiados. 

XXIV 

A companhia podorá. fazer todos os tl'J.nsport:1s pot' preoos 
inferiores aos das tarifas approv ~das p:llo GoYerno, mas de um 
modo gerate s Jrn excepção, quer em prejuízo, quor em favor de 
quem quer que S'Jja. E::~tas baixas do preço se fêtrão etre~tivas 
.cJm o consentimento do Govel'llo, sendo o publico avisado por 
meio do annuncios affixados nas ostaçõa.> e insertos nos jornac~. 
Si a companhia fizer transpor~e por preço~ inferiores aos das 
tarifas, sem aqu :llo prévio consentimento, o Governo podcr<i 
;~.pplicar a me;ma. rcducção a todos os transportos de igtt<tl ca
tegoria, isto é, pertencentes á mesma clas,;e de tarifa, c os 
preços assim reduzidos não tornarão a ser elcvado.s, como no 
caso de previo cons,mtimcnto do Goverr.o, sem autorização ex
pressa deste, avisando·Se o publico com um mez pelo menos de 
an tecedencia. 

As rcducções concedida-S a indigcnk; ni"ío potlerão dar logar á 
applicnção des'.e artigo. · 
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XXV 

A compatlltia ol.H'iga-3o a transpo1•tar gratuitamcn\e 
1.0 Os colonos c immigrantes, suas bagagens, ferramentas, 

utensilios e instrumentos aratorios ; 
2. 0 As sementes e as plantas envia1las pelo Governo 011 pelos. 

goYernadores dos Estados para serum gmtuitamcntc distribuída" 
pelos lavradores ; 

3.0 As malas do Correio c seus conductores, o pessoal encar
regado por parto do Governo do serviço da linha telegraphica 1• 
o respectivo material, bem C()IUO quaesquer sommas de dinhoiru 
pertencente ao Thosouro Nacional ou do Estado, sendo os 
transportes elfectuados em carro especialmente adaptado para 
esse fim. 

Serão transportados com o abatimento de 50 % sobt·c os pt•cços 
das tarifas : 

!.0 As autoridades, escoltas policiacs c respectiva bagagem 
quando forem em diligencia ; 

2. o Munição do guerra. o qualquer nu moro d~• soldado.> do 
EJCorcito o tf.a Guar<la Nacional ou da Policia com sou-; officiae' 
o respoctiva bagagem, quando mandado; a sen·iço do Governo 
a qualquer part:J da linha, dada or1Lem para bl fim pelo mo . .;mo 
Governo, pelo governador do Estado ou outra~ autoridad(J~ qwf' 
llara is~o forem autorizadas ; 

3. o Todo.; os genorm, do qualquer n:ttureza quo sejam, pllo· 
GoYct•no ou pelo governador do EstaLlO enviallos para attcndcr 
ao; soccorros publicas exigidos pela sccc.t, inundação, pesto, 
gum•ra ou outra calamidatte publica. · 

Todo.-; os mais pa :sagciros e cargas do Governo Gern L ou do'! 
Estados, não especificados acima, serão transportados com aba
timento de quinze por conto (15 °/0 ), 

Terão tambom abatimento do 15 •/o os transportc3 do mate
riaos que so dtJstinarcm á con . .:;trucção c custeio dos ramaes n 
prolongamento da propria estrada e llcstinados á; obras muni
cipacs dos municípios servido~ pela c;trada. 

Sempre quo o Governo o exigir em circum~tanda" extraor
dinarias, a companhia por~t :'ts ~uas ordens todos os meios do 
transporto do quo dispuzor. 
Nn~te caso o Governo, si o preferir, pagará ft companhia o

quo for convoncion:tdo pelo uso da estrada e todo o seu mate~ 
ria!, não excedendo o valor da renda média, de período i.'.ontico, 
no~ ultimo.; tros anuo~. 

XXVI 

Logo quo os diYLI.en,T.os eJCcedorem a 12 ".'o, o Governo terft o 
direito de exigir a reJucçilo das tarifas ·de transporto. 

EstJ.s reducçõe.,; se elfoctnarão principalmente em tarifas dif
forenciaes para os grandes percursos e nas tarif<1.'l dos geo@ro> 
ue~tinados á lawurtt e <t exportação, 
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XXVII 

o Governa p:1derá fazer, depois de OU\"ida a. companhia, con
cessl\o de rama.e.~ para uso partíeul<u·, pa.rtindo das estações ou 
d_e •1ualr1uer ponto da linha concedida, sem que a companhia 
tenha d.ireito a qualquer indemniza.ção, sal\o ~i houver au
gmento eventual de •lespeza de conservação. 

Todas as obras definitivas ou provisorias necessal'ias para 
obter, neste casa, a. "egurança do trafego, ~crio feita~ sem onus 
para a companhia. 

X X. Ylll 

. ~a época. fixada para a terminação da. concessão, a estrat!a de 
ferro e .~nas dependencia" deYerii,o aclmr-:<e em bom estado de 
conservação. Si no ultimo quinquennio da concessão a conser
vação da estrada for descurada, o Governo terá. o direito de 
confi~car a receita e empl'egal-a naquel!e "ervi~o. 

XXIX 

O Governo ttwá o tlireito de resg:tt<w a, estrada dep JÍS de de
corridos 30 annos desta data. 

O preço do resgate ser;t rcgula<lo em falta de accordo pelo 
termo médio do rendimento liquido do ultimo quinquenuio e 
tendo-se em considm·ação a importancia das obras, material e 
dependencias no e~tado em quo estiverem entã;o. não ~>endo esse 
preço inferior ao capital garantido, si o resgate se e1fectuar 
antes de e:.pira.r o privilegio. 

Si o resgate so effectuar depoi,; de expirn,do o prazo do privi
legio, o Governo só pagará tt companhia o valJr das obras o 
materü~l no estado em que se acharem, comtanto que a somma 
que tiver de despender não exceda ao que se tiver e1fcctiva
mente empregado·na eonstrncção da mesma estrada. 

A imporütncia do resg:tte poderli snr paga em titulas d<1 
divida publica. 

Fica. entendido que a presente chtusula c:v ê applicavol aos 
casos orJinarios e que não abroga o direito de desapropriação 
l10L' utiHd1\dG pnblic 1, que tem o E~ta(lo • 

. \ companhia não podcr;t alienar a e-:tr;tia 011 p:1rtc de.~ta 
·9em pré,·ia aur.oriza-:-\o do Govnl'no. 

XXXI 

E" concodid<1 tt compn.nhü :t g.m:tnr.ia de juros Je 6 o f o 

ao anno,q sobt''l o capit.àl qu~, uon+,ro ·~o maximo correspon
«r:nte a ·>Ü: 000::-, IJUl'IJ, p•W lulonF:r.!• :0, f.y;• fixn,r!IJ e r•)l'O!lhBcitl.o 



ACTOS DO I·UDEII EX.El:t:Tl\0 i9 

pelo Governo como neces~ario a construcção de todas as obras 
da estrada, par:~. acquisi<iãO do respectivo material fixo o ro
dante o eutros, linha tolegTaplliea;, compra de terrenos, in· 
demniza~'ã,o· de bemfeitoria.~ e qua.esquer despozas feHas antes 
c depois de começados os trabalhos de eonstrueção da mesma 
estr~tda, até sua concltL>ão e aceeitação definitiva e ser ell<1. 
aberta ao trafego publico. 

Fica fixado em 1 :20U$ o Yalor dos estudo;; e trabalhos prepa
ratorios já reJ.lizado,; da Es ;r<tda de Ferro do Peça.nha ao Arax<t. 

Si os capitacs furem levantados em pttiz estrangeiro ragu· 
lará o cambio de 27 dinheiros por 1$ para. todas as opera(:õe~. 

§ 1.0 O capital a que ge refere a. peesente disposição, será. 
fixado á vista do orçamento fLtnd.ado nos planos e mais desenhos 
de caracter geral, documentos e requi~itos necessarios á ex
ecução de todos os trabalho~, quer di;ram respeito n.o leito da 
·J~trada, quer á~> suas obras de arte e editlcios de qualqTJ.er n<~tu
J'eza, ou se refl.ram ao mateeia.l fixo e rodante desta e a su:~. 
Iinha. telegra.phica, apl'Osentados ao Governo de conformidade 
com a clausula 5a. 

Além desses planos e mais desenho.~ dê caracter geral exigi
dos, a. companhia sujeitará :'t a.ppovação do fiscal por parte do 
Governo os de detalhe necessarios á construcç'io das obras de 
arte, taos como, pontes, viaduct.os, pontilhões, boeiros, tuuneis, 
e os de qualquer edificio !la estt·ad<\ 1to ferro, um mez antes de 
dar-se começo ~t obra, e, si, findo esse lH'a.zo, a companhia não 
tiver solução do fiscal, quer approva.nt.l.o-os, quer exigindo mo
uifl.cações, serão elles considerado.> approvados. 

No caso de se;·em exigidas modificações pelo fiscal do Go
verno, a compaBhia scr:i ob:·igada a f,1zel-as; si as nã,o fizer, 
ser:i deduzida do capital garantido a sonuna. gasta na obr<l. 
executada. sem a modificação exigida. 

§ 2.0 Si alguma alteração foi' feita em um ou maiot• nu
mero dos ditos planos, desenlws, documentos e requisitos já alJ· 
l'rovados pelo Governo, sem consentimento deste, a companhia 
·perder;i o direito á garantia dos juros solJre o capital que s:
tivcr despendido n:~. obra execut~da, segando os planus, dese
nhos, documentos e mais requisitos assim ~iterados. 

Si, porém, a alteraç~o fol' feib com approYa~fw do GoYerno 
c della resultar economia mt cxecur;:io da obra construída. se
,;mndo a di~1. alteraç:'to, a metade da sJmma resultante dest<t 
economia ~er<i deduzida do capital garantido. 

XXXII 

"\ garantia (lo juros far-se-ha ntf ·ctiva, li v i'O d-J qua.~sqwn· 
impostos, em semnstr•J J vencidos. nos dias 30 de junho c 31 do 
dezembro de cada anno o pagos dentro do terceiro moz, depois 
•lc findo o somrJstl'n, d•E·;wte o pl'azo do ~lJ annos, pJla s·~guintu 
f:)rma. : 

§ 1. o Em quanto durar a. constt•uc•::i.o rias ob,-as, os juros de 
0 'u scrã.-, pagos S.Jb.'•J a~ qnnnt.ias r1ne tiv•J;'IJ:n sido autoriza• las 
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pelo GoYerno e 'recolhidas a um ostabolucimento bancado p~u·::t 
~'lerem umproga(las á medida que fol'<)m necossarias. 

As chama las limita1·-so-hão ás flltantias exigiLlas pela con
sti·uc~·ão das obras em C3oda anno. Para osso fim a companhia, 
aprosentar(t ao Ministcrio da Industria, Viat:ão o Obras Publi
cas, no R to de Janeiro, dons mczes antes do começ-o das obras, 
o seu ro:-pectivo orl,'amonto, que sorá fundado sobrJ as mosmas 
ba.SOS em flUC SC fundou O Ol'l,'amunto go:al, que Sül'VÍU para 
nxa.Ç'ão do capital garantido. 

Decorrido quo seja o p. imoiro anno da entrada das chama
tl.a~. cossarüo os juros até 1\ conclusão dcts obras que dodam ser 
cxccutatlas n~:s>c anuo. Construídas IJ.U' :<cjam ollas, continuae:;, 
o pagamento do juros. 

§ 2. 0 Os juro.i pagos polo estabelccimünto bancaria sol>l'e cts 
quantias depositada~ serão Cl'ocUtados <'t g.wantia do Governo c 
lnm assim quaosrfUCi' rendas oventuaes cob•:ad<\S pela compa
nhia. como sejam as de transfere nelas dn acçõo~, etc. 

§ 3.0 Dos capitaes levantados durante a construccão não ser;i 
incluido o custo do material rodante, nem o do machinas e appa
rolhos de qualquer natureza necossarios ao seu reparo c conser
vação, o qual só será lançado em conta para garantia dos juros 
seis mezes antes de serem o dito material, machinas e appa
relhos acima referidos em pregados no tmfego da estrada. 

§ -!. 0 Além da quantia necessaria <'t construcçoão das obra'> 
em cada anuo. a que se refore a parto 2~ do § 1 o da presente 
clausula, a companhia poder(t fazer nma chamada de &apitaos 
no principio do primeiro anno, no valor de dez por cento (lO ?ó) 
do capital garantido para attender <is despeza'> preliminares 
que tiverem feito antes de encetarem-se os trabalhos da con
strucl,'ão da estrada.. 

§ 5.0 Entregue a m;trada ou parte desta ao transito publico. 
os juros corre5pondontes ao respectivo capital serão pagos en: 
presenç·::t dos balanços de liquida.l,'ão da recoit<1 e despeza do 
custeio da estrada, exhibidos pela companhia e dovidn.mente 
examinados pelo;; :1gentes do Governo. 

XXXIII 

A conshucrJí.o da.s obras não ser<1. interrompiua ; e, si o for 
por mais de tres mezcs, caducarão o priYilegio, a garanti:t e 
mais fasores [~.cima mencionado~. sah·o ca~o de força maiol', 
julgado tal pelo Governo, o sõmente por elle. 

Si no prazo fixado na clausula 3• não ustivur,:m concluido' 
todo ol trab3.lho; d' com;tnteção da estrada, e osta aborta ao 
trafego publioo, a companhia pagarit uma multa do 1 a 2 % po~' 
mcz rle tl.•mora ~obro ac: quantias (].,.-:pen•lidas pelo Governo com 
a garantia a tü r.-'Sa data. 

B, ,,i pa«sados 12 mozes além do prazo acima fixado, não fica
rom~oncluid O' todos os trabalhos acima r,,fL•ridos, e niio (•stin.:
a t:<tt·ndn nbl'ria ao trnft·go publico, ficarJo tnmhrm caducos ~ 
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]'l'i v ilo•rio, <L •r;u·;uJI,ia. n JlliÜs f;L vot·. :;; j;i 1111:11<' ionatlos, ,--;;~1\ •J 

t'<tso d.t~ I'•H'<;<t ~naiut', só plllo Govorno cÓnw tal l't:<:on hncido. 
A p:a·da <lo privileg-io o da g<1l'anti.a tlo juros n maifl favot'.>S 

niw 8tmt llXtnnRiva ;L pari•: <la t:stt·<ula. qu•: ostivol' concluida. 

XXXIV 

,\s d.esp :Z<\S tlu t:ustllio da nstt·atla eolllJH\>hnntl :m a:; quo :>e 
fiznrom com o tral'ogo d<l pas . .;ageii'O::!, d.o mm·e;tdori<\S, com rupa
ro~ e con-;et·vação tl.o matel'i;tl r.Jdante, o!licinas, esta.•;ões e t~d.as 
as dependencias 1l.a via-forrea, taol como armazens, officina.s, 
depositos de qmüquer natureza., do l.:i',o ela estrada. e todas as 
obt•as de a.rto a cita pertencentes. 

XXXV 

I." A companhia obriga-se ain 'a a cxhibit•, S[)111pt•o quo lho 
forem exigidos, os livros e documentos de recoih e despeza tl.o 
custeio th estr·ada e seu movimento, pl'estar todos os esclareci
mentos e informações que lhe forem reclamados pelo Governo em 
relação ao tt·afego da nwsma estrad~. ou pelos fisca.o3 por parte 
do mesmo Governo ou quacsquer agentes d.estes, competnnte
mente autol'izados ; e lJem assim a. entrcgal' semestralmente 
aos supraditos fi~c:\cs um relato!'io cil'cumstanciatlo tlo C$ta.clo 
dos trab.tlhos em const.rucção c tia csta.tistic;t do trafego, 
abra.ngemlo as dc~poza:; do custeio cunvenientemento especifi
cadas, eu peso, volume, na.tueoza. e qualidade das mercadorias 
que transportar, com doclal'ação tl.a.s distancias médias por eUas 
percorridas, da recoita tl.o cad.a uma das estações e da estatís
tica de passageit•os, sendo estes devidamente classificados, po
dendo o Uuve!'no, quantlo o entender conveniente, indicar mo
delos para as int'ot·maçõos que a companhia. tem de prestar-lhe 
rcgularmon te. 

2. 0 A acceitar como definitiva e sem rccurw a decisão do Go
vm·no sobre a.s qnestõo~ que sn snscitarom rolativamont.e ao uKo 
reciproco elas esr.t·a.das tlo t'lll'l'O que lhe pertencm·cm ou 1\ outra. 
emprcza, ficando entendido que qualque1· a.cco:do que cole'n•a.t· 
não prejudic:tl'á o dil'eito do (loverno ao nxame das cstipulaçõe~ 
quo oll'ectuar, e á modificação destas si ent,end•\l' tJUC são oll'on
sivas aos interesses do Estado. 

3. 0 A submetter á approvação do Govemo, antes du começo 
do trat'ego, o quadt·o dos seus empregados e a tabella dos 
respectivos vencimentos, dependendo igualmente qualquer al
teração posterior de autorização e appl'Ov:tção do mesmo 
Governo. 

XXXVI 

LogrJ ljtte u;: dividen•lo:> oXt\Odot·cm <t H"/ .. , o oxco•lonto >'lH'<i. 
l'l~pa.rtídtJ igmtlmouto ontt-e o Govnrno e a compa.nhia., eessantlo 
n;~';H. di vü;ãu logo q li'' fort•m mulwls;ulo~ ;w E :ta• lo ,,;, ju1·o::; !Jt!l' 
,,,sr.e pagos. 

I' o der .Executn;:- i ~lt}2 
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XXXVII 

No c~~oso •le desa.ccl.H'do cntc·o o Uovllrno c a. companhia sobro 
a intelligouci<~ da.s Pl'ü!le{ltos clausnl<~~ sel'á esta dochlida }JOl' 
a.1·bit.ros nomea.dos um pelo Governo e outl'o pela, companhia. 

Si os arbitros nomeados não c\wgarorn a acoordo, ca.da uma 
da,; partes indic:J.rá. mais um nomn c a sorte desigmná o do1em
patador. 

XXXVI!I 

A companhia ~~11' L u1·~a.nis1.da do ar~conlu com as leis c regul<~
mcntos em vigo:. 

Terá representante ou domicilio legal n;t Repnhlica,. 
As duvidas c questões que se StlSci ,,,trem entre <\ companhia o 

u !loverno ou entre ella c os particulares, cxtranhas á intelli
goncia, qafl p.rosen~es cla,usulas, ~orão resolvid~s de accordo com 
:\ legislação hrazileira e pelos tribunaes braziloiros. 

XXXIX 

Pel<\ inob;cl'Yanci<l. 1.\e qun.l<lllln' lht~ pl'l',;entes dttihlllas, JMt'<t 
<~ 'lll'~l uãp, se tenha. comminctdu pen;~ e,;ptwiêtl, portPl';t o 
O!)vp:no lnwot' mult<ts ll!l ~1!0$ n.t<' 5:0011$, <' u tlob ·o na l'ein
,. illenc ia . 

XL 

~i. dccort•idos os pt•azos fixados, não quizor u llovorno proro
gal-os, poderá declarar caduco o contracto, salvo o disposto na 
clausula XXXIII. 

XLI 

O coqtríl,cto devorâ. ser assignado dentl'o de 15 dia~. contados 
da publicação da8 pt•esentes clausui:J.:l, sob pen<t de c:ulucar osta 
concessão. · 

Capital Fetlet·a.l, l tle fe\ oroi1·o do l\l02. - Al{1·edo Maia. 

1\vro ao Minis~urio <la 1\Iarinl•v. o credito de 5:7ô:1$00l• para o:Jcor•·er 
ao pagamento do9 vaaoiment.os que compele !I\, durant•> o pl'<'sente 
anno, ao anxilior do auditor d:\ marinha. 

O Preside-nte da RP-publica dos E~tados Unidos do Brazil, 
u >an<!o da autorizac:ão eon ferida ao Poder Executivo po1o de
l'l'cto le;;ialt\tivu u. ~<:..>1, lln':!7 <lo <I<'Lt'!llbl'll llo!DOJ, art. :1", m
~oh-~: :,j.~l'Í!' ;~o ~ltuLtcritJ rla. }.l;u<uh~ H \~l'lllif,r) <I<\ t:l\lCO r•pytn.-1 
,et.rJconf.us Sec'-;(mt;t e h·e.s mll ,, qn d,!r) l'eh ( .S:íü3io0I"l4) P<tl'<t 



occorrer ~o pagamento dos vencimentos que compatem ao au
xiliar do auditor da marinha, durante o presente anuo, na fórma 
do dispoi:14Q no art. lo do citado decreto. 

Capital Feueral, 5 de fevereiro de 1902, 14• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Jose Pinto da Luz. 

Sr. Presidente da Repnblica- Pa1'a quo so possa dar cum
primento ao quo dispõe o art, 2• tlo docretq u. 821,, úe 27 1lo 
dezembro do 1901, man laudo oquipal'fll' os VOIIcimontos dos auJ.i
toees de guol'l'a do 4• o 6• districtos milita1•es aos do au üto1· de 
guernl. (,_a Capital Federal, tm·lm-sn necosc< 1 ·i 1 a abertura do 
um credito da quantia de 14:188$170, do accor~to com o 
disposto no m·t. 3• do mesmo decreto, para pagamento de taes 
vonciuwntos, no pel'iodo tlocor1•ido do 27 1\e tl.ozombi'o c.tarlo 
a 31 de dezoml~.·o do corl'ento anuo, senl_o 188$170 para o exer
cício de !901 o 14:000$ pP.ra o tl.e 1902. 

Onri<lo a l'espoito o Tribunal do Contas, foi este •lo p::\l·ecer 
![UH o referido credito póde NOl' legalnwnte aborl.o, romo 8fl 
v•n·ifica dos inclusos papeis. 

Venho, po.s, submettor á vo.~sa. ;~ssigll".tur;•, o decr.\to junto, 
abl'Ílltlo ao Ministei·io tla Guerra o mencionado c,·odito para 
occorror ao pag 1meuto desst\ despnza. 

Ct\pihl Federal, 7 1\0 fovcroil·o do 1902. - J. N. de Medeiros 
Jfallet. 

DECRETO N. 4339 - DE 7 DE FEVEREIRO DE 1902 

Abre ao Ministerio da Guerra o credito da q uanLia de 14:188.$170 para 
pagamento da equiparação dos vencimentos dos auditores de 
guerra do 4• e 6° diskidos miiitares aos do auditor de guerra da 
Capital Federal, no periodo decorriuo dP 27 de dez~mbro de tQOi 
a !H de dezembro do corrente anfto. · 

O P1•esidente <la. Rcpnb!ica 1lo; Estado~ llni<los do Brazil, 
usando da autorização que lhf' confere o art. 3• do rlecreto 
n. 821, rle 27 rio rlezemiJro do 100 l, o dopo i~ de ouvido o T1•i
bunal de Contas, resJive abril• ao Min istm·lo da Guel'ra o credito 
rta. quantia de 14:188$170, para pagamento da •lifferença dos 
vencimentos 1los audito:·es üe guerra. d, 4• e 6° tli~trictos mili
t:\;oes, de quo tr,d.<J. o art. 2• do mesmo decreto, no p ll'iodo <in 
27 de dezembro cit.ado a 31 de dezembl'O <tJ cm·:ento anuo. sendo 
188$170 p<l.ra O eXOl'CÍCÍO do 1901 O 14:000.$ p:u·a O do 1902. 

Capital FeJer,~l. 7 1lo foveroiro d•} 1902, 14• da Republica. 

I\[. FlmRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N. de Medeiros Mdlft. 
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IJIWRKfO N. 4340 - DE 8 DB FEVER"-!11{0 JJE 100-<l 

Concede autorização, sem onus algum para o Thesouro Federal, para 

construeção, uso e goso de uma estrada de ferro a partir do ponto 
onde acaba a. franca navegação do rio Branco ao ponto mais con
veniente da fronteira com a Guyana lngleza, no F,gtado do Ama• 

zonas. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, nos 
termos do decreto legislativo n. 762, de 27 de maio de 1901, 
decreta : 

Artigo unico. Fica concedida ao engenheiro Pedro Luiz 
Soares de Souza. ou á empreza ou companhia que organísar, 
sem onus algum para o Thesouro Federal, autorização para 
construir, usar e gosa1• por cincocnta annos (50), a contar <la 
data da abet•tura ao trafego, uma estrada de ferro de bitola de 
um metro entre trilhos, a p<~rtir do ponto onde acaba a franca 
navegação a vapor do rio Branco ao ponto mais conveniente 
da. fronteira com a Guyana Ingleza, no Estado do Amazonas, 
mediante as clausulas que com este baixam assigna.das pelo 
Ministro de Estado da lndustria, Viação e Obras Publicas. 

Capital Federal, 8 de fcvereü·o de 1902, 11" da Republíca, 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Al{1·edf} Maia. 

Clausulas a que se refere o decreto n~ 4340, desta data 

·u uso c goso da. ul-!tmda !lc iiwru ur<J. coneedida ser<i, por cin
coonta. aunos (50), a contai· da d<tta tht sua abertura ao tr;tlogrJ 
publico. 

li 

Os pontos inicial e terminal serão determinados definitiva
mente e bem assim as condições tecbnicas á. vista dos estudos 
apresentados e que, por accordo entro o Ministcrio da Induf!tria, 
Viação e Obras Publicas e o •la Guerra, forem approvados. 

lli 

Essa estrada cun::<tHuirá ;t ':!" :>1:cçiw ,1;~ que figm·;~ 1111 plan•J 
geral da viaçàú, pa.rtín1lo d,L cidade de ;\J,tnd"''· <t fru11lei l'<t, pd<J 
valle do Riu Branco. 
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IV 

Ahjm do privilegio, o Governo concede os seguintes favores : 
to, direito do desapropriar, na. fórma do decreto n. 816, de 

lO de julho de 1853, os terrenos do domínio pJ.rticular, predios 
e bemfeitorias que forem precisos para o leito da estrada, es
taçõo~. armazons e outl'as dop::mdencias especificarias nos estu
dos definitivos ; 

2°, isenção de direitos de importação sobro os trillto3, ma
china.s, instrumllntos o maili objootos destinados á. construcçã.o, 
bom como sobro o carvão do pedra indisponsavel para as oftl
cina.s o custeio da estrada. 

Esta isençã'l não so fa.t•á elfactiva om1uanto o conceilsionario 
não ap.-osenht· no The> .uro Fetleral ou na Delegacia Fiscal no 
Est tdo, a rela.çã:J dos sobrodito3 objoctos, ospeciticanrb a respe· 
ctiva qua.ntida·le e qualidade, quo aquellas r;lplrtições fixai•ão 
annualmente, conformo as instruc~ões do Ministerio da Fazenda. 

Cessará o favor, ficando o concessionario sujeito á. restituição 
dos direitos que teria do pag n• e á multa. do dobro desses rlil'Oi
tos imposta. pelo Ministorio da. Industria, Viar;>ão e Obras Publi
cas ou pelo da. Fazenda, si se provar que olle alienou, por qual
qual' titulo, objoctos impJrtalos, sem que p:ecedesse a. licença 
daquelles Ministerios, e pagamento dos respectivos direitos. 

v 
Os trabalhos do construcção da estra:la de ferro começarão 

rlontro do pt•a.zo de dous annos, a contar da data da approvação 
dos P-studos definitivos, e proseguirão sem interrupção, devendo 
ficar concluídos no prazo do contados do inicio das mesmas 
obta.s. 

VI 

Os trabJ.lhos de construcção não poderão ser encetados sem 
prévüt autorização do Governo; para isso os projectos de todos 
es3es trabalhos serão organisa.dos em duplicata o submettidos 
;i approvação do mesmo Governo. Um dos exemplares, depois 
riP approvados, será devolvido ao concessionario com o-Visto 

. -do director geral da Directoria de Obras e Viação do Minis
torio da Industria., o o out.ro ficat•;i archivado no mesmo Mi
nistm·io. 

VII 

O concessionario é obrigado a apresentar os estudos defini
tivos dentro do prazo de dons annos a contar desta. data. 

Constarão tacs estudos dos seguintes documentos : 
l. o Planta geral da. linha c um pe1•fil longitudinal com in

dicação dos pontos obrigados de passagem. 
O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua 
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sobre a planta geral, na escahi. úu l por 4.000, com indicação 
dos ra.ios de curvatura, o a configuração do terreno, ropresen
tad;t por melo dé ctirvâs de nivel eqnidis•!tllt.es de dons tttetroR; 
n hum assim em uma zona dn 80 metros. pelo menoR, para 
eada }a(lo, o.~ campos, inatta,;, t~rrenos pedregosos, e,, sempre 
que for possivel1 as divisas das prtJpriedados particulare8, as 
terras devolutas e minas. 

Nessa planta sei·ão imlicadas tod:ts as dista.ncia~ kilometrlcas 
t~otltaclas llo ponto de partida da. e~trada úe íbrru, a extensão 
diJs allrthartwntos rectos, e bem a.~sim a nrigem, a extremidade, 
o .~esenvulvimento, o raio o sentido das curvas. 

O per!il longitudinal S3l'á feito n<~ e~cala do 1 pol' 400 para as 
alturas, o de 1 por 4. 000 para as distancias lwrizuntaes, mos
trarttl.o respecti.varnel1to por linhas pretas c vermelhas o tor-
1'0110 natural c ag platafJrntás dos cOrte~ e ateÍ'l'os. Indicará, 
IJ!i' tncib de trds linhas horizot1tttos, traça.,tas abttixo do ptanu 
<lc cbmparaçiio : 

I. As dstancias kilomeiricas, contadas a parth· da origem 
Lia <.estrada. de ferro; . 

l[, A.ext.en>lão e valor das rampa; e contra-eairipas e a ox-
ton.•ão dos trechos de nivel; . 

IIL A oxtonsão dJ9 (l,linltamentos rcctos c o desenvolvimentu, 
angulu ccntri\l c raios das cm·va,.;. 

No pcl'fil longitudinal e na plltnta ser1 indicada a posição 
<las cst(l,<;õcs, para<!<~~. oiJea~ de a.rto c vias do communicação 
transvet•sa.es. 

2 .. ? Pef>lis teahsvorsae~ na escal(l, de 1 ;200 em mtrnoro snffi
cictite par~\ l:l calculo do movimento de torras; 

:L o Projectd de todas as obras de arte hectlssarla.s para o 
e3ta.helccimcnto da estrada, suas est;~ções c dependcncia., o 
abJ.stocimento de agua ás locomotiva'l, incluindo os typos 
geral•.-; flUe Ü)l'Onl adoptado l. 

Este3 prtljoctos Cd111tmr-se-hão de projocções horizontaes e 
vàrtio:laes o de secções tr<tnsvet•sacs c longitudin:ws, na escala 
de 1/200 . 
. 4.? Plan~âg de toda,.; as propriedades que for noc•Jssario ad

qüirir por melo de desàpropriaçõcs. 
G. • Relação d-:~s pontes, viadttctos, pontilhões e boeiros, coin 

à.s principaes ditnen3ões, posição ha linha, systema. de cori-
8trucção n quantid ~tle d:~ obra. 

o." Tabella da quantidade dns cxcavaçõ::-s nccessaria~ para 
executar-se o projecto com imÍica.ç;-lo da classificação provavcl, 
o uem assim a das dist:~ncia;; médias do transporte. 

7." Tabella dos alinhamentos o dos seus doschvolvimcntos, 
rn.ios das curvas, inclinação. e cxtonsão das declividades. 

8. o C.1dernetas authenticaU.a:; das notas da~ opi.waÇõcs topo
graphlca~. geo!lesltas e astronomicas feitas rio terreno. 

9. 0 Tabclla do~ preçoR compoi'!tos c olcrhentares eru quo se 
ba:imtl' o orçamento. 
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W. Oh::tmollto ,h lln~poz1 total tlo MtahtJ!ccimr\tlto da. ns-
t ·:uh, tlivitlitlo nas ~<eg-nintos clas~es: 

I. Estu.to~ cloflnith·o~ P Jo,~aç:i.o tl:t Iinlt:t. 
11. l'v1ovimento de terras. 
li!. Obra'l de art<J cJrren1,es. 
lV. ObraB de a.rtc cspeciac$. 
V. Suporstructura da~ ponit\S. 
VI. Via pel'lllanent.e. 
VII. E$taçõcs o odiflcios orçada catla unm separadametito com 

os accesso:io~ ncce~sarios, officinas o abrigos <:o machiti;~s o 
Cal'J'OS. 

VIII. Material rodante, rnon,cionando-~c nspecificà.dairinnt'J o 
num;ro de locomotivas e do vchiculos do todas as cl:i.sses. 

IX. Telcgrapho clectrico. . 
X. Adm.nistl'ação, ttit·oc•;ií.o o cundnc\flo tlos trab::tlho» llo 

constf'ncçKo. 
XI. ltehtol'io geral e memoria ll :scriptiva, não sómente dos 

tei'l' :nos atl'avcssa.los p::lo tmçado d •, cBtt'ada, mas tambom da 
zuna mais dil'ectamontc int:lres.;a:l.a. 

Ne4te relatorio e mem,wia lle~criptiva serão expostos cam a. 
possível exactidã:) a estatística lia população e da producçãÇI, o 
trafego provavel da estrada, o estado o a fcrUilüladtJ dos ter
renos; sua aptidão para a~ diversas culturas. as riquezas initle
ra.es c llorestaes, o~ t : ·renos rlcvolutos, n possibilitlo.de e con
veniencia do estábelecimento de nlicleos culortiacs; os caminhos 
cohvm·g!lnt1s :t est,·a ~a do ferro, ou os qu<! cdn vier c,mstruh· e 
os pontos ntài~ cottvcnientes para esr.a(:ões. 

VIII 

Procumr-se-ha dar ;i~ curv;t~ o maior r.l!o pussivel. O raio 
Ihihimo SOl'â dtl ]00 metros: 

As curva-; dii'igldas em sontidus c.Jh!.l'àrtos devól·iío si:Ji· sspa
;·:ulas por lim:t tangon t,e .c -~o mntros pelo menos. 

A doclividadtl.o m:~xim:~ ser:i de 2 °/o, limite fl.U:J sli será. tit
tingido em casos exc :pcion:tes, c d} modo que nunc:i. a rarrip·1 
virtual o exce<h. 

A estrada será dividida om secções l1.o se,·vit,'o de loco,thotivàs, 
pl'ocurando-se ciu nm 1 destas uniformar as c.mtlições techrlicas 
ti. o m .do :1. ctfectu:n· o melhor aprovoibmen ',o de f'o:~~a dos rrlo
tores. 

As rampits; contra-rathpas e pata.lllár..;s se,·ão llgll.!Os por 
curv:ls Hll'tic:ws d: raios o destit1vblvitíicnt J CJHVllnientes. TdUa 
a hmp:t seguitl.<l. tle uma c.mtra-ritmpa sct'<i, sepàràlltl. dost<l t>Jr 
Hlll patamar de :10 1110t ·os pelo menos ; nos tútlliois ti ha~ cui•vtls 
ile peqUenos !·aios se evital'<i u mais po~sivel o êllipl'egodo 1U:tcs 
tlccll ves. 

Sohw :\s grandes pontes e viaductos mctallicos, bJtn como ú. 
cnteadà. doss.'\s obt·as, se pr.Jclll'<Ü'â. não emt.Jreg ',r cúrvâs d~ pe
qH<:~w~ raios ou a~ f'oHes dncliYitladcs. 



As p •radas o estc•çõos sarã.o sHuad:IS ::;obt·e trnch) da linha mn 
1·ccta c do nivel. 

IX 

A estr~\da pode:á sn: 1lo vi:• Ringelc\; 111::1.~ i.nr1í. os d 1sviu~ c 
linlms auxiliares qnc forem neccss1.rios pal'<1. o movimento 
tlos tl'dlls. 

A distancia cn1.:e as racn-: intm·na' ,!o~ tl'ilhos Rcl':i- ile um 
metro. 

A,; dimensõos do perfil tr:tnsveJ·.-::tl serão ~11jcibs á app1·ovaçã.o 
do r;ovcrno. 

As vu!lotas longitu :in:tos terão 1ts dimen~ões o deeli v e,; 
n :cnssarios para. dar prompto cscoamontü ás <\gn::l.;;. 

A inclinação dos talude-:, (los cô1·te.; o 1\terros snr;í fha :a 
om vi~t•\ da :\lhlr;t dnsl.ofl o da. wt.i.nre7. •. rln tcnnno. 

O cone 1ssionario executará todas ~ts obras do :n·to e rarã; todos 
os trabalhos necessar~os para que a e;.;trad:t niio c1·êo ubst::1.cu lo 
t\lgum no escuamento das aguas e p:tr;t que a direcção das 
outras vias de communicação existentes não receba sinito as 
modificações ind,sponsaveis c pl'Ct·edidns (lo a.pJn·ovaç·ão do 
Governo. Os cruzamentos com as ruas OH c;tminhus puhlicos 
poderão ser superiores. interiores, ou, qu:mdo 1\h~olutamonte 
se não possa. fazer por ou~t·o modo, do uivei, construindo, 
po·:ém, a companhia, a exponsas suas, as oh.·as que os mesmos 
cruzamentos tom;~rem necnssal'ias, Jkamlo t ·.mbem a sou 
c:\;·go a,; despezas com os sign:\es e gnard ! •. ~ tpw forem peeciso~ 
p:11·a. a~ eance!Ls durant:J o di;~ o :t noito. Te.·á. nessn caso 
a. companhia o direito de alterar a dL·ecção das rnas ou cami
nhos publico;, com o fim d 1 melhorar us cruza.mnnto:-: ou de 
diminuir o seu numero, prece1ifmdo con,entimento do Govet•no 
e, qttando fo,· do dil•nito, rla. Ca.mara. Municipal, e ~em que 
possa pe·:celnr qn dqnee bx;\ ptd:t, passagom nos pontos dn 
in tor3ccção. 

Executará as uhr:ts necoss:trias ;i. pas;agom tl:t,; a.guas ntili· 
zadas pwa :•.b \Stccimento ou para fins industri:\es oH c.gricola;<, 
o prwmil.tirá. qun, com i·l.1mtico,; tlllS, tan~ oh1•a.;; Si• utfect.nem 
mn qn:tlqnm• tt~ffi(n, 1\esrlo t[lll' tlotl;t.; n~o t'n·m11.n rt:11HIIO ;t 
fli'OP ·i ~ estmda. 

A p,st;rarb do ferro nã.11 pJdu,·:i imp[]rl11' :L navogaçã.o dos I'Íos 
ou cn.naes, c nesse intuito :tS pnnto.~ ou vi:~dndos sohr,l os rio:;; 
e canaes tm·ã.o a capaci l.il.'lo noccs-;:tl';a. p:~ra quo a n<tvegação 
niio scj1 embl.t·açar!:L. 

Em to1los os cruzamentos snprlt'iol'e.-; on inferiores com as vias 
de communicfl.ção urtlinarias o lloverno t.erâ o direito rle 
marcw a altura dos vãos rio~ via.<ltlt:bs, a largura. destes c a 
que devorá ha.vc,· entro o~ pJ.r:Lr.eit.o.{ em relaçã.0 á.s !li~Ceiisidadr~s 
!1:~ cirrnh,ão tia via pnblic:. qne ficar inf'twiol', 



sv 

Nos cruzamentos de nível os trilhos serão collocados sem 
sa.licncia nPm depre3são sob<"o o nivol da vi<t de communicação 
que corta.· a o;tl'ada do ferro, riP mo:lo a nãn omba. ·açar a 
11irculação 1l(\ carros on c<LL't'oças. 

O eixo da o,;t.ra1ht dn fprro não clt•Yer;i f1zcr Pom o d:t Yia 1lc 
C<lmJUUIÜcação Ol',lin:n•ia nm angnlo mono1• de 45°. 

os ct•uz:~mentos do nível terão sempre cancell:ts ou ual'l'eira,;, 
vedando a circula.ção da via de communica.ção o1•dina.ria n;~ 
occasião da pa.~sagom dos trens ; ha.Yondo, além d.isso, uma 
c:J.sa de guarda todas n.s vow,; qno o noverno reconhecer 
I'S:'lrt llOCeSSid:tllO. 

XI 

Nos tnnndiS, como nos viaducto~ inferiol'es, deverá. haver um 
iiHervallo livre nuncn. m mo1• elo O,mi.') de cada la.do 1lo3 trilhos. 
Além 11isso, havorá. dJ tlist:wci;~ em 1listancia, no interior (los 
i.1tnnois, nichos de abrigo. 

As 11herturas 1loo> poço; de con~t,·ucçiio o von tila.ção dos tunneis 
,;crão gua1•necitbs do um parap :i to d l ;~Ivo 1aria 1l 1 dons metros 
dn altura e n'io pn1lneiio sm· f()it.a~ 1ns via.s 1lo communicação 
ox.sten 1,fls. 

XII 

O concos~ionario empregar<t matorhes de boa qualidade na. 
exccu~·ão de todas as obras, o seguit·:í. sempre a.s prescripções 
1h art•}, de modo quo obl;•mha constt·ucçõJs pel'foitamonte 
~o lidas. 

O s_,·stmn:t e dimensões d:ts fun1hçõos elas oht'i1S d,, a.rte serão 
fha1lo~ por occasiã.o rh oxecução, tendo om n.tt,enção a natureza 
elo teneno e as pressões supporta·hs, de accordo ontre o conces
Rionario e o Governo. O concessiona1•io sm·á obrigado a ministrar 
os appat•elhos o pessoal necossarios ás sondagens e fincamento 
elo estacas de onsaiü, etc. 

Nas snpcrstructums da" pontos :t~ vigas de madeira só 
voelm·ã.o sor cmprcg:ttlaR prtlvisori:unonto, deven.lo ser sub· 
Rtituidas por vigas mct:tllicas, logo que o Governo o exija. O 
mnpt•ogo do l'er<'o coado em tracçã.o não s n•á. tolet· ttlo. 

Antos 1le nntregueR :i. cit•cnl:t\'ã.o, t) l_a.s a.s ohras do arte serão 
nxpfl ·imcnt:tll:tR, l'aznn1lo .. se p:~s"·tr e rfip:tsl':ar sobre ella.s, com 
c li v o r~:~ Vfllocidade fi ,[p,pois esbeion:u· :tlgumas hor<IS, um 
i,rmn composto de locomotivas ou, em falta deshs, 1lo ca. ·ros 
ele me1·cadorias quanto possivel cal'regado.~. 

As dospezas clp,xtas oxporicncias corl'twão por conta do con
cossionario. 

XIII 

O concessionn.rio construir:i. to1los os ediftcios e rlependflncias 
necessa.rios pwa que o trafego se effflctne regularmente c sem 
perigo par;~ a. sngnranç.a puhlicn .. 



As cstaçõ\3::! corttoHío satas de cspent, bilhctcil·a, accotnmo
thtção p:ü•n. o agétlte, iirma:r.ens JHtra mc .. M<lm·laB, caixas tlo agua., 
ta.trinnB, mietorio:;;, rampas do c;nrcg;unontú~ c cmharqütls tlt\ 
niiimacs, balanças, relugios, In mpel~t\s, t[m;v i o~, t't'llZ<\111t1rt '.os, 
chaves, signacs e cercaR. 

As estação., c paràdas terão mohili:t aprop ·iada. 
Os cLUficios das estações e parada~ teritü do lado t'.a. linh:\ 

uma plataforma. cohcl't:t par;t emhal'r[uc c desmnktrqnn dos 
pássageiros. 

As estaçõc8 c paradas tel'ã.o tlimensõc,; do aeeo:·do eom a suà 
importancia.. O Governo podt)rá exigir rpw o concession:wio 
faça na8 estações e paradas os ;!,ugmentus rcc'amados pelas 
nccüssidades da Iavom·a, commol'cio e intlustl'i<1. 

XIV 

O Governo reserva o direito de fazer cxeclitar pelo conccssio· 
nario on por conta do!lo, dur.mte o prazo da concessito, altera
ções, rtova.s t)bras cuja neccssid;~dc :\ expnricncüt haja indicado 
om 1~lação á ::Jcguradç:l. publica, polida tl;t estl':ttla tle fm·t·o on 
do tl;ah-lgo. 

XV 

O material rodante (locomotivas, t.cndot'S c cat•t•os, quer de 
pass:tgcirtJs, quet· do 111orcadorias du qualttnet· natul'eza.) ser<~ 
tlóilstt·uido tio modo que haj:1 segut·<J.nça nu~ transportes c com
modiúado para os passageiros. O Governo poderá. pl'uhihir b 
emprego de material que não prnencha estas rondi~·õcs. 

Elise fhaterial ser:.!. determinado ante,; da aiJorGur:\ da linha a o 
trtJ.fego. 

XVI 

toda~ as indemnizaçõcs c despozas mot.ivatla.s pela constru
cção, conservação, trafego e repara.ç;'i,o rla c . .;tr<~da Je fm·1·o cor
roriío cxclusivamcrttc c Rem cxcPpção pnl' ront.n, do concessio
nario. 

XVII 

O concessiomwio será obrigado :t cumprir as disposições do 
regulamento de 26 de abril de 1857, o bem assim qmtcsqucr 
011tras da mesma 1t<1túreza, tlU!l forom dcct'cJi,adas p1ra. ~cgti
rança o policia. das ostràdas de forro, uma vez que as n•>\'a,Y 
tlisp,.sições nno contr·arlem as pres.mtn~ PLt.n~nlas. 

XVlll 

O conccs~ion·1rio será obrigado ;•, con~cn·ar com cuid:\do, du
i' :•,nte totló o tempo da. concc<sãL•, c a. ma,ntcr mn cst,a•lo !file 
possam porfeii<tttltlOte preenchor o seu destino, tanto "· es
trada do t'nl'l'o P f\nas tlepcndcncia,;, como o mn.to!'lalro.lante, 
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sob pena de multa, suspensão da conces~ãu, ou de ser a conser
vação feita pelo Governo á eusta do concossionario. No caso de 
inten'Upção do 1.rafegn, exceJ.entf1 do :lo dia'! con.;ecutivos, por 
motivo não Justtflc ,,do, o Oonn·no tcr:i o tlil'eit.o de impor uma 
mult '·por di:L rio interrupção igua.l ;í, r mtl:~ lirtHici.a rln tÜ:\ 
antcriol' a ella. e rostabeloecr:t o trafl•go, cnnon l_o a.~ 1lo~poza~ 
por conta do concess~omtl'ir>. 

XIX 

O novm•rw poderá r.1áliza.r om totht a extensão da estrada 
as cortstt·ucções necessarias no e,Jtabclecimen 1.0 t\o uma linha 
t.elcgraphica d.~ ~ua propriouatio, usando ou não; como melhor 
llw parece,•, dos me::nn<JS postes tias linhas telographic:~s que 
o concessionario é obt•igado a construu· om toda a extensiio 
lia estrada, rosponsabilizant\o-se o mesmo concessionario p:Jla 
gnard:~ dos fios, posws e apparelhos o e~tl'ie os que pertencerem 
ao Governo. 

Emquanto i~to não so r.mlizar o concessionario cí ohri
g:1tlo t\ oxpa Jr tologeammail do Governo com 50 o;., de aba
timcmto da taril';t clstn.bnlocida p:\r:t o~ l,e!ngl'amma:; pa.l't.i
cn!aJ>e~. 

XX 

lJm·an1;e o t.nmpo tl<\ concessão o novorno não conccclet•:l 
outras ostra ·.as cl.o forr·o dont.ro do uma zona de .20 ki
lomef.ros liinit:ttl<\ por duas linh:\s parallclas ao tlixo da os· 
tt·acla. 

o !lovorno rcscrva-so o dil·eHo ,ro concedor outras cstra·bs 
quo, tendo o mo:>mo ponto de pá1•tida e dil'Eicçõesdlvorsas, 
pos:;am approximar-sa o até cruzar n. linha cohcodlh, corri
tanto que, dentro da referida zona, niio rcecb ,m gcnc.·os on 
passag. :it·os. 

Fica entendido quo não so comprehend) como zona pri
vilegiada n. <iro·\ da povo:~<:ão de pd.t·titla i!lontica ou do 
cruzamento ou chegada em tl.il'ecções goraes diversas. 

XXI 

A fiscalização da estracla o do serviço ser:i incumhitL\ a um 
nngenheiro fiscal e seus a,juda.ntos, nomeados pelo Govl•rn:l, ac>s 
qua.e'l compete velar pelo !lei cumprimento das pro au t ·~ con· 
diçõe~. 

Como quota par;\ a fiscalização ontml':t o concc;sion tl'io pat•a 
o Thesouro com 10:000$ annuaes. 

E' livre ao Governo, em todo tempo, manda.r engenheiros do 
sua Ctmfiança acomp:tnhar os ostndos c os trab:Llhos da con· 
strucção, afim de examinat• si são exocuu~~los ~om proficiencia, 
methodo e pre~i~a act.ivirl<tde. 
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XXII 

Si, durante a execução ou ainda depois da terminação dos 
trabalhos, se veriticrtr que qualquer obra não foi executada 
eouforme ai regras d;\ arte, o Governo poderá exigir dn con
cessionario a sua tl.emoli~.ão o reconstrnc~1i11 total ou ptwci<tl, 
ou razel-a pot· atlminiNtra\ião, <i. cnsb. tlo mé,;mn coucesRionario. 

XX[[[ 

Um anuo depois da terminação dos tt-abalhos, o coucessioua
rio entregará ao Governo uma planta cad:tstral de toda a os
trada, bem como uma relação das estações e obras de arte, n 
um qua.dro demonstrativo do custo da mesma est.rada. 

De toda e qualquer alteração ou apreciação ulterior >ler:t 
tambem enviada planta ao Governo. 

XXIV 

Os preços do t.t·ausporte vào fixados em tn.t•il'<t~ app1·ovada~ 
pelo Governo, não podendo exceder os dos meios ordinarios tlo 
couducçã.o no tempo da organisação il.as mesmas tarifas. 

As tarifas serão revistas, pelo menos, todos os cinco anuos. 

XXV 

Pelos preços fixado~ nessas tarifas o concesgiom\rio sm'á obri
gado a transport[l.r coustant!'meute, com cuidado, exactidã.o o 
prostoz'\, as mercadorias de qualquer nat.ureza, os passagoiros 
e suas bagagens, os animaes dom1stieo~ e outros, e os valores 
quo lhe forem contla!l.os. 

XXVI 

O concJssionat•io poderá fazor todos os tl'ansportes por pre
ços inferiores aos das tarifas approv,ulas pelo Governo, mas 
tl!l um modo geral e sem oxcepção, qtHlr em peejuizo, quer em 
f:wo1• de quem quer quo seja. Estas baixas de preço se farão 
etftJctivas com o consentim1nt.o do G:~yorno, son,\o o publico 
avisado p)r meio de annnncios aflb:aclo!'! nas esbções e insertos 
nos jt>rnaes. Si o concessionario fizer tr-1nspoetos po1• preços 
inferio1•es aos das tarifas, sem aquello prévio consentimento, o 
Governo po!lerá applica.r a mesma re!lucção a todos os trans
portes de igual categoria, isto é, pertencentes á mesma classe 
de tarifa o os preços assim re l.uzi,(os não tornarão a ser ele
vados, como no caso t\e prévio consentimento Llo Governo, sem 
autorização expressa deste, avisamlo-se o publico com um mez 
pelo menos de antocedeucia. 

As reducções concedidas a iocligentcs não poderão dar logar 
á applicação deste artigo. 
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XXVII 

O concessionario ob!'iga-se a transportar com abatimento Llo 
50 °/o: 

lo, as autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem, 
quando forem em diligoneia ; 

2°, munição de guerra e qualqum· numero de soldados <lo 
Exercito e da Guarda Nacional ou da. Policia com seus officiae~ o 
respectiva bagagem, quando mandados a serviço do Governo a 
qualquer parte da linha, dada a ordem para tal fim pelo mesmo 
Governo, pelo Governo do Estado ou outras autoridades que 
para isso forem autorizadas ; 

3°, os colonos immigrantes, suas bagagens, ferramentas, 
utensílios e instrumentos aratorios; 

4•, as semente:; e a.s plantas enviadas pelo Governo ou pelos 
Estados, para serem gra.tuitt~mente distribuiclas aos lavradore;;! 

5°, todos os gen:lros, de qualquor natureza que sejam, pelo 
Governo ou pelo Governo dos Estados enviados para attendor 
aos soccorros publicos exigidos pela secca, inundação, peste, 
guerra. ou outra cala.miltado publica. 

Todos os mais passagoil•os e cargas em serviço do Governo da. 
União o do:; Estatlos, não especifica<los acima, serão transpor
hdos com abatimouto de 15 % • 

Terão tambem abatimento de 15 % os transportes de mate
riaes que se destinarem á construcção e custeio dos ramaes e 
prolongamonto da propria estrada, o os destinados ás obras 
municipaes nos municípios servi!lo:; pela estrada. 

Sempre que o Govel'no o exigir, em circum~tancias extl•aordi
na.rlas, o concessionarlo porá ás suas ordens todos os meios üe 
transporto de que <lispuzer. 

Neste caso o <Juverno, si o prciiwlr, pagará ao concessionario 
o quo for convencionado pelo uso tl.a estrada e totlo o seu 
matorial, não excodendo o valor da renda média, de período 
idontico, nos ultimos tros annos. 

As ma.las do Cot·reio c seus conductores, os funcciom~rios en
carregados por parte do Governo do serviço da linha telegra
phica, bem como qua.e~quer sommas de dinheiro pertencentes 
:to Thesom·o Nacional ou Estadual, serão conduzidos gratuita
monte, em carro especialmente adaptado para esse fim. 

XXVIII 

Logo que os dividendos excederem de 12 "/o o Governo terá 
o direito de exigir a reducção das hrifas do transportes. 

Estas reducções se effectuarão principalmente em tarifas 
ditferenciaes para os grandes percursos e nas t;1rifas dos gene
ro~ destinado~; <i. lavour<~ e á oxpol'f.açiio. 

XXIX 

O Govemo pode r à fazer, depoi;; de ou v ido o concessionario, 
concessão de ra.mil.e~ pi1.l'<t u6o particuLtr, p.tl'tm•lo das estações 
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ou do qualquer ponto da linha c mcoditla, sem que o concm;
sionario tenha diroito a qualquor ind nnniz<v:ã.o, sah'o si houver 
<ltlgmento eventual do despPza. de con,;orvação. 

Todas i\S obras definitivas ou pruviso1·üs JlO(:CSsarias })ara 
obtor nesto ca.so a sogurança elo trafego, sot•ito feitas som 
onns para o concessionario. 

XX~ 

Na {•pllea. fixada para tnrmina(.:ão da conc1~,;sã.o a e~trada; 
de fer1·o o suas dopondencias deverão a~ha 1'-so em bom estado 
de con->orvaçi'io. Si no ultimo quinquonnio da cuncossiio a con
sorva<;<to da cstratla for descurada, o Governo terá o dlmito de 
confiscar a. receita o ompl'egal-a naquolle servi<,·ó. 

XXXI 

O Governo terá. o dil·eito 1le rc,;g:~tat· <L c>Jtrada depois tlc 
1lecorridos 15 annos da data d<t concln,;ão tht ostr:tr!:t. 

O }1\'CÇO do resgate se1·il regulatlo, Plll falta do acco!'(lo, 
pelo termo médio tlo r•mtlimontn liqnldu tlo ultimo rtuinquonnio 
o tendo-se CIU considoraçio :1. impOl·tancia das obms, matoeia.l 
c dopandencias no estado em quo ostivceem então. 

A irnpJrtancia do rosg;~t 1 pOllm·á sot· p·tga em ti tu los d;~ di vida 
publica. int·wna. 

Fica entendido quo a prc,;ente clam;u!t~ só ê appl~c<\vcl aos 
casos ordip.arios e <lUO não ab1·oga o direito tle rlos;~provrhção 
por utilid \de publica quo tom o E~·adrJ, 

XXXII 

l) concoll::!lonal'iu uã;u potlol'<L <\lil:nat' :1. u.~tra h uu ptti·Le tlcst;t 
sem prévia aut0riz<~oção tlo Governo. 

Pmlorá., mediante consuntimcnto do Govo ·no, anondat· a 
estmda E\ o llll\lüt'h\l fil'.O a O\ltl'O cuncossionn,rio ou cmp~·ez;t, <L 
qufl.l pasiial'á. a. proprieda!le tlo materi<ll rmla.nto e os dtmitn~ c 
obrigações <leste cont.racto 1'olíW<mt<'R n.o cn;o;t.eio da Pstratla.. 

XXXIII 

N•) caso do dcsaccordo ontro o Govtwnn o o concossional'io 
sobre a intel!igencm d.n.s prcsun t.es clausulas, ser<'t esta decidida 
por arhit.ros nomoado~<um polo Uovo:no o outro pelo conceRRio
rurio. 

Si oR ;trhitl•os nome<ldos nito choga.rom a accordo, c tda uma 
tl<W p;n·~os inrlicar<\, mai:; um nume e a ~ot'Lt\ tlesign:~:<\, o de.~
ompatacloe. 
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XXXIV 

Po:a. inJbm,·vancia. l}o ![lla.lqupr das presente~ C\Jll!HCtílS1 
pod.e.-á o GovC.'Il> impor mtt!tas do duzonto~ mil i'éi~ até cinco 
r:ont.os de réis c o doiJ:o na reincidoncia.. 

XXXV 

P<tl'U g~tl·auti;~ da oxt,Cttção il1> contra.cto llUO culobrar, o 
conccssional'io J.opJsita,·á no Thesouro Nacional, antes qa a~si
g-natul'a do mesmo contra.cto, a quantia de 10:000$ em dinhett·o 
ou em titulos da divida publica. 

XXXVI 

Si, ,l_ccorl'ldos u>; pnzos fix1. to.<, não 'luize: o Uovoll'IIO pt·o· 
rog;d-os, c for docla:·ado c.~duco o contracto, o conce~sionarl•) 
pc1'tlerá em beneficio tl.o Esbdo a caução p ·c;.;tath. 

Est,:•. S()l'á compleb l.a. á medlth quo tlell •, forem tlcduzi1la< as 
multas. 

XXXVII 

. \"intlu 1.1 JH';IZ•• du pr_il'ilo.~iu I'OI'el'tel';i. 1' ·,m <I !lnL1o, ~:mu 
tllllcmntza.çao tlo usp 'I'LO alg111lla, a estrada. cotn totlu o· suu 
mat.erial o depu!llloncia>. 

Capital Focl.era.l, 8 de fovereil'o de 1!)02.- Al(redo Maia. 

Sr. PresiJ.ente d:t Republ(ca- Com o intuito não sú do con
mlidac• diversa:-; dhposiçõcs sobre detalhes dos uniformes do 
cot·po da Armad~t o classes annexas,quc altoraJ•am o plano man
dado adoptar pelo decreto n. 2036, de 4 do julho de 1895, como 
tambem de pl'eencheJ' alguma:-; lacuna,:, principalmente as re
fm•entes aos uniformes do corpo de officiaes inferiores da Ar
mada, resolvi mandar organisar, pelo Qu.trtel-Goneeal da. 
Marinha, o prcsento plano de uniformes para os officiaes do 
corpo da Armada o classes annexas, em que, attendcnJo-sc a 
con vonioncias geraes, foi mantillo o quo ha do essancial no 
plano vigente, tendo-se nm consilloraçã.o o dispostG no doc:eto 
n. 8081, de :11 de outubro do 1898, aviso n. 74, do 19de janeiro 
1lc l9u0, decreto n. 36!l0, de 23 de maio de 1900, deoroto 
n. 3733, do 8 de agosto de 1!)00, dect'otos ns. B9l9 c 3920, do 
G de fevereiro de IUOl, e aviso n. 342, de 18 do abril de 1901. 

Convencido da neccssi~ado c opportunidaJ.o da pt·ovidencia 
a que me refiro, peç.> vos3a asâgnatura para o deCl·eto junto, 
quo approva o manda executar o plano de uniformes para os 
ofllcians 1la Arma1la o das classe~ annPxas. 

so,t·t~ta.l'id. tlu J.<:stado tio~ Nogucio.-; ti.L 1\lat·inha, l~ dç fevc· 
J'eit'•J •I" I\J02.- Jo .. â l'iniu "" Ltr•. 
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DECRETO N. 43 tl -DE 12 DE FEvEmmw J•~: l\11)·! 

Approv" e manda executar o plano de uniformes p:•ra "~ ollicia<'H da 
Armada e das classes annexas. 

O Presidente da Republica dos Estatlos Unidos do Bl'azil: 
Attondendo ao que lhe cxpoz o contra-almirante Mini~tro !la 

Marinlla ácerca. da necessidade de consolidar uiver8as dispo
sições sobre uniformes do corpo da Annada o claflses annexas, 
o de preencher l:J.cunas exicltentns no plano m;uJdatlo adaptar 
pelo decreto n. 2036, de 4 d.o julho de 1895: 

Resolve approvar e mandar executar o plano de unil'ormc;; 
para os olliciacs da Armad<t c da$ classes anncxas, que a c~to 
acompanha. 

Capital Federal, 12 de fevereiro de IDO~, !4° da H.cpuulica. 

M. FERRAZ DE CA!IIl'OS SALLES. 

José Pinlo da Lu~. 

Plano de uniformes para o corpo da Armada e classes annexas, 
a que se refere o decreto desta data 

l'lli!IIEUW UNIFORMI' 

Casaca c calça com ga.Lã.o, de panno awl l'orreto, culltJtc 
do mesmo panno, dragonas passando por haixo das pas,adeiras, 
chapéo armado, talim, o~pa.da com fiador, divisas nos punho~, 
passadeiras, luvas de pellica branca, gr;wata. preta, camisa. 
branca de peito liso com collarinho om pé, l'ecllatlo direi to, 
sapatos ou botinas lisas, de vorniz liso. 

Este uniforme será, de rigor em todos o~ a.cto~ solemne~, 
offieiaes ou militares, que por sua natureza exigirem tal uni
forme, e nos dias de fcJsta nacional a que correspondnr o em
bandeiramento em arco; s mdo a casaca :;empre desabotoada e o 
talim por cima do co !lote. 

Em solemnidades civis que exijam traje de rigor, srmí. u~ad<.L 
a casaca com passadeiras, sem dr;~gonas nem espada, collote 
branc'J com gravata branca ou collete azul com gravata pr.•ta, 
calça de panno do segundo uniformo e bonnet. 

SEGUNDO UNIFORM8 

Soht•e•~a.sac:l •Lu panno aznl f(•!'l't·~•·, ;~luli,o;v[;~ <ti.,; o l(n:u·l.o 
botão, calça do mesm•J p:mno on tio bl'im hra.nc~o, ch:tpo:•o <11'

JllJ.do, e~patlo:t com tüt•lor, taluu, d1·ag·ma.< p•H' h·~l.l.•t da~ 1•as-
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sad.eiras, divisas nos punhos, luvas de pellica branca, botinas 
de couro de bezerro lisas, camisa. como no primeiro uniforme, 
gl'avata preta. · 

Esto uniformcl sli ser{t usado mn aetos o!Uciaes, visita aos 
navios de guerra nacion,tes ou estrangeiros, a.prosentações ao 
Presidente da Republica, Ministro da Marinha, chefe .do Es· 
taclo Maior General da Armada e aos chefe~ das repartições 
e estabelecimentos militares, recepções elo Presidente da Ropu
hlica. ou do Ministro da Marinha, quando for a visita annun· 
c·i<ttl<t no~ düts do recepção do Presidente da. Itepublic<t por 
motivo do festa nacional a quo corresponder o cmbandeira
mento nos topos, e n<~s mostras espociacs determinadas pelo 
chefe do Estado Maior General da Armada, commandanto ela 
i'orç<t ou divisão, ou pelo commanJ.antu do navio. 

No set•viço interno dos navios, e no de desembarque c;le forças, 
este ,uniforme será usado com bonnot com a capa da mesma .côr 
do uniforme da guarnição. 

TERCEIRO UNIFORME 

Sobrecasaca de panno azul ferrete, abotoada. até o quarto 
botão, calça do mesmo pa.nno ou de brim branco, bonnet, pas· 
saJ.eiras, divisas nos punhos, espada com fiador, ,talim, luvas de 
pellica b1·anca, botinas de couro preto de bezorro lisas, camisa 
como no primeiro uniforme, gravata preta. 

Este uniforme será usado em sm·viço externo em terra, nas 
mostras ordinarias passadas pelo commandante do navio, da 
divisão, força ou pelo chefe elo Estado-Maior Genoral da Ar
macia, estas sem prévio <tviso. 

Os ofiiciaes generaes com este uniforme, em vez dos borda.doi:l 
elas rúspecti v as pa tentos, trari'to ao meio dos punhos e do lado 
exterior das mangas da. sobrecasaca o> emblemas das dragonas. 

Este uniforme, sendo usado em passeio, dispensa a espada e o 
talim, podendo a sobreca~aca ser de~abotoada, e nesse caso é 
obrigatorio o collnte de panno azul ferrete ou de brim branco. 

QUARTO UNIFORME 

1l1JI man c calça de tia.nella azul ferrete, de brim branco e de 
brim mescla azul, bonnet ou capacot.e branco, espada, talim e 
fiador. 

g• o uniforme especial para uso interno nos navios, a.rse
naes, quarteis e estabelecimentos milibres e tambem em ser
viço externo á!Jrepartições de marinha., aos navios de guerra 
naciona.es e nos .exercícios fóra dos respccti vos navios. 

E:m ::Jerviço será usado eom osp:tcla o 1iarlor, talim o luvas 
brancas. 

Neste uniforme se usará camisa branc~1 e botinas de couro 
preto, de bezerro como no terceiro, ou sapato liso de lona 
branca, só mente no serviço interior dos navios ou :praças· de 
guerra, para a estação calmosa e com a calça branca. 

Poder Executivo W02 7 
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O dolman o calça de brim azul mescla só so1·ão usado~ para 
trahalhos 'nas torres dJs encouraçado;, n<Ls machioas, torpe
deiras, ollicinas dos arsenaes e nas llotilhas do Amazonas, Matto 
Grosso o Pará. 

O bonnet para os almirantes, neste uniforme, será como o 
determinado para o terceiro uniforme, sem o bordado, tendo, 
poróm, na frente os emblemas da patente. 

DBSCRIPÇÃO DAS PEÇAS DO I'It!MEIIW UNIFOit!IIE 

C'asoca 

De panno azul ferrote com duas OJ•dens de scid IJotões de 
om,2o lle dbmett•o cada um, sendo os primeiros na cintura e o~ 
outros om espaços iguaos até a gola, duas ingl' zas de 0"',045 
de largura em haixo. 0"',065 no centro c om,055 em cima; boira 
aberta, gola tl.eitada, tendo no ccntru a largura de 0 111 ,0:30, 
mangas de dnas costuras, apertando proporcionalmente para o 
extremo infel'ÍOI', punhOS de 0111 ,085 de a)tura, i'lelll aiJertura ; 
aba~ á francez;,, sem franzido, com o comprimento de motl•J 
quo o extremo fique distante 0"',080. 

Os punhos das mangas devem tet· 0'",085 tlc altui'<t, o surãu 
ornados com as respectivas di visas e gual'Ilocldas n<J. eustura 
da pttrte posterior com tres botões com 0111 ,01~1 de diametru, 
distanciado~ entre si de 0"',028, sen \o o tio centro eollocado na 
juncção do canhão á manga. 

Calça 

Do mesmo panno da casaca, di1•eita, sutflcientcmente eom
prida a cahir sobre a botina, tendo as costuras extc!'Íores ~em 
pestanas e guarnecidas de galão de ouro, sendo: 

Para os olflciaes generaes - lavrado, de t'ollt<t de ca;·valhu, 
lal·gura 0111 ,040. 

Para os otllciaes superiores- liso, do qua~1·o corrlõe.;, lar
gura om,040. 

Para os otficiaes subalternos- liso, de dous c(mlõ(JS, largura 
om,o25. 

Uhapéo ann(l,[/o 

Do poliu de seda preta, abas do Ü'",l:lU ÚP a.ltut·a do lado es
querdo e om,JJO do lado dit•eito, sendo a baso, abas e pontas 
guarnecidas do fita preta do cltamalote de 0111 ,030 do largura ; 
cada ponta terá 0"',10do cumpl'imentu; ao lado dit·eitu uma 
presilha de galão, la vr·ado, do rullra ..:.e cal'Valho dourado, dn 
um,OHJ do largura, {obrado de modo a formar ponta na parte de 
cima, tendo a sep:l.l•ar:ão de om,OOI no centro e vindo terminar 
direito juoto :t carnoira; ligoiramenLe inclinada de tloante 
vara tr:.is e guat•nt.wid~t de um COl'tlàu Ull<luatlo ·~ H•J de )JUIItu 
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1·eal; Rub:'ep•Jsto c a moio tle;üt p·:esilha. um tope nacional ,'-c 
0"',0to tio diamctru tot<\1, lbrmauo po1· círculos eonecn1.ricu; ~u
pm·pust)S uo gor·gut·ão tle se.la vul'(le, ama.t•oll;~ e azul, com os 
seguint\JS uiametros: O VC!'de, 0111,040 ; O amarelio, Om,O .Q, e O 
azul, 0'",020, tendo este o cruzeiro feito de estrellas de ca.notilho 
do prakl., um pouco inclinado para t ·:ís ; borlas cobertas de 
galões de esteira do 0"',040 do largura. sendo as pontas guar
necidas com volta de canotilho n. lj4, c Sjn l.u a copa tio chaptlo 
gua"nccida de ai·minho branco. Este-; para us otftcia.es gencraes. 

Para os olliciaes superiot·es - do mesmo modelo o dimensõo; 
'lllO para os gener;ws, mas sem a gm\rnição de <trminlw. 

Para os officia.e~ suba.ltornos- tl.o me:irno mudelo e dimensões 
quo par<t o~ superiores, sem a gll<\t'niçào do cOl·tlão untleada n:t 
pt·csilha do h\•lo. 

Di,isas 

Pa.r:t os uflicia.es genm·aes set·iio bo1·tla•las :touro o tl:t seguinte 
l'órma. : 

Almil·antc: eanhào do 0"',110 de largm•a formad.u pot• dom; 
COI'tllm~. sondo o extcriot• direito o o tio do ponto t·eal, tendo 
0"',010 do lat·gum pula P<IL'~O intoL"na, c o intm·i•H' ondoa !o eu 
cano~il h o fosco ; tlen&ro do canhão t•a.magcm tlupla ue folhas o 
l'.·uetos de c<trvallw, sen lu ao;; foi h •s c o~ ft•uctos volta(los pat·a. o 
centro. 

Vii!e·<~lmiranto : canhão formado pot• tres cordões de 0"•,010 
de largura.. a fio de ponto !'Cal com escamas; dentl'o deste uma 
ramagem do ca.rvallw com dupla ordem de folhas c fructos. 

Contra-almirante : ca.nh:\o tormadu pot· duus cordões a tio 
ti : p0nto real com c'eamas ; 1l.rntro deste uma rarnagorn sin
gela tle cal'valho c·>IU folhas o fructos pelo la.tlo tk dentro do 
canh,I.•J e somente l'ructos pelo lado uxtm·nu. 

Para os dem<ti~ utftciae~ as divitns ser·ã'l tle galões dout•adus 
th 0"',007 de htrgm·a, gmti'tlandu entt·c si a diHtancia de 11'",005, 
e •tue pa.rLit·ão d:t co.-;tut·a tia junc.,.ão do punho pat'<\ lnLixu, 
sondo que aK divisas 1\us oUidacs tio Porpo tia Al'lll<ltla., desde 
gm\t'das-marinlm. eoutirnutrlo~ até capitães tlll mat• o guerra 
writo na parte extet•na d:t mang;t um cit·Pulu de um,03 de dia
nwtro interno, feito com o galão ~uptlt'iot• das mesmas divisas, 
sendo: 

Pam capitão de mar c guerra, ~ois galõo' ; 
Para capitão de fragaüt, cinco galões ; 
Par;\ capitão· tenente, quatro ~alões ; 
Pal'a I• tonentc, tre~> galões ; 
Para. 2'' tenente, dous galões ; 
l't\ra gua.rd<t-ma.l'inha, um galào. 

D1·avonas 

P<\t'<L os olllciau~ genurao,; : de ouro com pala eun voxa 
de g<dáu de 0"',0ü5 do htl',SUL'a e du ~ulli[H'imtmt,u tlu huruut·u, 
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palmatoria guarnecida com uma roca do liu de uurtJ filsco n 
lustroso intm·mcdiario de om,012 de diamotro, atinamlo pam os 
extremos ; os la. dus (1a pala e a parto de dentro da palmatori<t 
junto á roca ornados com bordado de ca.uotilho fosco e lustroso 
de 0'",15 de largur·a, sendo a parte externa guarnecida por um 
cordão .ondeado de canotilho de ouro fosco ; um botão de 0"' ,O ll 
no moio da pala o distante 0"',015 <lo oxtrcmointnrno ; franjas 
.tlo duas;ordons tlc cauotão lu,;t.r·oso, n. 5S, tlo 0"',70 de compri
mento. A p<tlu;tatori;~ sct·á. ornatl<t <:um o;; Kogni n ~e~ d istindi vos 
a J!ra.IH.t ou metal br<Lnco : p;~ra o almir·a.nLo, aK ;u·ma~ d<t .Rt:
pnbliea, do om,o::l •lo t[i;unot.ro, tondo uma t)~kcl l;t de f;ati<L 
lado, do 0'" ,020 de diamctro ; para o victo-<tlmir·an t.e: 1.res ns
l,rcllas de 0"',020 fiO dia.metro, f~fJ!locadaK h'Jl'izontalmonte, e 
para o contra-almirante, duas estrolbs do mes.mo diamet.ro. 

No meio da. p~tla terá fixa. uma ancora do mesmo metal, 
1lc 0"',030 de comprimento. 

Para os officiaet> superiores : de ouro, com pala de galão da 
largura e comprimento do hombro, sendo a palmatoria guar
necida com uma roca do fio do ouro fosco H lm;troso interme
diario, de om,012 de diametro, sendo a parte externa guarnecida 
por um cot·dão ondeado de canotilho de ouro fosco ; um botão 
poqueno no meio.da pala e distante om,Ol5 do extremo interno, 
franjas de :duas ordons de canotão lustroso, n. 55, de om,05 de 
comprimento . 

.N"o meio da pala terá fixa uma ancor;t fio mesmo metal, 
de om,o:lü de comprimento. 

· Para os officiaes subaltm~nos: como a:; descriptas para. os 
officiaes superioi"es, porém, com a franja de c:motilho n. 1/4 
em ambos os hombros. 

Passadeiras 

As passadeiras são cosidas pelas extremidades nas hom
hreiras da farda, do ·u.odo a tornarem-se .fixas, deixando 
livromento gurnir a drago na. 

Sentelhantes em sua conJecção geral, as pa.ssadeir,t:> me
dirão 0111 ,115 de comprimento o om,038 do largura e os seus 
bordados terão as seguintes dimensões: cercaduas om,006 de 
largura., ancora central om,043 entre os extremo~ da crnz e do 
anete; estre!las 0"',015 de diarnetro. 

Para os o!ficiae~ goneraes são de panno azul ferrete, com as 
dimonsõed acima, com uma guarnição de cordão de canotilho 
de om·o fosco de 0"',003 tio largura e 0"•,002 do altura, no 
centro uma aucora o em cadn. extremidade uma estr.•ella, sendo 
todas bordadas a prata, c com as mesmas dimensões declaradas. 

Para os offif'liaes superiores: do mesmo modelo e dimensões 
que p:tra os utllei:w~ generatJ~, sendo, por('m, a ancor;L bur-
d;tda a ouro. · 

Para os officiaes subalternos : tio mef'mo modeln e tlinwnKões 
quo pal'a os :<upel'iore~, ~entln :~s liStrclla~ t,;1mbum hortlathc{ 
a. ouro. 
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Esparia 

Para todos o;; ufllciae~: elo punho pt·di.n, rrmw.l.ando em uína 
ancora prateada, rlentt•o fio nm escucln nlliptico de cstrollaH 
t.ambmn pt•a.toadn.s, circnmrlado por dous r~tmos doura.dox do 
loul'o c ea.t·valho, nniclos pelos pés; gnard:t de meio copo a.bort.o, 
dourado, formando folhas de ca.rvalho, tendo pela parte ex-
1,orna uma. ancora de prata encimada por uma estt'Clla do 
mesmo metal, sendo a ancora de om,030 e a estrella de om,015 
de diametro ; arco do metal cloura.do tambem, da cabeça do 
punho á guarda o lavrado como mostra o rrwJ.olo ; lamina chata 
e dir<~ita com a maior largura de 0"',025 e comprimento da 
0"',850 a om,floO; bainha de couro prnto envernizado com bocal 
de 0"',120 o bmç:~doir<1 !l!l 0111 ,080 e ponteira de 0111 ,200, tudo 
de metal dourado. Termina a ponteira um golphinho c no 
hoc.1l e braçatleira haverá simplesmente um adorno, imitando 
um nó rliroito do caho, em que pa.ssarã.o a~ argolas para prender 
a<~ talim. A lamina terá como uoico~s adorttos <U! inieiaos E. 
IJ. H., sobrepostas a mm~ ancora do um lado e as arm:~s da 
H.opuhlic:~ do ou1.ro, collocadas 0"',10 abaixo do copo. 

Fiador 

Para os officiaes genel'aes: de duplo cordão de fieira, dou
ratlo, de 0"',004 de diamotro o 0"',022 de comprimento, termi
nado por borlê~ achatada, de om,oso de comprimento e ow,040 
ole lat•gura, com bordàdos a ouro de folhas de carvalho sobre 
galão rio fieira, t'HHlo na~ extl'~mi<hidn~ della doua passadorns 
th li.• fosco " Sf~ndo t•nmata.da. por duas pequenas volti\S ct·n
z:Lrla~, •lt! ea.not:l.o elo ont•o, tln 0"•,007. A nwio 1[0 crmlii.o ~m·:i. datl:t 
a volta. do fiador. 

P:tr<L os offlciaes superiores, da mesma 'lua lidado o diniensüe8 
IJ 11e pa.c·a o~ á.lmirantes, ROnllo a borh achatalla, oncanastl'tul:L 
:t. fio de ouro fosco e lustroso intct·me,li.ado. 

P;~.r:L os olliciaes subalternr•~: olo C<~t·dão d•Hir:tdo da mt·sma 
qualida.elrl n dinwnsüo~ qun pal':t os oflkia.oH supm•inrus, t,PJ'· 
IIIÍil:t.do J!lll' hot•l:t Onl fúl'lll:t dll ptll':t de Ü111 ,Üof1 t!ll COIII]!I'ÍIIIP!Ji.u 
,. li'".ll'!:í dn maior dianwtro, tmct\nastra.da :t tio do otll'O J'o~eo 
o lust.t•oso intm·media1lo, com um só passarlm· na pat·tt~ snpcJ'ior 
o ronmta.da peln.s dnas p1~qnnnas voll.:tR •In e:uwt~o. do 0 111 ,0117 
<'omo j:í. fi•~on <IO!'ct•ipto. 

'J'alim 

P:u·:L o:; oilieians generaes : tle galão de ouro dn q uah•o cor· 
diies, forrado de vellndo azul celeste, chapa. cireulat· dourad;t de 
0"•,050 elo diametro, tendo no ccntt·o urna ancora prato:tda. tliO(
posta vm·ticalmento, rodc:tda elo 21 OHtrPlla.s. SlllHio a. quo ficat· 
pu!' cima. do anete, do dnplo t-amanho das oui.ras e prateada, 
t.llllo cnrt~n.<lo tln dou~ l':tmos que 0(0 pren!lom pelo pe\ do lonl'O 
P eat·va.llto, <·~m l'nlnvo fosco sobt'll ea.mpo polido. 
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Dual gniMl tlupla :, 1\o galão de Olll'O, lle um cordão e 1l.1 
On•,Ol5 de largura, fnrrada.s tlo vellutlo azul col<"~te, com p:t:-lsa.
tlorcJ tln metal clouratlo, pre~os a. r.ort'OtliGa~ formadas por an
coras douradas com o anote p:~.ra. baixo, confúrmo o motlP-Io. 

O colchete da. fivela •tr1 encnrt.ar ou a.larga.r o cinto prP-ntilmt 
om ilhós dispo~tos do lado in torno dt) ta.lim. 

P.u·a. o.-1 otuciac.i supJrim•es : de rett'tiZ azul cel<".~te tt'<Lil· 
ça.uo. fnrman lo coJ'll::íe: no s.:mtiliu wwtieal; n<L pal't.o superiot• 
o inferior de Qm,002 dn gros.mra ca.d;~ cordão, c alt.ernativ<\~ 
montn cobP.rtt~ rio fio de ouN, um sim e outt·o nãv, metlian1lo 
cmtr,, os cor.]õcs d() dm:~ e os de ha.ixl o espaço tle (lm,Ol6, 
c1uo sera tecido em fMum 1lc quatlrn,q pequeno~. 

A la.rgul'a. rio.~ ta.lim ~Mrá do 0"',043; a cha.p.\ sot•;í, igual á 
tios almit•antr,~ e a livHla. pl'endor;t 1lo me~mo m.1do. 

P.ua o.~ offi,Jiolo~ SllbJ.ltei'001: dB cJ.da.rço rla. me,;;ma. s,J,hl 11 
t~ido de qn:~.drinhos nas orla~ e cordõo~ ctn crmt.ro, senti·> estl'.~ 
alt.cwna.da.mente cobnrto.s de fio tio Olll'O um, e outro simple:l. 

,\-; ílimensi:íP.s o mPt<lns, C•)fllO pal'<l m; officia.o~ supnriore-1, 

Par:\ t,o(los os oftleh1es, de laço pequeno 1le gorg-ul'iio dn 
seda. preta ou bra.nca, !la. lar).!;ut·a dn 0"•,0'!:-J, sem ;ulorno tln 
especic a.lg-nm<L 

Rotües 

Pa.r;1 c:tsaca, :-ubi'.J~<l<>ac.~ o collotn : con V O :'to<;, dúnr;.ulu~, 
tun·lo dou~ cil'Ct!los corvtmt.t•itJOS nm reltwo, ~mwlo o iJBel'ipt.o 
a.liert.o n l p<Ll'te supr1riot·, entre os qllit('l l.:tv••l'<i um cir~ulo tiP 
20 e:~tr.11las, ta.mhnm em r•tdnvo. 

Na. p:lrt.e contrai IHWCI'<Í n ma. anc-H'<L CdiH amat•ra., ti i,;po~t.:t 
vm·tica.lmente, oncimarb por ostt•olla. tl'e.' Vtlt.O:'l m:tior c1ue as 
o!Jl.t•as, nns no mesmo a.linlnm-3nto tle~h~. occup:tntlo a :tLrr
t,ura. deix:uh na parta supe,·ior düs cit•culo.>. 

Totla.s a:-~ p:11'te:~ S.4liontcs do bJtito Se1·ão p.>lilhts, seo•.lo o 
campo fo:~c<> e lmrila.rlo. 
0~ botões tla.s far<la.-1 to,·ã.o 0"1,02 I de tli.unflLI'O, r.s da~ 

nlitlll(:tS l)m,OI3 O 0:1 do Cúllrli.C 0101 ,011. 

Collete 

Do! pa.n110 a.zul l;ll'l\!G•l ou tln c ~~•llllll'<t lll'anc t, sem gola, 
1\hL~t·t •. aeomp:tnha,n·l.• a t':t~:t '.L, nh ol11 10d•J Jlll' um 1 ~t'1 Ol'tÍem 
lf,! IJUatJ'•J hnt.i'iHS tlr II"',IH I. 

OP.SCnJJ••,:\0 !>AS I'P.(_,AS JoO i'I!:GP.\'(1!1 11-.:IFOIUH! 

Snb1·~rnsarn, 

IJo P:J.'lfl•) azul f,,,.,.dr, '· c·•m tlu:t.~ nd•liH ,Jc sri4 ltot.iiL•s ca1b 
u•n'l, son.lu 0.3 IU<lii Laix•Js Ju citltut•,, e oJ outr.Js em o:spaçu.-J 



A•:TOS llO i'OilEII EXECUTIYO 103 

ignacs ;\Lé O peSCOÇ J; duas ingleZ'l.S de 0111 ,045 de largura em 
haixo, 0'",065.no centl'v e 0'",055 em cima ; beira aberta.; gola 
deLaJ.a, tendo a largura do 0"•,0:!0 no centro ; mangas de duas 
cost.ura.s.apertn.ndo proporcionalmente para o extremo inferior; 
)•U LIIoM de 0'",85 de allnl'a. sem a.be!·tura e guai·necido na cos
tura Ih p<Lrt.e post01·ior por tres botõe:J dd 0111 ,013 a partir da 
costUJ'&. ria juncção do punho e separados entre si de Ü'",02H; 
abas sem ft•anzido; oxcedendu tle 0'",023 o comprimento do 
braço, quando estendido, at(\ o oxtrem.1 do dedo maior; pes
t.a.na de 0111 ,020 nas abas ; na alt.ura d;Ls algibeiras nm bofH'í.o no 
moio n outro no extremo in!'orior, o rlous na feiçã.o pat•a de!l· 
cansai' Aoht•e r~llos o t.alim, t11ntlo os cnntt•os <t elist:tncia dll 
om,oso. 

r11' panno azul f,1t'rcte, sem gala.o, ou 1le bl'im hl'anco do feitio 
j:i descL'ipto para o primcit•o uniforme. 

Dragonas, pa.s.qadeiras, divisas, chapéo armado, e~pada., fia· 
1lo.• c talim, como os j:i descript-Js no pt•imeiro uniforme. 

DESCRIPÇÃO DAS PEÇAS Do TERCEIRO UNIFORME 

Sobrecasaca,!divisa.s, passa~leiras c espada, como os do segundo 
nnilorme. 

llonne! 

Df' panno azul fdrre~c. elo 0'",0 I'> a c alr.ura, tcn1ln a circumfe· 
l'flllcia ela copa m:ti••l' 0111 ,1:111 qne a ela ba>;e, qnarto~ do 0'",03;) 
eiP largni'Il.; ~m·:i gua.rneciclo ele uma cint;t e!o !mela preta. ele 
0'",040 1le la1·gut'.L, tendo bJi\lad;t a uut•J uma. ramagem 1le !'olha~ 
n l't·ucto~ do carvalho, com <Ln :Jr·a.~ entrelaçadas a int'li'Vallos, 
conforme o modelo, c tendo na par\e inferio1· o supet•ior um 
cordão de canotilltos de our•o fosco o lustrJso, de 010 ,002 rle lar· 
gura; na' frente a r•,tma.gem so interromper:i, fazendo um 
e~paço tle 0"',035 no qua.l se co!locMá. o emblema 1las dr;~gonas, 
do accordo com a patrmto. 

Para os otficiae3 generaos: na frente, por cim<t da cinta, 
tnr:i como emblema uma ancor•a bor.i:t•l:t a ouro rio 0"',030 1le 
comp1•imento, collocada verLica.lmente. 

A pa.la Sflt'á. 1le courv pt'oto env,~rniz;vlo, fol't'a·la do marro
qniln Jweto, curva. atr;,cbnll•l a fú1•m:t elo tolha; t;Pn•lo n:t 
maLJI' largui';1. 0"',05'1 c inclina la. 1;,• dJ. horizontal. 

IJutl.t.I'o ilhú: JH'oto.~. elon-1 cln cacla la lo, co~locadm acima 
• :t e~inta, p:u·,~ pm•mittir a vnntilac·io. Jo:m wt la 11xt.rmno 1!a. 
p:tla h tVI'J'<Í um IJOt,ii.o de 0"'.011, nos r11nes :,m prer11lm•.i um 
c.Jt•dàn ,[n ouro foseo. torcitlo, elo Ü"',IJil:l ci·J tliameti'IJ, 11<~nt e\ou~ 
Jllflsarlures (lrteanastl'arlos a fio fosco. 

Pai·:t oH qtrlciar1~ SlllhWiOI'fl~ n ~u~altoenos: do me~mo mo
·~olo e J.imousl">es j:i cle"•ript.o~ lXtt';tos almi1·antes, sendo, por~m. 
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guarnecido tle 1111\:L SÍOllJ[OS cinta de ~ta do Seda pret;L !lO Qm,(l:~5 
de largura - t.1·ançada em yua1lradmhos- e sobre esta. a de
signação da graduação por meio de gii]Õf1S dolll'[l.dos-- conforme 
as divisas- de om,002 de largura, colloen.dos parallebmentfl 
á baso e symet.ricos em rolaÇão á Hnlu~ nw11iana da cinta 
n gua.rdil.ndo nnt.rn si a distancia. do 0"',005. 

Na ft·ento, por cima da cinta, terá. o roeRmo emulema. 
Usar-se-ha ta.mbem cap:1. de IJrim IJr:tnco com :t mesm:L cinta. u 
sem o emblemà. 

Capacete 

De cortiça ou outra materia. suffictentemento lovn, forrado 
oxteriormente de brim branco, cópa de fót·ma ova.l, !JHO nlio 
excederá de 001,017 de altura. 

A aba na frente não excederá de Qm,OG, diminuindo para os 
lados, e cr~corá. de novo. paJ;a formar a pala posterior, que 
não excedorá de om,os. Terá .de cada lado da copa um botão do 
ancora do Qm,Qll, .nos quaes abotol\rá uzpa COl'reia. branc;t 
dobrada, com passadores do m:esrrio couro, p:tra o fim ilc 
alargar, poder passar em baixo do queixo. 

A inclinação das abas será de 48° na frente c 4G• nn. 
parte posterior ; no alto da copa haverá um grande botfio com 
abl'rturas ~ara permittir a ventilação. 

Deverá ser usado com o quarto uniforme e poder;í. sm· 
tn.mhemcom o segundo c tereeiro, em dias de mnlto calor. 

Talim 

.Para. todos os ofilciaos: de couro onvorni1.ado, llobt·a.tlo, 
das 1nosmas :dimon~ões c mot;tns como ust;i pr·n~ct·iptn pa.m 
o pr·i fillliro unifurme. 

[i'ifldm· 

Para os officia.e~ generae::l: de galão de csteir·a do om·o 
lavrado, dobratlo, de 010,015 de largura, com uma fivela, tm·
minando por uma borln. de ouro ach~t;tda, sem ft·:~nJ'lt. 

Pa.t•a todos os otficia.e::l da Armada e rl;~s das,es annex:as: 
d!l cordã.o de retroz azul ferrete, terminando por horln. dn 
ouro em fórma de pêr;t. 

' ' 
Collete 

Pa.r:t tc,dtis os otflcia.es : de panno. azul ftm'i)te ou de hl'im 
bra;nco, abotoado pqr uma. uníca o~·dem de ~eil4 hotõnK dP 
0"',011, sem gola o a.bcrt.o como a sobl'ocasaca. 

DESCRIPÇÃ.O DAS PEÇAS DO QUARTO UN!r"ORMI·; 

Dolman 

De fianolla azul ferrete, brim branco ou de mPscla. :tznl, 
do foitio seguinte: costas Sllm costura nu meio, (A_~udo um 
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meio quarto com abertmas nos lados, sendo a. tlo e~11 ucruo 
suflicientemente larga para lloixat• passar a ospada, frente 
abotoaria por um colchotAna gola, o ~ete botõeR de gutta-percha, 
ficando o lado o~quflwlo pol' cirn:\ do rliJ•oito, po1· meio 1le uma 
inglez:t enf:itla. at.~ em haixo, ondn :L!'l rloantdJ':t~:l >~nl'ií.o oorta.da,q 
nm angnlo J'ecto; gola Pm pt'~, dn 0"•,0:10 tln :tltnJ':t o manga~ 
do duas costut•a.,, sem canhão_ 

A fl'nnte, extremidades e costuras tias costas serão gll:tr
necidas dO uma fita de lã pl'et:t de 0111 ,0.2() (\p largur·a, OIÜJ'a 
da mesma dimensão, parallolamente com a separaç:w tle 
010,010, entre ellas um sou tache de 0'0 ,003 de brgura. 

Os postos dos otficiaos serão designados nos punhos por 
divisas de galões como já. estabelecidas no primeiN uniforme, 
porém, volantes, e as dos ofliciaes generaes por meio do distin
ctivos, oit como no terceiro uniforme. 

Na gola terá, uma ancor:t de prata de 0111 ,03:) do cada lado, 
com o anete voltado pa!'a a frente. 

As fitas para o dolman de brim branco serão hrancas, 
da mesma largura que para o dolman azul, e bem assim 
o soutache; 

O dolman de mescla não será guarnecido de fita, tendo 
apenas nos punhos o~ postos designarlos por galões pretos, 
correspondendo respectivamente ao; dourados e at~ tmcoras 
na. gola, rlo prat:~. 

Calça 

De f;tzentla igual ;i do dolman o do feitio des,~r·ipt.o no.~ 
oul!•us uniformes; :t calça 1!0 ilanol!a. azul tm·:t nmu. fita. i!-(tw.l 
:í. do dolnt:tn, ao longo d:t costura oxt.m·iut• 1la pol'lla. 

Bonnet, espada, fiador e talim, como os n~l.<tlw!t•t•itlm-: p:t!'.'l. 
o tm·ceii•o uniforme. 

Capote 

Para todos os otficia.cs, em IJualrtucr dos uniformes, de 
imperrneavel azul ferrete pam o tnmpo chuv,w>, ou tle panno 
piloto azul ferroto p:u•:t o tempo lho; feitio liso, Rem m:~ng:ts; 
de :tb.l.S longas a 0111 ,030 do chão; poito tlo 1.raspas;;o, gola 
redonda da mesma fazenda c larga bastante pam pro1;egm• 
os ouvidos, quando levantada; sois lmt.ões lisos de gutt.a-pm·elta 
tio 0"',025 de diainotro com um:t ancur·a om l'olevo tlisposl.<t 
vertica.lmenttl, sendo os mais baixos na a.ltnra tios ,joelhos e 
us outros em espaços iguaes até o pescoço; na altura da cintm·a 
uma a.b n·turà do lado esquerdo sutficiento par:t doixar passar· 
o copo da ospada. _ 

Terá tres algibeiras com :tbnl'tur:L hol'izontal c portinholas. 
Um c:~beçã.o com capuz das rnesm:ts fazendas para ser abotoado 
pol' baixo ua gola. o cabeção devor;í. desem· :üé :t phalange 
do do,lo pollegar e te1• roda b;tst:mto p:~ra abotoar n:t, f1·ontn 1 
aiuda mo:,~ruo com ;~s th•agon<t~ ; u:~~ eosl.:t>J ltwü. pel.L }J:tl'i.•J 



\0() ACTO~ flil I'OllEII EX EI:LJTIVO 

interna e a 0111 ,10 da bainha, tlous botõPS lisos de gutta.-percha 
pa.t'a segural-a ao capote por meio ciP p!'esilltas com casa.'i. 
o capuz sm•á bastante lal'go para cobrir a callflça com o !Jonnet, 
o píllo1 parte P.xtern:\ tle.;te Sflrào os_postos designados por meio 
Ih! sontaches donra.rlos do 0111 ,002 com a. soparaçã.o t1n om,oo3, 
cosirlos ao capuz em t.oeno da bJcca. do mc~mo. 

O cahílçã.o píHifl snr uRado som o capote. 

o.~ otH•~i:w~ de e~t.a.uo-maior de o~quadMR n outras força~ 
na vaes, os c:bpit.ães de bandAil'a, bJin como os Recretal'iOi'i 11 
os ajudantns 1lu 01'1lnns ilt1 oflleiae4 gener:ws eommandando 011 
llirigindo Pepart.i~·ões milit.al'flS, mm.l'f10 alitmarns 1le CIWilií.n i[P 
ouro 1IP. 0111 ,\rJ5 1ln iliametro, r,,J·rrmlHlo tl'ill'l volt.as dosiguaos 
o duas tran~qs feitas do meRmo co1·dií.o, com duas agulhntn" 
pendentes !las mesmas, sendo uma d,, 0"',450 '' ont1·a 1le Ü"',ôiO 
do comprimento, cada uma. com trcs nós do cinco volta.~. 
tudo preso em uma. pequena. trança de cor1lão, fOl'I'ado de nzul 
ferrete, que prenderá no hombt·o esquerdo. 

Os ula.mare~ deverão ser usados com a. espada i1 eom todo~ 
os uni formes, mono>:~ c.Jm a casacc\ de lJa.ile. 

OliTIWS COIU'OS 

Os ofllei:ws 1las out l':t>J classe.~ annexas W:I<LI'iio tio~ nw~mo~ 
u-n, fopmes j:\ pPPSi11'ipt.os, cnm as seg-nint.es modificações: 

No ehapéo ill'nta. lP, a pl·nsilh:t com t,úpn ser:i S·Jiol"np.JsL:t :t 
:,;p~Ja. ele cllr-ronosponuente de classe- de modo :1. ~cr visivel 
110 centro o 1l1~ixar apparccer em torno uma orla de 0"',00.2, 
scn1lo as etkos: carmo~im para. os medicos e pharmacauticos, 
verde-mar para os machinistas o branca pal'a os commissarios; 
rms passadeiras, a. ancor·a será substituida pelo distinctivo tl:t 
classe, IJile consistir:í.: no caduceu de om,030 de comprimento, 
pa.ra os medicos, e o gral com uma cohra, pat•a o.~ pharmacou
l.icos, como ost:i. em uso; em um cylindru, para os machi
uistas; em lluas pcnnas crnza;la.<> em n.ngulo de 120" com o>~ 
bicos p~\ra a parto do !Jaixo, paea os commissarios; nas 1livisa~ 
sem o cit·cnlo feito com o galão ~npcrior das mnmms, q ne •lis
l.ioguo o corpo lla Armada do 11<\~ onf.l'as classe~, vivos de fl"',00fl 
d(! largura, d L ('Úl' (~m·responrlento :i classe, colloea.dos na.~-~ 
pa1•tos extp,rna;,; nas (lragona;:, liH'l'O pel:~ p:u·te do baixo dP 
VP.lludo d:t côr correspondente ;t classe; nu honnet, a cinta 
tle seda sPrá orl:ula nas pa1·tos ~upm·iol' c inferior pot' vivos 
rle 0"',00.2 do lal'gura, 1la côr conespondcntP. :'t cl<\SSe; nos 
dolmaos, o •lii:!f.incti \'O da gola ~nl':t o d:t ela~ e, de pr•a.ta, como o 
descripto para as pas~adeil'as. . 
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OR ongenheit·u; navacs e pa.tr<ies-mút•os u~at•ão <los mesmos 
nnifut•mos marcado.~ pat·a os officia.e~ do corpo <1.a At•ma.<la., niiu 
1,1\nrlo n:~s d!visaR o circulo rlistinctivo de:<r.n ultimo. 

Aquelles usarão, como distinctivo, um globo de ouro tle 
0"',0tU de diametro, Ctllloca<1o acima. das di visa~. na altura. de IO:J 
mjm do bort.l;tdo e a. meio de ca·la mang<\, e u.;, patriíes-múres 
terão nas pa,.;sll.•leira.s um n•i •lireito, bortlado a ouro, em 
!'\tth~t.ituição da. ancor:\ o, n:t g<Jl:t d,) ololnliLn, nc~:u·ão do nwsmo 
•li~t.indivo- nl11lit·oi&o- pot••im •le prata. 

LE:"IlTI•:S DA J.::.;GOLA NAVAL 

Os lonf;J~ da. E,;cob Na.va.\ u,;at•ão tH uniformes do1 oftlciaeR 
•h Al'111a.1\a, e<~m a~ rlivisas díl gt•adnaçáo a qno llw~ <ler dit'ílito 
o rn~pectivo t•cgnbtmnnt;o, sem ont.ro <listin<~l.ivo a.\1'\m d:t n.~-
1.t·nli:L acima. <la t•nferit.la di viRa. Os lontns qne. 11 n·toncemlo ao 
eot·po da Armada, ti Vflrnm nB~tn maiot' graduação dn que a quo 
lllr>s compPte pelo cargn quo exercílm no magistot·io, nsar·ão rl:t~ 
divi~as !lo seu poHV• com o rlistinctivo de lentn. 

ASPIRANn:s 

PltDIEIJtO UNil''OHME 

llolnnn de pannn aZIII pouco oncorpatlo; c<~lça do pannu 
azul ; honrwt., Pspadim, talim de !!<~•la :~zul cscm•o sPm Iins do 
lliii'O, I11V:ts ![() fJfllliC:t. fn•anca, botinas do hllZfli'I'O JWPtaS, Ji~;L~ 
n som l•ii(IIPit•a, l'allli)'la bt•anc.L n t•ollat•iuh' nm p···, ('n,~h:ulo n 
diroit . .o. 

E~tn unil'ui·me ~rmi. n:{:vlo em todo., os act .os oln serviço fll{· 

I.Arno n em pa. :seio c nos qun n:tigmn o srgo~ntlo on pr·imPil•o 
unifoi'mn pu•:t oR ofllciacs. 

SEGUNDO UNIFORMI~ 

llolman o c:1lça. de 1\a.nel\a azul on <In bt·im bt'<tnco, o::~p.tilim, 
1.:tlim, lJ;)nnet, camisa. bt•ano~:t, hot.ina.~ de cu111'0 tio bt~ZPt'ro. 

Pa.t'<l a.~ formatura.s t.le dmmmha.t'•JUü, sm·:i. u,;a.oloost;e unili:ll'mo 
com •~alç:~ oln !la.nella azul, honnnt, bt•:weo B polaina .. ~ bt·auea;;. 

TI·;RCEIWl I'NIFOR~m 

Dolma.n dt~ ga.nga :tml, li~o. st~lll liga, o ealt:.t <hL mt~sma 
fazonda., bon net., tal i111, <•~pad im, e a misa ht•anc:1, hot.i rns de 
c<~nr·n rln hcz,~r·t•n ou sap:\ios ole l•Jna lwanca. 

l>hTINCTl\'OS 

Cun~ist.irá para o~ aspit•ant<Js <In \" anno, dr> um par do 
tstl'ellas bord Hhe a ouro, tt.~ 0"',1/~u tle di:unelt•o ; para os <lo 
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~~o :umo, de uma ancora borflada a prai.a, fie 0'",0:11-l do eomJn'i· 
mcnto nutre ns extremos da cruz n d11 anete, tendo no mmtro 
da. hn~te, soLrC!lOsGa, uma estrella. d(l om,Ot2 de diametro, bot·
clada a ouro ; e para o ;:lo a.nno duas ancoras cruzarl:Js, bordarias 
a pra,ta, com a::: meflmas dinwnsõcs da prinwira. n 0'",0:35 dn 
a.hm·tura Antre as cruz<:>,s, tendo no ponto 1lc intllrsecção, sobJ'P· 
postas, uma estrclla. bordada a ouro, igualmonte do 0"',01~~ de 
üia.metro, progadas ou cosidas no lado externo de eada m~uJg<~ 
a om' 14 da costura superior. 

Nos llolm:ms de ganga, os distinctivos sento 1lt' vanno 
preto e das mesmas dinwnsõe~. 

Nos dias chuvosos os aspirantes usarão pellel'ine igual :\s 
.tos officiaes, sem distinctivos no capuz. 

Espadirri 

Espadim de 0"',43 do comprimento, sendo 0"',30 •le lamina 
1lirecta com a maior largura do 0"',017;de punho preto com filetn 
1lonrado, ter·minando na parte supel'ior em um globo i.!ln1lo mn 
relevo, do um lado, uma ancora do metal branco o do our.ro as 
armas da Republica, e na parte inl'el·ior uma guard<t 1lo Ü"',OH 
de comprimonto, com bainha de couro preto en' emizado, com 
boccal de metal dourado o ponteira d.o mesmo metal, com 0"',075 
de comprimento, tendo duas braçadeiras de meta.l amarello 
com argolas do mesmo metal, semlo uma unida ao boccal, com 
W"055 1ln comprimento c outra de 0"',03,distante daquolla 11"',04. 

ASPIÍL\NTES A COMMISSAÍWlS 

I'IUMElllO IINIFIJIUH: 

SohJ•ocasacli ahotoa,la. a((, o quinto botão, bonnel., plat.in:ts, o~· 
pnda, fiado•·, tn.lim, luvas !lc pollica br<tnca, Lot.iwt.~ de conl'o 
de bezerro, liRaS o sem hiqueil'a, <·amisa ll!'anc:l do peito I iso " 
eollarinho om p1\ l'ochandn dir·eito, gr:tvata.do gorgn•·i-todt>scd~~ 
pl·eta. 

Este uniformn s1,r:t usa,Jo em todos os ados dll srn·1 ko Pxt.or•uo 
fi iws fJIIO !'xigem o sng111Hio 11nif\n·nw 011 pr·iHrcir·o', p:ll'a, PS 
,,tnfliaeK. 

Em pa~iieio ~or:t o nieRrno unifm•mo sem plat.inaH, a "·"P:t•h P 
o talim, po1lendo sm· a sobt·ncas:tca 1losabo1oa.da, mas ''"111 " 
cullol.n dtl p:Lnno 011 d!l bt·im lJJ'anco--Htollf'!o j;i. IILIS•'t'Í pt.u. 

Com excopçoií.o d:LS platinas, a.s denraiH pHt:as llrstr' HlliftH'Illfl 
sã,o inl.uiramnnt.o iguaes ás ostabol"cidas no torcnit•o unifo•·rnH 
pa1•a. o>: otlici;w~ sn haltoJ'liO~, nwnos o l.al Ítll qne Sf~l·;i. dn l'nl.rn;, 
azul n~~ur·o. 

1 'la/ i na.~ 

fi. Bordada~ a ouro sohJ•o vnlludo bl'nncn, em r l'ur·nw o müdelo 
:L,lopt:l.1lo n Pm vigo•·. RPtHin nst.:lfiiiSlLflaR t.iio ~··nnPtJ1.n ,,.,. pri r uni I'O 
u u illwme. 
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/Jistinctivo 

Consi;;tirá em duas peuna.s cruzatla~. b01·dada~ a. ouro, CJ[. 
loc<~da~ no lado ext.orno dos lJr;~ços a 0111 ,14 da. costura lia manga, 
tendo a cinl.a llo bonnet avivada do br·anco. 

llolma.n o t:al<;:tole tlanoll;~, a?.nl on tlr• br·im ht•auo·n, espJ.Lla, 
l;alim, ti<~.tlor, lu 1 as de tio tle <dl{od:w, honnot o camisa branca, 
botinas de co.m·o de bezerro, t.udó inf;oii·:tmentP- igual ao modelo 
já desrwipf.•J pa.r:t os om~ia,l\.~. 

ü~'FlCIAES IIUNURAIUUS 

U;-;al'ão todos os uniformes ostabelecidos para os ofliciaes da 
Arrn:tda, com as modificações seguintes : 

As pass;~deir:ts serão da mesma fúr·ma, porém, com o com
primento de om,07fi, ttmdo no cent1·o apcn<ts uma <tucot·a 
olo om,040. 

As divisas serão orladas exteriormente de vivos <lo 0"',005 
de largura. du c:tsirnira. azul claro, sem o circulo. 

A cinta do bonnet ter<'t vivos, da mosm:t rôr, de. Om,002 de 
lat·gm·a. 

OFFICIAI•~S DO ESTADO MI<;NOR 

Sobrecasaca como a. dos otnciaes do corpo da Armada, abotoada. 
até o quinto botão, calça do mesmo panno ou de brim branco, 
honnet, espada, fiador·, talim, luvas de fio de algodão, camis:~ 
branca, botinas de couro de bezerro e gravata preta. 

Este uniformo :serâ usado em acto de mostr,t, em serviço 
externo e em passeio, sendo neste caso ~em esparla c talim, o 
tambern em serviço externo. 

SEGUN!>O UNIFORME 

Dolman e ·~alça ol.o lla.nolla ar.u! ferrete, brim branco o de 
nwscla, bonnct, espada, 'fiador·, camis:t branca, gravata preta, 
bo &i nas do couro do bezerro. · 

Este é o umformo p 1ra serviço interno nos navios e ostabe· 
locimen tos nava~s. 

Serâ usado com o talirn e a espada sómente em acto de 
serviço. 

O dolman e a calça de mescla a.zul só serão usadDs nas 
flotilhil,, on nos outros navios, qn:mdo em tea.balhos rio hl\1-
,[,,ações, porões, paióes, a.m:Lrras, appar·olho e pintura. 
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llnHnct 

Do ule~Iw• modelo <JUO o tios olllchus do u.lt<~uu-maior·, 
~cndo, porém, o Cút'dão dom•adu sub:>tituido po1· uma. co:•J•ei;t 
de couro pr·oto enverniz.tdo, de 0'",01 !lo largum com dous 
passadores do mesmo cou1·o. 

Tambem sorti usada a. capa llc brim h:a.nco, do mesmo modelo 
que <\ azul. 

Espada 

De punho preto, l'Clllaf.ando om uma aucot·a. olunt r·o <ln nma 
ellipsc de aramo; meios copos lisos com uma ancot'<L doura<bt 
em relevo na guarda, tudo do metal branco ; lamin<t chata, 
lisa e direita com 0"',025 de la1·gura c comprimento de 0'",~5 
lt 0"', 95; bainha de com·o preto on vernizado com boccal de 
0111,12, braçadeir<t de 0111 ,08 e ponteira de 0"',20, SCIHlo tutlo de 
metal branco e liso. O boccal e a braçadeira tcri'ío argola.,; para. 
prender o talim. 

Fiatlm· 

Todo tio couro pr·eto onvet•niz-vlo, do mesmo 1110 hi•J 1lc~cr·ipt·J 
pat·a os olliciau~ subaltm·no~. 

1'ali;n 

De couro preto cnvornizado, doln•·tdo, d1~ 0'",0 l:l de laJ·gm·;t; 
chapa cii·cula.r dourada de 0'",050 do dia.metr·o, tendo no ccnt.r·o 
uma ancora em relevo, disposta. verticalmente, I'Odt•ada por· 
21 cstrcllas, sendo a. que ficar por cima do anoto do tam mh, 
duplo da.~ outras. Duas guias duplas de couro envernizado 
de 0"',015 dJ largura, com passadores tle metal dourado, 
presas a corrediças t't1rmadas poi' <tncoras dolll'<ld<t>l, com u a.nete 
voltado para. baixo. 

llvlrics 

Dourado5 u do mesmo lormato c dirnon:;oes dos u~ado~ pelos 
officiaes <to estado-maior, tendo, porém, na parto central apcn:t; 
uma ancora com amarra disposta verticalmente. 

Dolman 

Como os dos ofllci<toi! do estado-maior, porem, sem os adorno 
de cadarço. 

Cor•ole 

Como já fic0u esta.belucido para. os olllciae.,· do estado-m~i .. r, 
porém, sem distinctivo nem tlivi~a. alguma. 

A sobrecasaca., CJ.lça, camisa, gravata c botinas serão do 
mesmo modelo que está estabelecido para os oiHciaes do 
o:skt lo-maio!'. 
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Divisas e dislinctiv!ls 

Os distincth·os p~u·a os meskcs constarão ele duas ancot·as de 
0"',0-t de comprimento, cruzadas pelas hastes, bordadas a ouro, 
na face oxtcrfi'\ de cada manga o collocadas no auto-braço i\ 

0"',13 da bocca da manga; para. os contra-mestre<, um<\ só ancora 
em cada manga, com a mosma dimensão o diS(}ost:J. verti
calmente ; para os guardiães, a divisa se comporá de iires galõe:; 
de cordão de 0"',007 de largura, em fórma. dJ V, cosidos ã 
ma.ng<~ tlo braço c;querdo, com <L ahcrtm·a de 0"',070, tondo 
a meio uma ancora dourada do 0"',030 do comprimento, collocada 
verticalmente. 

Para os guardiães extranumeral'ios a mesma dispogição que 
rnra. os gwLrdiãe~. sendo, porém, de dons galões sómcn te. 

Os sub-a,judantes machinistas, praticantes c domais ofliciae; 
inferiores do primeira classe, usarão dos seguintes· distinc~ivo~. 
tendo a cinta do bonnet aviva1la. com a côr co1·respondonte. 
Todos esses distinctivoi serão llJrd<tdos a ouro o colloca.1los nct 
JlLCe oxt~Jrna a 0"', t:l acima 1h bocc t rlo c:.tda manga : 

Para os sub-ajudantes machinistas, nm cylintlr·o tendo sobre
posta um:t c tt•olla bordad:t a prata; 

Para os praticante:>, sómente um cylindt·o; amho> t.ot·ão 
vi v o~ verdes ; 

Para o fiel, um po;:o do fól'lna peismatica, tendo o~ Yivos 
bmncos; 

P<~ra os enfermeiros, um ca1luceo do mcrcm·io o vivos c;u·
musins; 

Para o escrevente, uma pe;Jna horizontal o vivos branco~; 
Para o car•pinteiro-calafate, nm esquadro o um compas~o en· 

trelaçados, o vivos de casomira azul marinho; 
Para o serralheiro, uma bigoena ; 
Pa!'a o caldeireiro, uma cruzeta tubul<tr ; 
Para o armeiro, um revólver; nesta:; tros ultimas classes os 

vi vos serão vcr,[es. 
Os otliciaes inf'erioro;; do :-;egun•la classo usarão da:; divbasjá. 

descript<ts para os guardiií.cs, sendo, por(\m, orlada~ com vi vos 
de 0"',003de largura, da côr currespolll.lcn~o. tendo no centro o 
distinctivo do corpo a que pertencerem. 

Nos dolmans de tlanella as di visas sorão de cadarço de lã 
lustrosa, da' mesmas ilimcn .:õc>s o fôrma que as de galão, 
sendo os distinctivos do prata ; no< de hrim as divisas sorão de 
cadarço bt·anco. 

PRATICUS 

Os praticos quo tiverem honras de officiaes usarão do terceiro 
unit<muo estabolocido para os otnciaes, tendo nas passadeiras a· 
ancora substituída por um prumo e nas mangas um prumo 
do 0"',05 dd comprimento uordado a ouro e collocado vertical· 
tuentu a. 0'",025 adma d<ts di vhas. 
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Os que não tiverem honras de officiaos usarão dos uniformes 
estabelecülos para os ot!iciaes inferiores, sem divisa, com os 
distincti vos seguintes, conforme a classe: 

1" classe, um pri,ImO de om ,05 em cada braço ; 
2" classe, um pi•umo no braço direito ; 
3a classe, um prumo no braço esquerdo. 

C07,INIIl<:IItflS E CRL\llOS 

l];;a,r{t,o tlln<L hlu~:t abotoad<L, do gohL om p•\ tlo tianella. 
<LWl ferrete, mescla on brim br·anco, com cinco botões do 
gutta-percha, sendo as de:mteiras cortadas em angulo recto ; 
bonnet, modelo dos inferiores, sem ancora ; cami~a branca e 
gravata preta, calça de llanella azul ferrete, mescla ou de brim 
branco. 

Em serviço a bordo usarão gorro e avental. 

DISPOSIÇÕES GERAgS 

I. • E' expressamente prohibido o mo do peças 1le uniforme 
cum roupas a paizana e vice-versa e o uso de gravata de 
modelo diverso do prescripto no presente plano. 

2.• Aos oillciaes do estado-mrdoe é permittido entrae ou 
~ahir do bordo á paizana; cinco minutos, porém, dcpoi,; da 
ontrada deverão estar completamonte uniformizados. 

3.• Todos os olliciaes- commandante, officiacs c inferiores 
- são obrigados ao uniforme •lo dia., acompanhando aguar
nição. 

4." Todos os officiaes de quarto a bordo o os de estado nos 
corpo~ de marinha c esta.belecimentns navaes, bem como os 
inferiores, devqm trazer a '3spada <i cinta. 

5.• E' expressamente prohibido o u8o de guarda-chuva 
ou guar!la-sol com qualquer dos uniformes, mesmo em passeio. 

6.• Em qualquPr serviço externo devem sempre os otliciaes 
trazer a espada á cinta. 

7.• Em passeio póde ser usado inditferantemente o bonnet 
azul ou branco; em formatur(l., por1•m, is~o sm·á. determin<tdo 
poht a.utoridrvlo competente. 

8.• Aos aspirantos. hem como aos inferiores, é expressa
monte prohibido andar <i. paizana, ombor·;~ a passeio, ainda. 
mos mo no ostrangciro. 

\J.• O signal de lucto será uma fita de cropc atada no braço 
esquerdo; sendo naciona.l, terá ta.mbem um laço de crepe no 
copo da espada. 

10. Os comma.ndantes dos navios e corpos e os chefes 
1las repartições militares da marinha ficam resp·•nsaveis pela 
fiel oh~ervandn rlosto phnn. 
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11. Aos olliciaes t•oi(n·mados t) faculta ti vu o uso do unifol'HIU 
do presou~e plano, sondo que os pertencentes ao corpo da Ar
mada usarão as mesmas divisas dos ofllciaes do quadro activo. 

12. Ao Quartel General da Armada cabe resolver as duvidas 
sobre a. intelliguncia das disposições contidas neste plano. 

Secrota.riadc gsto.tlo da :Marinha., 12 do fovorch·o de I\!0~.
Jose Pinto da Lu:;. 

!JECH,Kl'O N. 4:!4~ - JJB 15 JJE FBVBUBllW IJE 190~ 

Grea uma brigada de infantàt•ia de Guardas Nacionaes na comaJ·ca de 
1\Iocóca, no Estado de ~. l'aulu. 

O Presidente lia ltcpublic<t dos Estados Unido>! do llr;tzil. 
pat·a, t\Xt~cução llo decreto n. 431, de 14 de dezembro de I8\J6, 
tlccret;t: 

.\t·tigu unico. Fiea ct·ead;t na (iuarda, Nacional da, cmuarc<t 
de l\Iocóca, no Estado de S. Paulo, uma, brigada tio i11fantaria, 
com a tlesignação de 923 , a qual se con~tituirá de tres batalhões 
do serviço activo ,ns. í:74, 275 c :!i6, o um do da reserva, sob 
n. 92, que se organisarão com os guar·das qualificados nos dis
trictos da refcrid<t comarc;~ ; revogadas as di::;posições em 
contrario. 

Capital Federal, 15 de fevereiro de l!JO~, 14" da Republica. 

l\1. FEIUiAZ JJB CAMPUS SALLES. 

Saúino Barroso Junior. 

IJECRETU N. ·1iH:l- IH-: 15 LIE FEYBKBIIto DI:: l!JO:.! 

Crea utua Lorigada tle artilharia c mais uma de infantaria E' uma ue 
cavallat·ia de Guardas Nacionaes na comarca de Santo Antonio do 
1\Iachado, no E•tado de l\Iinas Geraes. 

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Hrazil 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro tle 18!.16: 
decreta : 

Artigo unico. Ficam CJ'cadas na f iuarda. Nacional da comarea 
de Santo Antonio do Machado, no Estado de Minas Geraes, uma 
bt·igada de artilharia e mai::; uma de infantaria e uma de 
cavallaria, a primeira com a designação de ;a, que se con
stituirá de um batalhão de artilharia de posição o um regi
mento de artilharia de campanha, ambos sob n. 7; a segunda, 

Poder Executh'o 1902 8 
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com a de 147•, que se constituirá de tres batalhões do serviço 
activo, os. 439, 440 e 441, o um do lia reserva, soh n. 147; c 
a terceira., com a de 67", que se constituirá do dons regimentos, 
ns. 133 e 134, os qna.es se or~a.ni!!lll.i'ão oom os guardM qua.li
fteados nos districtos da refertda. comarca ; revogadas M dis
posicões mn contrario. 

Oa.pital Fe~leral, 15 de fevereiro de 1902, 14• da Rcpub!ica. 

Sabinn IJ,lrroso JHnio1·. 

DECRETO N. 4:144- tm 15 JJ8 FEYimt:uw tJJ·; 1!102 

Gunccde &ut.orizaç.ii.n pllt•a execução das obrae e melhoramento do por·to 

de Belc;m, Estado do Par~i. 

O Prosülente da Republie;\ dos Esta.l.o; Unüll)s <liJ HJ•a.zil, 
tondo om visb a. p.'lipost \ ap1• ~sentada V ·1· .lnã<l Augusto 
C;wa.llêro o F ·oJ.nl'ico Bon lcl', em cuncurroncb pnblic<l_t em 
virtwlc du o.t\tal d·•. Diroctori<\ Geral <ln Ol.ll'a.s e Viaçao <h 
I'\'lspcctiv;\ ~ccJ·ctarin,dc ~:stvlo, <liÜé\•lo tle 30 de m;do de 1!101, 
decrnta: 

Artigo unico. Fica. concedi,[;\ a .João Augusto Cw;déro e 
Fretlerico Bend·w autorização p wa. execn\ão ths obc"as e me
lhor,•.mont.o do porto da Hnlém, Esta1io do P;mí., ;, que se 
r~;~forc o dito nditn.l, de accordo com o projocto o orç \monto 
pelos ref ,ridos p1•oponentes n.prosontldos o com as clau
sulas quo com este baixam, ,,,s~ignadas pelo Ministro 
de Esta1io tla Industria, Viação o Obr ~.s Publicas. 

Ca.pit.al Federal, 15 do fevereüo do 1902, 14• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

A.lfredo J[aia. 

Clausulas a que se refere o ~ecreto n. 4~44, desta ~ata 

. E' concedida autortz:t~o a. João Augusto Ca.va.Uéro e Frede
rico Bontlel' para, pot• Sl ou companhi:~ quo organisem exe
cutuem v,s obri1s no~e~s;wi<\8 no po~·to J.n Belém, E$t:Ldo Jo 
Pa.t•:t, de :tccordo com o projecto n orça11wnt(} quo apresenta~ 
ra.m, o1 qnaes ficam a.rchivados neste Ministedo, ll cuin <U!-;LHe-
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raçõe.~ que os respectivos estudos d.efioitivos aconselharem e 
durante a. oxerução forem julgados necessa1·ios, a juizo tl.o Go
vm·no, a sabe,·: 

a) caos do a.t,•a.cação entro o Castcllo o o loga.r donomina.do 
« Valh<~-mo Deus» ; · 

b) a.t.cr,·o do espaç• romp ·ebendi l.o outro o d~to ~es e o 
littor;~l act,ual, inclusive as docas a.lli situadas, sonJJI prolonga
dos pell}s concessionarios até<\ face do caos l}S l'ia.chos, boeil·os e 
g-<\lcria.s J.e esgot:)S que desembocam naquulle t ·ochu do litt<)•'al; 

c) dr.\ga.gam ao longo do caos ; 
d) construcção do um houlova1·d ma.1·ginando o caes com 70 

met 'OS do largura, em prolong 1mcn '·O do l\o(ltua.l boulova.r1l tla. 
Ropublic11, com as i'ciipoctivas obras 1lo tlrcoagem; 

e) o~1.;tbclecimnn1.o de armazens junt.o ;w c;~1:s para ;~brigo das 
morcatlori .s em C<\rga ou desc;~r;m ; 

f) constl'Ucção de molhes de ferrv acostaveis pelos navios, co
l.Jertus om pn. ·te, tlo modo a podorom servir üe a.rmazons; 

!!) con~tl'Ucção d.o l'a.mpa~:~ ou csc:1d:1s para uso de emha.rcaç.ões 
n1intl.as ; 

h) csi.abolccimento tle guintlastcs a.o longo do caos o nos mo· 
lhos ; 

i) collocação tlll :n•g,mt]o~. po~tes tlo :tm;~rra.ção, pharóos, etc. 

li 

IJoni.ro d•> p1':1zo d.o s lis mez lS, c.mtados ,[;\ d:th do cont.·:1cto, 
m; eoncos.~ionarios suhmott·n·ão á app1•ovação do G •verno, polo in· 
tormodio do cngonheil·o-fisc•ll, as pl:mta.'l definitivas o OJ'ç:\mOO
tos das ob:as <\ oxecut:u·, :\c•nnp:1nh m lo-os o~ soguinto8 tlo
enmont.os: 

,1) plaut , ge;·;~l topog-nphic 1 o hyd1·ogra.phica do tl•ocho \lo 
litto1·al o :cupado p(}L:1s ob1•as CJntra.ctvla.s, eom os tr:1~ados ti<~ 
mm•alha. uo caos o da 1'11<\ <W longo tl•> mo,;mo, posi~:õ"s d.os bJoi
ros o g;\lcr.as tlos u~g.Jtos, tHC'\ths pa.ra. uso t.la8 omb ~rcwõos 
miu.hs, abdgo~ao longo do c:te .. molhes, a..·mn.zons e accessorios; 

b) ptn·fiL ísecçãn longitudin:ü) dn t.Ol'i'011ü ~•>br,J qne t·\lll do a,g. 
Renht' ti mur:1lh•\ o rospectiv •.s son:l:\gons até o fundo i:!Jlitlo 
em quo assentarão as ftHHla•.'õos ; 

c) typo tl.a mm·alha dt> ca JS, com o c·~lcttlo justifica.tivo dll 
sna ost \bili<la.do o roslst.mcias; 

d) :·:ocçõe:. tr msvm·s:16S e c:\Lcnlos dos volumos do atel'l'O o tla 
dra.gagom a offoctu:~t·-so ; 

e) typos ílas secções dos booiros e galerias de aguas pluviaes, 
encanamentos, ralos, syphões, etc., p;u·a. a. tlrenagem do bon
lovard projj3ctado ; 

/) TH'ojecto dtJ. casa das machina,; para a pruducção da. forç<~. 
moi,ot·a <los gninda.stes, com a rohçã.n esp 1ciftcn.da do tae:J ma
cltina.s e l'QSpectivl)s :tcco~~orio~ 0. numero c 1.ypos tlo8 guin
dasí;es a empregar; 

g) proj'lct,,)~ tlos abrigt)~ a eonsf.ruit• :~o longo do c:1ol:! ; 



ACTOS DO I'OilEII EXI•:CllTI\0 

h) pt·ojccLos dos molhes do fert·o o dos at•mazen:> :\ constt•uit· 
sobro clles o secção do terran.) ondJ elles wem do se1· collocados, 
indicando a natureza o rcs:stencia !las respectivas eamadail ; 

i) p1·ojecto do rampas e escatlas, para. uso de embarcações 
miudas; 

j) especificações sobre as dilfel'entes constl'ucções e sobl'll os 
materiaes que toem de ser nellas empregados ; 

k) orçamento do custo das obras e ro~pectivos preços ele
mentares detalhados. 

Serão a.pp>·ovados ossos planJS o orça.montos, si, até 90 dias 
depois de ap1·esentados ao cngenheit·o-tlscal junto ás obras, o 
Govm·no não houver profm·ido qualquer decisão sobre elles, 
seja. para appt•oval-o~. seja para. alterai-os. 

lii 

Os prcços das di vert::a.:> espccio:> tle obras e o orç;uuun to de 
que trata a clausula procedente serão calculados om moed<~ 
nacional ouro. 

IV 

As oht'<~l! te ·ão eouJet;o nu pt·azu do 1~ rneze~. 1:unta·l.os d;~ 
data da <tppt·uvação das plantas, e fic_\l'ão concluidas d mtl'O 
do 10 annos, conhdo> da mesma dat:t. 

v 
Durante o peazo da. concJSSão o; contrada.ntu:> sJrã.u obri

gados a pt·ocodor á sua. cus;a. ás ropa.raçõJ.> necolsaria..~ nas 
obras c a ma.ntol-as om perf.lito ostad.o tlo conservação, ficando 
ao Govel'no o direito de, om ra.lta do cumprimento desta. clau
sula, fazer executar es;es trab~tlhos pot• CJnta dos cou tractantos. 
Esta obrigação não comprehen.l.e, porém, a rua ou boulwa;·d 
projocta.do, quo é destinado ao uso publico c deve ser entreguu 
a Municipa.lidado, computiudo aos conc~ssionarios conservar 
tão sómcnte a f<\ixa contigua ao caos tle lO metl'os de largura, 
em que ficarão sHuall.os os abrigos para merc~\dol'ias. 

VI 

Os concessiou:\rios tel'ão, dueante o prazo da couces:;ão, o uso 
e goso das obras destinadas á carga o descarga, abrigo e guarda 
das m()rca.dJrias, executan,lo os ditos serviços de accordo com 
os regulamentos que fur.nn expedidos polo Governo. 

VII 

Os l\l'IHa.z.ms C•Jn:;tt·uidos pulos cvncessiona ,·los e destina. l.os ás 
mm·cCJ.•lul'ca~ do impJrtação ostrangoira gosal'ão do totlas as 
vantag·m~. f;wores o onus conf'el'irlos por loi aos a;·mazons 
all'a.udugados o ontt·cpos~os, pod.lmlo s n· a. ollcs rocolltidas l\S 
uwreadpt·ic~s Llc qualquel' clt~sse, exc.:cp~u explosivo.~ uu itJtlam-' 
lllitYch. 
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VIII 

Para ,·omnn<WII.Ção o mnor~iza(•ão tlo cr~pi~al mnpl',Jgado na 
const.t•ncção !las olwas e paganwnt,o thq despozas rlo custeio e 
con~e,•vaç-ã.o respectiva, o bom a~sim !la flst~'\1ização por pa.d.o 
do u .• verno, percPborão os contractant~s as sngnintes tuas: 

1•, set :centos réis ($700) de 11.traca~•1io por dia n mott·o linear 
de caos, occup;~do, por navios a vapor ou outro qua.lquer motor 
modAl'ao; 

2•, quinhentos réis ($500) idem idem por dia n metro linear 
de cáes occupados por navios não a vapor ou o rtro qualquet• 
motor mo<lm·no ; 

3", dous e meio réis ( 2 ~~ ) por kilogra.mma tle m~lrca.dorias 
nrnbarca.da.s ou do~ombn.t·ca.da.s ; 

4", por mez ou fracção de mez o por kilogl',\mma. Ü'l merca
doria ou qualquer genm·o quo houver sido etfectivamonto rnco
lhido aos arma.zens !los coneos~ionarios, as mesmM hxas cobr.l
da>J pelo pl'imoiro nnz do demo r<\ n:~ Alfan•leg 1 do Pa1·á. 

IX 

S::~rão emb'\l'Ca. !as ou desombwc \ths g .·atuita.mont.-, p:llos co.J
cossion:ll'Ío em s.ms o.;t 1holocimontos qu:\esquor sommn.s •l•1 
dinhnh·o p()l'~oncont.os ao Govnmo Fo(leral. as nu~las do Cori·oio, 
as lngagons dos colonos o tí.<J tl'Op:\s, o terão livi·c t;t·ansito, om
ha.rquo n ,J.e:>mnb ll'f}UO nos mn~rno:-~ estahrJ!ecirnentos, <lm·ante as 
horas <lo s<n•viç<J o expo1linnte, o.'! ag,mtes offlcia'l8 do Govm·no, os 
passageiros 1l.os navius a dlos a.ti•acalml o as I'ofwld:~s bagagons. 

O uso das osca,l:ls o 1'1\mp ,s con"t1•ni<la~ p~u· \a~ em h\ ·c .ções 
mintlal'l o passag<1ir•os sfn•á gratnit<J. 

X 

Os concession...-,•ios sorã.o o1Jl'iga.rlo8 a nxecuta1' os s n·vl~'t)S 
<lo capatazias n :·,t·m •,ztma.gom fh Alfan.lnga <lo Belém, si 11ssirn 
convi n· 11.0 Govm•Jw, p ll'<'<llJ mdo pn• nss !.~ sm·viçn;; as taxas 
ntliciaos II".S AlfanJoga.s <L:\ Repuhlica u tiC'\lHlo ~ujnitoil :Lo~ 
J'n~ulamentos qun o Miui~tr~r·ir) tl:\ F:\Zml•l:l nxp! li•·. 

XI 

A Alf•mtlng;\ tljl Bol<irn uão tlal'i:Í li vt·o p1•atior~ :~ rwnhnnn om
h wc:Lç:w, ~orn <tnn e,~ h pl'Ovo oRtar quit.o cnrn os eoncossio
nar,o;; pulo p;\ga.rnont,o th\'1 l••,xas :\cim L monciona·la.s, nmn li VI'O 
t.ra.nsito a f}ll ~lqnnr mtn•ca.lo.-ia flllH 11iiu t. !llh:1 s 1f.isf.!it.o as 
taxas dovi•las. 

XII 

Os cone Jsslonal·ios t'li-ão px•eferencia, em i':nal!Lt•!e do con
•liçõos, pwa a construcção, _uso o goso •lo ob1•as con~onol'lll'l quo, 
dUJ•a.nt~ o PI'azo da. conce~sao, RO toJ•na.J•em nncess:~rli'S no porto 
do Para, 
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Xlll 

O:i concessionarios terão o tlieeito de desapropriat·, na fôrma 
do dec:eto n. IGG4, de 7 de outubt•o de 1855, :\S proprielades 
e bemfeitorias pertencentes a particulares que so ach:,,rem rm 
t~<"ronos nocessa.rios á construcção das obra~. 

Ser-lhos-hão concedidos gratuitamento pelo Governo os novos 
at·mazens da. Alf'audng<l com a reSpectiva. punto, logo qu, fot• 
issonece~sario pat•a o pt·osuguimento das obra;;, o bom as~im os 
ttwr.mos de inarinhai-1 c acct·oscid,m qtw foJ·,~m IIOCPs~:tt•ioH :'t dít:t 
constrncção. 

XIV 

Ao ongeulleiro-tiscal ~~ompote mai·car os ponto:-; ti.c ataqun tias 
obras. 

XV 

O Govot•no podm•á t•osga.ütt' todas as obras, ou parto deltas. em 
qu:tlquor tempo, dopoi;,; dos doz primoiros arlllos da su:t eom
pleta cónclusão. O preço do resgate será fixado tl'1 modo quo, 
reduzitlo a apolices da divida pnhlicn, d:t União, prodnz:t a. r1mda 
1lo 8 •f o sob,•o o capitalt•eta.tlvo á concnssã.o, tln,Jnzitla, po1·Arn, 
:\ imp(wta.nci:\ quu j:i houvm· si1lo amoJ·tiz:~ll:t. 

XVI 

J?indo o prazo da conccl:l~âo fic:11"ã.o porl.oucowlo :i. lJ u iií.o Lodas 
a~ obras tlostinadas aos serviço~ 1lu atmc:v;iw, t':Lrga n ilok<l:tl'g:~ 
c al'mazouagem tlo nHH"ca.tloria~ com o I'nspec1.ivo m:ttol'ial li\:u 
n rodanto, o hem a.s . .;im os to!'l'cnos :tJ.orr:t1los 011 iltlSapropriados 
o as rospOL~tivas b Hnleltorias, excluidos os que tivorem Hi•lo 
a.pplicados :w tlsó p11hlico ou Vl~tHlidos com ;~nt,H·izaçfí.tl du 
HOVOI'IIO. 

XVII 

O capital relativo á prosente coneossã.o é l[mita.do ao maximo 
de novo mil quinhentos o dezenove contos tlnzcntos e dezesoto 
mil cento o vinte cinco réis (9.510:217~125) ouro, e será apura,do 
o fixado, tentlo-Se em vista as qtiantidade~ de obras c:t•lcnt.ada.s 
annualmonto pelós contt•actantes, os juros ilo capitâl llurantn o 
pr;Lzo tlit con~trlicção, às despezas 1le ftsca.lizaçã' relativas :id 
mcl:lmo p:azo o otltms que forem approvada8 pelo Governo. 

Uma. vez fixado, pela fórma indkada, oca.pitalth.t conco~gão, 
om moeda nacional (ouro), ui'io solfrorá :tlteração alguma ~om 
aut.oriza.çãn do Governo. 

XV Ui 

Os coriMs!lioriwlos~pOdei-ão ât-t•bhdê\1', hie lil\11 t.h à.u ttn·;zàçâo do 
Go ;nl'IIO, alguns tlos molhos e treclws do ca,qs com os ,·o~pt!ci.ivils 
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abl'igo~ a omproza.s dtJ n:wog:\Çi'ío o o11tra.':l, sub~istiwlo, poJ'Iím, 
para as obras arrond::ulas todas as obrig:~ções rotativas á con
cessão e continu:mdo respon:nvois por ollas os concossiona.Nos. 
O p1•oducto dosto arr.lOd:~mtdü.o sn::i. J•nunldo ao d:l~ tax·~~ 1l11 
quo tJ•at:\ a clàú~til:\ 8'. 

XIX 

Os cl)nco,;,iunn.rios terão igu:\lmont•l o usofructo dos torronos 
tlosapropriado~ on atllrra.dos 'lUtl n:lo fortJm necossarios aos 
serviços do sou cargo (carga ou descarga, armazonagotn) ou ao 
prolongamo.nto tlas ruas actuaes, podendo a.;·renda.l-os ou 
vondel-us, de accordo com o Governo, revort mdo o p1•oducto J.o 
arr('nd01.monto p:~ra. o d 1S taxas o o das vendas pat·a. amodi
z<Oç1io do capitcd empro.é!rt.du n ~~ obras. 

X. X. 

Os concessionarlos poJ.qrão emittir titulos de garn.ntia. 
( warranís) sobre as mercadorias dep()sitadas nos armazens, 
observando a respectivo regulamento. 

XXI 

o~ cuncessionarios dovurito fut·m~n· um funlo do amortiz;tção 
por meio do quotas do1luzida~ de seus lucros liquiclos e calcul
:tdas tlc mudo quo ropt•otluzam tJ eapikt.l empregado na~ oL1•as 
no fim do prê~Zo da concessão. 

A .fot·mação ,tosto fundo pl'itwipi:u·:t, o m:d~ i.:tt•,[al', 10 :~unos 
tlupoix du eoncluitlas :t.~ obrr~~. 

xx.rt 
A concessão fica1·;i sujeita a. todos os onu~ o gosará elo totLts 

as v:t.ntagens das JQ.S n. 1746, do 13 de outubro tle I >l69, c 
n. ~H:~. de 2.! 1le tlezemlJl'o do 1901, art. 2°, III, a C\ljo 
1·egimcn llcar:L t!llbortlinada, tle acl~ohlo corn as ilhrpo~:~ic;ün:{ Has 
pl'fl<Ctites cla.mmhti:!. 

XXIII 

O noverno po ~orá impoe muUas att'\ o maximo rlo 8:000$, 
p:u·a t:asos tlo inobscrvancia du cont..·aeto. 

Caducará. a conco~~:-to, :ü as obras n:l.o tivo.-em comnt,·o dontt'O 
tlo prazo estipulaúc; n:t. clausula. 4•, ou si 1brem suspensas jJo.· 
prazo superior a seis mozes. ~:t.l v o os C liSOs !111 ftH'1;a ma.it>t 
J'twonhncicloi:! polu Govorno. 

XX. IV 

A;; quostões qnu so sus1·itarem tmtrl\ o novo~rno u o~ concessio· 
na.rios sorão d.1widltlas pot· arbitramento, na fúrrna. tlo art. to, 
§ 13, da lei 11. 1746. tlo 13 d·: outub>o do 1869. O lôro, pat•a 
t.mluB os ollo~t"" ti:~ pl'f'Hnnt.e t·oncos~ãl), ~rw:i. ~omp!'C o tio Hrazil. 
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XXV 

O r.ov •J•no fi se 1.lizw:i. po1• ong.1nh~ir., 4[l su:\ ronfi:lll4.':\ a ox
ocnção 1\as oo.>as o sm·vh:os :\ !':ll'go •lo!'! eont.>.wtaut lS, fiea111lo 
n.~t. ts suj Jitns á.s ohJ•igaçõos quo vig•H'.IIII a hl J'OSpjito pat'.l o!J 
eoncn>:stnnai'ios 4[41 ost.I':\Il:IS •lu lhrl'll snm suhnmç·ã.o on g Lrant.h 
•LI} juros 4h União, 

Como quot1. pa.1•a a. fiscaliz'l.ç:io ontra.rão os eoncosséon:l.t'io11 an
mnlmont' p:\l'a. os coft•e,; pnblic JS 1' t•lOI'<\08 <'Oill :1 IJitanth ut 
2:l:OOO.), pa.ga. a•hnut.ad·\mortto p:n• snmost.1·es. 

03 s.wvi<;.os :1 qut s 1 d.tstin ~·n as oht".IS cont.J·acl.:l·h~ fieam 
igll'tlmento ~njnitos á fisc~aliz~~·:ão ![,, inspoctot· 4[:1 All'ant.og:1 
•lo Pa.r:i, quo 1l·wá aos cont ·:1ct. •.nt.r:s a~ nf'c •~s·n•ia.s· iustJ•uct,·õns. 
4[0 arror,r.o 1'.>111 o~ r·.•gul tm•mtns :1 fJIHt oll(;,; ustinll'<llll ::mhnr-
4\in:\ los. 

XXVI 

O Governo dará. aos concessiona.t•ios, por mnio daR autoridadoi: 
fndoran;. to,la a protec1:iio cJmpativel com a~ leis, afim de qun 
pos~am a.,•,-ol'adar as t:ua.s nsta.belrci4las n pat•a. q 11 t Rf\j:tm 
respeit.a.dos os gnar4las o ompt'.1gatlos nnca.rrega.4los drt vel:u· 
pola observanci!\4lo sous regulamento~ n mantet• :~ polici:t dl)~ 
cá.os, d11cas n ost1.heloeimnnto~ dos t•orwnssiona.rio~. 

XX\ !I 

Srln<lo f•tUO.':l.'!S os swviços quo p<H' nst.'l. con•·n~Riin fic:1.m in
cnmoi•los OS ('OilCOSSÍoll<U'ioS, g,J:o!:ll'ão n[bs 1ln iSmtr:iiu 1[0 qu:IO!'!· 
qn•ll' impn~I.!JS C}ll! nii.u OS f,, l.et'iiHS, 4[0S IJil:IIB igu•.lmont.n tic:1m 
i~ont.os. 

XXVIII 

Os c.mros-üon3.rios f;\t'iio no Thosont•o N wimnl, p:l.l'a fio! ox
o~w:i' <lo cont.l'<\cto, a ~~·~~~~·ão 4le HO:OOOs, qu' p .d.ol'á sor om 
41.inlr•,ir.J, smn vo.1c H' jm•.os, 011 nm a.polieils •la •liYi h publie:1 
rn.hwa.l, po:.[onl t-a ft•ll f lVII.' •h UlliiL t, no Ca.'!o •lo ••:l•lir·~i•la·l•l 
1[:1 COilC:lS~iio, 

XXIX 

Os c mrnssion:tJ•ios t.'!riio o us.) n gos•l drLs ulwa.;j •lo quo t.·.tta a 
pl'!S mt. t CiJilCiliSão p·l[o pr•az<t 41'' l.t'ÍIIt:l n drwo aunos, a. •·ont.11' 
4Ü\ •h h l,;1 a~signatu::1 4lo C•HÜl'aCIH. 

C:lpibl Fndnt• .1, !!i do fovm· 1i.'n •lo lfl02.-.ll{l"edn Jlfoi•. 
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DECRETO N. 434::>- J>E IR DE FEn:rrr.mo nr. 1902 

Alt.Pt·a as disposições tios arts. 2·', paragrapho nnico, o li do regula
ment'l annexn ao rlect·eto n. 3ô22, rio 2(} dr> março de !900. 

O Pt•esidente da. Repuhlica dos F.~t.a!los Unidos do Bra.zil, 
usando da autorização conferida. a.o Poder Executivo no art. VI, 
n . 2•, !ln. lei n . 81 :{, de 23 !le <lezem bro de HlO I, !lecreta. : 

Art •. !.• Ficam substitniuas pcllas sP.gnintos as <lisposições <lo 
:trt. 2", pa.ragrapho unico, o do art. IL <lo regula.mento a.nnoxo 
:w dflct•otu n. 36·!2, dP- 26 rlo marc,10 do 1000: 

« Paragrapho uni<~o <lo art. 2": Aos fabrica.ntos, commer
llian~e~ pJr gro~·m e rota.lhista~ e aos mercatlot•Pf( ambulantos 
de viuagJ•e, vola~, plwsphoro~. eo1Hnrvas, e:ll·t.as dn joga1', Ral, 
p!wfumarias, cal<;a.do, benga.las, dmpc'•os n !'~peei:dida.dm: phar· 
maceutic:1>~ serã.o fornecidos gratuitamente os registros, si ,i:l. 
l'lstivN'em registl'ado., pal'a. o fabrico ou commercio do gonero 
snjnito ao imposto de consumo e tiverem p:1go a maior taxa.. 

Sm·ã.o ta.mllnm fornecidos gratnitJ1mente os regi~tr·oil dos 
tlepoHitos quo estivel'em !'litn:vlos t!f~nt•·o <l:t eireumscJ•ipção 
ti~cal das fabrica.s.» 

« Art. li. Pela expedição do certificado ou patonto !lo rngis
tro, cohrar·Sfl·hiio ns seguintes omolumnntos: 
rt) f';tlJriCJ.S ................ , .......•. , ....• , , .. , . 
li) <lnpositos de fabricas e ca~as cornmnrciae:'l, p ti' 

gr~os~()a .................................... . 
r) c:ts:ts commerciaes l•ctalhistas, nxclusivamentP

dn producto tributado, quanrlo <lo 1• claHsc ... 
A~ demais ......................... , •.....•. 

rl) ea~ai:! commet'ciaes retalhistas com outros Nmos 
do negocio, além do do pro1lucto tributa.tlo, 
excepto cl1aru ta rias ........................ , 

ll) casas commerciaes retalhi-;tas de mais de um 
prodncto tl'ibutado, por cada patente, att! tres. 

f) mcrc:t!lor ambulant<\ por conta pt'opria nu allwia 
!I) pequenos fabricanto1, tt'aballtan<lo ~() ou com um 

100!1;000 

ri0$000 
:10$000 

30$000 

20$000 
2o:j;ooo 

numero de operarios qno não mweda a seis... 20$000 
Dn mais de seis 11 doze....................... riO.~OOO 

Pal'agra.pho unico. Fica i~ento do registro o pequeno fa
brica.nt.e que não estive!' sujeito au imposto <l<~ indnstrias e 
profissões. » 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Ca.pit.al Fnd!wal, LR •I l rover!llro de 1902, 14• !la Republica. 

M. FP.RTIAZ TlF. CAMPOS 8ALLES. 

Joatjuim Jllul'linlto, 
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DIWRETO N. -l34o -DE IR T•E FEVEJtEIJ:n JJE t9o·! 

Apprnva a t•pfnrma dns eAtatutn~ rlu sodedatle de S<'!'(HrnR dP. vitla Cnixa 

Geral tia~ Famílias. 

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Bt·azil, 
a.ttondendo ao que lhe requereu a sociedade <ln segut•os <le vida 
Caixa Ger<\1 das Familias. por seu presirlonte, resolve :tpprova.l' 
38 alterações soguintes, foi &as pda asscmbl<'·a gPI';d de :t•·eionistas 
t•oa!izada. a 24 de <lozemlJJ'o de I flO I, na~ di~posiçõu' dos u::;h
tutos tp!C regem a, mesm:L sociedadu e a tpll' se !'d'oi·u o tleeroto 
n. 3444, de 17 de outubro do 1899: 

a) Substitua-se o § 2• do art. lü pelo segui11te: -No caso de 
renuncia de algum dos dircctores, os restant1•s e o conselho 
fiscal, om sessão e por maioria do votos, nomearão dentre os 
socios utn para preencher a vag:L, até a primeir:t assembléa 
geral ordinaria ou extraordinaria, sondo o novo direetor só 
eleito pelo tempo qtie faltava ao clirector substituitlo pa!'a a 
terminação do seu mandato. No caso de aus:.mci:t justiflc:tda, a 
juizo diJS demais directores, de algum mernlJro da dit'ectol'ia, por 
mais de t1·es mezes, esta, igualmente em rouniio com o con
solho fiscal e como for deter. 11inaclo pela. maioria dos votos, clm
mará um soei o para preondlimento da vaga tOillpOI'aria. 

b) No ~ 4o do art. 16 elimiue-se a p:davra.- n11ic:t- e ao
crescente-se : e um e rndo por ce111 o sob1·n :: t·on•l<t tl:1 sociotl:itll• 
--- Jepois d:t p:da.vl'a- mens:tm;. 

c) Snbst.itua-so o art. 17 pelo seguinl.o :- u:; diJ·eetot'es ca.u
eiouadio no sou mautlal.o, tlll!':tiJI.O o tompo t~lll quo mcot'CI\
rem-no, um cónl.r:wto de seguro de capital por fallecimento, tle 
quantüt nio i11forior a CJUÍIIze conl.os •lo r(·is, o uií.o potle!'ITo sol' 
eleito~ p:1.ra. taos e:trgo:; os sodos quo no :~.el.o 1l:i eloiç:io não 
J'OI'tllll sogm·a.do~ dessa ou do Nuper·iot• IJU:wti:L. 

cl) Substit.ua-so o art. HJ lettra h, pfllo ~~~guinte :-Sub
stituir os directorcs secreta1·io, germite o thcstmi'Cii'O em suas 
ausencias e impedimentos. 

e) Accresconte se ao§ I• tlo arl.. 19 :1 seguinte alinoa.:- c
Substituir o diroctor presidente om sua. :~usonci:1, ou impnili
mcnto. 

!) Acc!'escent1•-sc ao art. 2<1 o seguinteparagrapho:- ~ :L• 
Os purt.atlorol!! de procurações deverão doposit.al-a~ na "')do so
ci:d. metlianto recibo fii·mado pela. clirect.ol'ia, at<'• i,J'O:'l tli:ts :wt.cs 
da I'c:Llizaçã.o de qualquer a~semiJWa. gm·al. OI.'tiill:u·ia ou oxi.t'a
ordinaria., não sendo valida~ pa.ra qn:~hruor nll'c•il.o na~ mP~ma,; 
:1.ssemblt'•as as procnrações apresonta.tla~ J'úi':L tlf~~St) tempo_ 

g) Rnbstitua.-se o ~ 2o do :.tl't. 24 pelo seg11int~::- Nnnlmm 
socio poder;í. represnnta,J' mais ele einco votos. inclusivo u tlo 
vroprio soei o. 

h) Substitua-se o art. 25 pelo seguinte:- As assnmblt1as ger:\eR 
ordinarlas offectnar-se-hão no moz do setembro de cacla anuo. nx
enpto a.~ da :i'prnsont:u(i"to tln bn.l:tllt;o qninqnnnnal. qun tlnvnJ•:Io 
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Set• no tnez de unzembro, e as extraurtl.intJ.i•ias rt-;diz:tr-se-hão 
sempre quo a directot·h consitlm·al-as necc:<sa.rias, ou forem con· 
vocadas pelo conselho fiscal ou Iwpwrlrla~ :i, d.irnct.m·ia por um 
grupo de soei os em numot·o do :~o. no mi11imo. 

i) Substitn:i.-so o~~!· do art. :m pnlo sngttini.P:- A~ aBSt1mblt'•a.s 
geraes ordinarias ou oxtt·aot·dinari:ts diWiwão SIIL' sntttpro moti
v:tda.s em seus anmmcioi!, na imprensa, 1lcvtmtlo :t•Jnellas ser an
nuncia,d:ts com 30 dias de antecodencia, no mini mo, e estas com 
oito dias, i<rUalment.e no mínimo. 

j) Sub.-üitua.-sn o art. 28 polo Negninte:- No fim do c:[,(l:t anno 
::lucia! so procodm•(t a balanço pa,rcial, o no firn de ca1h qnin
quonnio se procederá a balanço geral. calculando-se mlthema
ticamonte o valor das reservas de todos o:-; contr~tetos em vigor, 
para o apurado ser levado a credito das resp:•cliv;ts conta~ o 
a.ssirrl detormina.1·-~e a situação da socied:~rle. 

Capital Feder·a!, lR do ftwcreiro de 1902, !4° d:~ IV•public·t,. 

1\L FERRAZ m; CAMPOS SALLES, 

.Jooq11ím llfurlínlw. 

Sr. Pe<Jsidonte da Republica- Do ha muito cogit:wa remover 
o:; graves doJeUos apresenta.1los por proJtssionaes no arrolamento 
em uso para montada dos officia.es e praças dos corpos tl.c 
cavallt\t·ia o dos ragimontos do artillml'ia do nosso Exercito, 
não sen lo entro outros o menot· a t':tlt:t t!n uniformidade, pot· 
exi~tir mai~ 1le um t.vpo o, mn c:~d:t t.ypo, :tinda, dnsiguahl:tdnN 
~Pn~ÍVI'ÍS, 

Tmulo :t fit•nta I<;nrique llriggom:'Ln & Cornp. :tj)I'O:lnnt ulo :t 
n:;1,o Minist.orio um modelo de art•eio militar, de sua inrençã.o P 

privilegio, dolibm·ei mantb~r proceder a sorio.~ estudos c cxpo
t•imJCilts do modo a ter uma base p:1ra jnlgar tio s!Ht utilidttde. 

Aos Srs. genoral do brigada Jost~ Maria Marinho da Silva, 
tcnont.u-coronel José Caetano do Faria., cummanrlante 1lo t• i·t~
gimento de cava.llaria, o majo1· Luiz Antonio Cardoso, fiscal do 
9• regimento de cavallaria, incumbi de examinar c emittir 
bpiniã.o so_bre as vanta.gons ou incon veniontes de sna a.cceitaÇã.o 
sob o dnplo ponto de vista technico o ocdtlomico. 

!Jopois de ter recobitlo detalhatlo p;wecor, analysando e justi
ficando a convonionci:t do snr proforillo <tflUOlle modelo, ordenei 
IJUO fossem arreiados a.lgliiiS anim<LO~ O tr•:tzitloB 1Í minha pro
sença para verificar da superioridade preconizada pela com
missão. Assistiram.tambem a essas prova~ o,; Srs. maJ•ecltal 
chefe do Estado Maior e general de divisão commandante do 
4• districto militar, a propl'ia comntissão o diverso~ olnciao:;. 

Tã.o patentes se tornaram a~ vantagens do novo typo, quo 
totlos foram aécor1les em achar util a lllllllall(':t do actmtl sys
tema do arreiamento. 

Attendendo, pois, a todas estas circumstanciaes e a que a 
•lilforenQa dri preQo do>~ t.ypos nm uso, comprados om •~oncur-
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reucia 1mhlica o o do proposto, ê favoravel n. ~ste ultimo, em 
191$28! e216$787 para os dos ofllciaes o 68$·!12 e Hô:i;ti4ü par·a 
os das praças, si fur~m ou não flnverniza.tlos. 

Accrnsce ainda quo o tempo do duração é um facto1• a pesar 
sonsiyelmonte sobr,l o lado economico, o nesGe pt~rticular nada 
dnixa a. desejar o novo modelo, porque cad<~ unut de suas parLe~ 
componentes facilmento são substituídas. 

Não sendo conveniente que o Exercito brazilciro tenha a fa
brica de seus ~trreios no estrangeiro, exigi, o quo foi acceito 
pelos proponentes, que fo . .:~e clla trn.sladada para nosso terri
torio. 

Estando esse invento acobertado por um privilegio, não se 
póde appellar para a concurrencia publica, mas, para evitar 
que os proponentes, senhores do fornecimento, abusem, ule
vamlo o preço, ainda lhos impuz um pt·eço lixo para o tempo da 
duração do privilegio c em libras ostel'linas, que, calculado pelo 
cambio do dia, o reduzirá de muito com a subiua do cambio. 

Ainda attondi ao caso em qun os proponentes não possam, por 
qualquer motivo, continuar a fomecc~r ao Exer·dto, estatuindo 
que, nesse caso, elles abrem mão do respectivo privilegio em 
favor do Governo, que poderá nos seus A rsenaes e em estabe
lecimentos particulares mandar conl\\c~cionar annios do typo 
<lo sua. invenção. 

Tendo em vista tudo quanto fica exposto, julgo conveniente 
acloptar-se no nosso Exercito este novo modelo de arreio militar, 
pelo quo aprPsento á \"Ossa consideração o decreto qno modifica 
os typos de arreiamonto adoptados pelos decretos ns. 1729 A 
o 190:~, de 11 de junho e 3 de dezembro de 1894, quo ficarão 
t•ovogadoR na.~ partes rnt'orentes a oste al'!sumpto. 

Capita.l Fe<lm;al,' 21 ele feyereiro de l!l02.-.r. N. ''" Mi!rlei!·os 
ltfnllp,f. 

DECRETO N. 4347- D~; 21 DE FEVEREIRO IJE 1902 

Approva o novo plano de arreiamento para a montada dos officiaeR e 
praças rio Exercito 

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Bt•azil, 
n~ando da autorização concedida pelo Poder Legislaí.ivo, na lei 
n. R::l4, de:~ de dezembro de 1901, n. VII do art. H, resolve 
•tpprova.r o novo plano de arreiamento para a montada, elos ofli
ciai'R e praças do Exercito, o qual a este acompanha, ;~ssignado 
pelo marechal .Toão Nepomuceno do l\ledeiroH .Mallet, Ministro 
de E;ta.do da Guerra, ficando <ts~im revogados os dccrotos 
ns. 1729 A e 1903, cio li do junho e 3 do dezembro de 1894, o 
primeiro na parto relativa a arreiamento e o segundo quanto 
ao art. 3•. 

Capital Federa.!, 2L de fevereiro de 1902, 14" da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N. de -~Iedeil·os ,lfallet. 
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Plano oe arreiamento ~ara montaoa oe officiaes e ~raças ao 
hercito, a~~rovaoo ~or oecreto n. 4347, oe 21 oe fevereiro 
oe 1902 

,lfontadrr de o!ficiae~ 

Baixoira.-De sola. fina, com 0111,50 de comprimento, fcn1lido 
até 0111 ,06, das extromid.ados, n;L p;:u·to correspond.ento ti, eo-
lumna vertebral. · 

Serigote-Com 0'",58 de comprimento. modido sobro os •;oxint~. 
c Ke comporá de: armaç"'ío com basteit·os de madeira o ea
beços de fert'o b::ttid.o, de 0"',023 1lc largura e om,I)Q5 dLl eilpes
sura, collocada a armação com os coxias sobre um plano hori
zontal, a altura das cabeças, acima desse plano, será om,22 para 
•t anterior c 0"',20 para a posterior, medidos desde a aresta 
superior. Terá duas argolas de metal bt·;wco com 0"',0..1 de 
tliamotro exterior na cabocn anteriol', pat·a prendtJr o peitoral 
e as bcJlsa.s, dous grampo~ mL posterior para as corl'eias da ma
leta e uma argola tambem de metal braucu e o mo.-lmo diame
tro dos acima para feclu1l' o porLa-esp:1da. 

Quatro pequenas chavetas do metal ht'<tll•~ú pae;t prondol' os 
coxins e a carona e uma chap<t de fol'l'o, de cad<~ lado, para os 
rectangulos moveis quo dão passagem aos lüro~; ostar-; chapas 
dcvPm estai' pregadas de modo que os lóros tpmem a posição 
rigorosamente verticctl. Uma tira de sola fort·ará o espaço entre 
as duas cabeças, pt·ondendo-so as basteiea.s por tontCl.s de sola. 

Coxins-Dous acolchoados, forrando as basteiras c prenden
do-se á. armação pelas chavetas, üo modo que soja faoil a sua 
collocação e retirada. 

Carona-Do sola, imitação de couro !lu voreo. pt•eta., lustrosa 
e lavrada, dividida em duas pal'tes, pt·endendo-se á armação 
pelas clnvotas; será. arredondada na parto antedor o dover;L 
exceder aponas 0"',ÜÜ a aba da. capa, no sentido vertical; ás suas 
duas partes so fixará o travessão, de coul'o, com 0"',12 na. 
maior largul'a e 0"',06 junto ás dua3 meias argolas quo o ter
minam; essas terão 0"',055 do altura o om,oos de espessura. 

De cada lado da parte antol'iol', duas fendas permittirão '~ 
passagem das correias das bolsas. 

Capa-De sola fina, amarclla, imitação do couro de porco, 
acolchoada em gomos, sondo os do assento uo sentido do com
primento do cavallo o os das <J.bas no sontUo perpondicular 
áquelle ; sel'à guarnecida de virola de metal bl'anco nas cabeças 
o com o escudo nacional na anterior; as duas cabeça; serão rle 
:;o!a pl'eta, lustl'osa. o a capa se encaixarã nas cabeças tio scri
gúto c se fixad pot· uma. corroi<~ t!Ue, pal'tindo da cabeça de 
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trás, irá pela parte do baixo se prender a uma. fivel<L existente 
na (a.ce posterior da. cabeça da frente. As abas terão 0"',38 de 
comprimenco. 

Ba.rrigueira-Dc corda, com argolas de fer:ro de om,lJ do 
diametro exterior; haverá dous typos, um com 1"',05 de com
primento c outro com 1'",20, tendo sempre om,20 de l~rgura. 

Latrgos-Dc couro, modelo commum, com l metro rio compri
mento e 0'",02.5 rio largura. 

g,;trib•Js-Do meia. picaria, de metal branco, com o copo in
toir:uncnte liso c o escudo naciunal no centro, tendo 001 ,07R 
para. altura do aro c 0111 ,060 para altur:L do copo; serão rofor·
r;ado:; ua parto int,crna do copo por um travessão. 

Bocaes-Lisos o clmtos, de metal branco, com 0"',20 de com
primento e 0"',028 do largura, tendil nas ex&remidades drolas 
li o mesmo metal. 

Lo'ros-Modelo commum, de sola. a.ma.rclla. 
1-tobas-Arrctlonrladag na p:Lrte inferior, com ou•,24 de com

primento, 0111 ,15 do largura e 0111 ,085 de alt.m·a. qu:mdo cheias, 
foeha.das por uma capa, abotoando por meio de um botão rle 
cabeça circula.t· ; uma correia estreita com fivei<L, passando pot• 
baixo da capa c pelas fendas da carona fixará a bolsa. a esta ; na 
capa. terá o e~cudo nacional e por baixo 6 numero do regi
mento ; as bolsas prender-se-hão ás ar~olM da frente do sori
gote por correias com fivelas de fórma elliptica e uma á outt•a 
por uma correia passando por baixo da capa do ~erigote. 

As holsas c corroias respectivas serão de sola imitação de 
couro do porco, pr·eta, lustrosa, e o numero, escudo, fivel:1.s c 
botõe:; de metal bt·anco. 
MaL~ta- De fórma cyliudrica, com :•8 seguintes dimensões: 

diametru da~ bases 0"',08, altura 0111 ,30 ; prenrler-sc-ha á parte 
po-:terior do serigote por duas correias, passando pelos gram
pos alli existent,e~ e uma outra correia servirá para fechai-as ; 
a.s fivelas serão de fórma elliptica c as circumferencias das 
hases serão guarnecidas com molas de metal e os centros dos 
circulos com escudos nacionaes ; tod() o metal será b1·anco, e a 
sola preta, lust.rosa, imitação de couro de porco. 

Porta-espada- Do mesmo couro quo o da maleta, com 
om,16 de comprimento, Om,os de largura na parte superior e 
om,06 mt inferior, com duas correias e fivelas elliptlcas, de metal 
branco, sendo uma para fixar a espada c outra para fixar o 
porta ao serigoto. 

Freio- Com alavancas e barbella. de metal branco. 
Rt.ldeas- Formada cada uma de tres segmentos, ligadas por 

argolas do Om,30 de diametro extel'ior, com passadores de om,!5 
de comp,·imento o botões redondos dos dous lados; term~~rão 
em palma e se poderão •~botoar uma á outra ; o comprimento 
tol.al :sm·;í rl11 dott~ metros. 
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Cabeçada- Com quatro argolas iguacs ás das redeas, passa
dorm; o botões; terá. uma fivrla na p<Lrte superior, onde ta.mbem 
existirá um bo ão com presilha para. prender a cabeçada ao 
buçalete ; não terá. tcsteira nem focinltcit·a. 

Buçalctc -Com argolas rle 0"',032 de diametro exterior, mo
nos a do fiadoi' quo tor<i, 0"',040, passadores o botõns, sondo a 
tf!~tdra e 1ocinheira li~as, isto é, foit.a~ c:~d<t um:t do um:t stí 
pt•t;a, e não terão ligaç.ão directa. 

C:tbrt~sto- Com tros argolas do O"',O:J~ dl' tlianwtro, P••ssa
t!ores e botõt~,; redondos dos dons lados. 

Peitam! -Ter; i. um escudo na parte ecntral o gamarl"d. ; 
tanto esta oomo <LS po11tas se prendm·ão por combinação do 
argohos e botões, passadores, conw nas outras peças. 

Rabicho-Com uma 11eç:~ motalliea. constituída pelo escudo, ao 
qual csta1·ão soltladas as argolas quo correspoll!lllm ás duas 
pernas do rabicho o ú. fivela suporior; a boneca ligada por duas 
ti velas ollipticas; passadores como nas outras peças. 

Maneia-Com uma argola, passadores e botões. 
Toda~ as argola.~, passadore::>, botões, fivelas e eseudvs d;t:,; 

peç.as acima!( t'edeas, t~abeç;td:ls, etc.), serã.o th• metal branco e 
as presilhas sm·ã.o iiHlepPntkn&e:-: d:1:; lH~ça,.;, para t'acil substi
tuição. 

Para os corpos desta Capital, serão as redeas, caboç:~das, 
huçaletes, cabresto, peitoral, rabicho e rnanoia, de sohL enverni
zada tlo,; dous l:ulo~, o, para os outro-; corpos, de cotu·o lle gado 
vacum. 

Schaib!'aek - !Jn panno igual :w dolman, pnmdendo-se ao 
serigute por encaixe nas cabeç:ts n pelas correia.s das boL,as e 
malot<L: para o primeiro unif•Jrme seriio guarnocidos tle galã.o 
de ouro de 0"',03 de lal'gnl'a o tel'ão nas pontas o escudo e 
numero de metal branco. 

Pellego-De lã commum eom as dimensões mínimas de 
JH·.~o x 0"',60. 
~obresinclta-De cadarç·o encarnado com pontas de couro e 

fivela. 

Jlfontada de praças 

Baixeiro-0 mesmo d;t montada de oillciaes. 
:)origotc-0 d<t montada do olficiaes, com as seguintes alte

rações: suppi'essão da mola e do escll!lo nas cabeças da capa, as 
argolas, gl'ampos o chave tão sm·ão de fert•o branco, a ca.ronà 
lisa, tend.o apenas dous frisos, será., bem como as cabeças da 
capa, dn sol:t pi•ota., sem lustro. 

8arrigueira-A mosJn;\ tia Jli"JJt.ada ele ollici:w~. 
Lategos-ldem. 



E~triuos (p;u·)-!Ju muLa! ;uual'ollo com 0", lU tio altur;~; em 
um tlollcs lta.vprá um cachimbo pat'<L lança, de fôrma tronco· 
nica, com um pequeno furo na basJ inferior o quJ terá. 
iJ'",O:JO c o ",028 para diamctro das bases e om,055 de aHut·a. 

Buca.e;;- Do metal ama.rello, lisos, com 0"', 15 rlo compri-
mento. -

Lóros-l\lodolo oommum. 
Bolsas-Como as das montadas dos otliciaus, mas, rlc .'$oht 

pl'et<t sem lusti'O, suu.>tiLuindo-sc o meLai bt•;mcr) pur <Lmarcllu 
e supprimindo-sc o escudo. 

1\Ialota-Como a da montarhL rlo oJiicü~es, mas do sola pt·ot<t 
sem lustro, substituindo-se o,; escudos p.n· nnmct'o8 o o metal 
branco l)Or amarello. 

P01·ta-espada-Como os de olliciacs, lll<L~ rio sola. preta, sem 
lustro e com fivel<t'! a.ma.rellJ.s. 

Froio-Com alavancas c barbellas de metal am;u·ollo, riu 
mesmo modelo q no pat•a os cavallus de olliciaes. 

Rodeas-Como as de montada do ollicütcs, ma.s cum duas ar
golas, supprimidos os passadores o sendo as at·golas o botões rle 
metal am;u·ello. 

Cabeçada-Igual {L rh\ montarht de oflici<loi'l, suppi'imindo us 
passadoros c sendo do metal amal'ello os botões c ar·golas. 

Buçalete-Idem. 
Cabresto-Idem. 
Maneia-Idem. 
Peitor;ti-Idom, :mb3tHuiiHio-s;J ta.mhem u o>lcurlu por uma 

argola. 
Rabicho-Idem. 
As pr·esilhas das redeas, c;tbn<;ada, eLe., sorKo inrlopondcntos 

das peç<LS. . 
Pa.i·a os corpos de:>ta Capital, a:> redeas, caber;ada.~, buçalc

tes, cabresto, maneias, peitorae.> o rabichos seriio foit.us 
de ':lula preta, som lustro, o, p~\ra os outros, de conm de gado 
vaccum. 

Porta-cla.vina-De sola. amarella, com om,ss de comprimento, 
prondendo-so a u,aa at·goh do lado dil•Jito da caboçoa postorior 
do sel'igote por meio de uma fivela. com correia; um<t outr;~ 
correia servirá para fixa1• a. clavina ao port;~ o uma torceira 
pam ligar esto á. argola da barriguoira. 

Alforgos-·De sola ama.r·olla., ligados por uma. tira. lar"'a u 
intoiriça do sola, o po<" outt'a. m:ti:> estreita, sep1.ran '_o-so"" om 
1lua.s quo se p.'endem por uma H vela; amai,; larga é destinada 
;~ apoia.,· se nos prolongamentos posteriores das basteira.s, e a. 
mais estt·oita na. armação, por· baixo da capa ; duas correias 
~.:om fivelas prendem o~ <tll'orges â.s argolas da barrigueit·a ; 
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cad:L alforgo tom, por baixo da capa que o fecha, um peq!lono 
bolso, são arredondados na parto inl'orior o toem as segUintes 
dimensões: 0"', 32X0'", 32XO"',IO. 

Po!legos - De lã commun, sendo as dimcnsõei mínimas 
1111 ,20 XÜ"' ,GO. 

Souresincha. -Do cout•o, com fivela. 
Cap::t para poncho - De sola pt·ct<~, sum lu3tl'o, com col'l'ei<t~ 

c fivelas. 
l:lcltaibrack - Como o da montada do otllci:~os, guarnecido, 

porém, de uma listra encarnada de 0111 ,04, vivos bt'ancow para 
a cavall•1l'Ín. o carmesim para artilharia c o numet•o do regi· 
monto om metal a.marcllo nas pon~a.s. 

Bot'nal para milho- De lona, com clbeçada de sola e fivela. 
Balde -Do lona, do fôrma cylin1lrica. com 0"•,25 do diame~ro 

na bocca e QtD ,30 de altura, com um<L alça do lona com punho 
de madeii·a fot'l'ada de lona. 

App:trclho tl.o limpeza- Compos~o do um<L rasp;\deit·a, sem 
cabo o com alça de couro par<t onlht• <t mão, uma oscova de 
raiz, uma de cabello com as costas i'H'radas de sola, um pente, 
uma esponja eommum c uma tesoura do tosar· ; sot•á. acondi
cionado em um sa.cco do brim ou lona com tirantes para. ser 
cundnzi<lo a tiracollo no serviço de limpeza da cavalhada. 

Observações 

I. • O schaibrack !'az sempre parto do p1.·imciro unifurmc, 
podendo ta.mbem os otllciaes e pra~as usat• o schaibrack de 
listra encarnada o vivos bmncos em formaturas c outros ser· 
viços do segundo uniforme, quantlo isso for determinado. 

2. o O pellogo, sobresincha o alforges só serão usados em 
ordem do marcha. 
· 3. o O porta-clavina só será usado quando fJr ne~essario. 

4. o Em exel'cicio, so1•viço.os e formaturas de poq uona duração 
com o tempo bom, o poncho será. substituido pela maleta. 

5. o Só em ordem do marcha os olliciaes poderão ser obri
gados a tl'azel' seus ponchos na g<~rupa, continuando, porém, 
tlispensa '.os disso nas revistas que se pa~s1trom. n<tquulla 
ordem. 

G. o Par.t serviço de campo ('Ã.ldi\ pra.;a roceuerã. um m<t· 
noador, o cada esquadrão qnateo laços do com·o trançado. 

7." Os corpos terã.o em arreca(lação peças avulsas do sorigoto 
o mais arreiamonto em quantidado que o Governo 1otm•minará, 
segundo as p1•obabilidados de estrago de cada uma. 

Capital Federal, 21 de fevereiro de 1002.-.T. N. dg Jfedei1·os 
Mallet. 
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tmCRETO N. 434R- DE 22 IJE FEVERI:mo IJI·; 1!!02 

Crea rnai~ uma hrigada de infantaria de Guardas Naci<Jn;wq na co

marca tla Capital do Estado d•l S. Paulo. 

O Pre:>identc da Ropuhlica tlos Esh·los Oni<los do Beazil, 
para execw:ão do tlcct·do n. ·fll, riL~ 14 dr' 1\ewmht·o <le 18\Jii, 
<lccrota: 

Artigo unico. Fie<~ creada na C3u:tt•,Ja N:lcion;d •h ennHt'e;b 
d;b Capttal üo J<;sta·lo 1lc S. Paulo uutis uma ht·íga1h do inl';bn
tari:l, com ;~ <le3ign lt:iio .:.e n.::•, a •1nal se constitllii'<Í tio t:·e~ 
hatalhões do sct•viço activo, ns. 277, :!IR e 2/V, n nm 1lo da 
resot•v;~, sob n. !J:l, qtw se organisa1·:w cum os gnat•tla.s qua
lificados nos distriel.o:-; da rtJfel'ithb ''om:<.r•~<t; l'flvogn.d<bS as di.-<
pu~içõcs em ccmtml'io. 

Capi1;;bl Federal, 22 tlo fovm·eit·o de l \111!, l·l" tia Repnhlic t. 

Sabino IJan·oso .hmio1'. 

DECRETO N. 434\J- DE 2.:! n~: FEVI:w:wo 1>1: 1!1112 

Crea duas bt·igadas de infantaria de Guartlas Nacionaes na comarca de 
i\raraquant, no I•:sta.rlo de S. Paul•>. 

O Presidente rl;t Republica dos Estados Unirlo:i do Rra.oi I, 
pam execução do decreto n. 4:ll, de 14 dt\ tlezcmlJro de 18!JG, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam CI'ca.das na Ona.rt!a Nacional da com;~rc;~ 
de Araraquara, no Es~ado ue S. Paulo, du~s brigada~ de inf'an
tal'ia, com :;tS de3ignações de IHa o 95a, aq <tua os HC constituirão 
de tros ba.t<1lhõ-1s do serviço activo c um do da rc8ct·va, cada 
uma, aquollos sob ns. 280, 281, 282, 2s·l, 284 o 285 o estes de 
m. fl4 e 9G, que se ot·ganisarão com os guartla.s qualificados nos 
distl'ictos da rcfut'Íila comarca ; rovoaada.s a,; disposiç.ões em 
contrario. 

Capital Federal, 22 de fe\erciro rlo l!lll2, 1·1" da ltepublica. 

M. FEltRAZ l>E c,u!l·o~ SAI.LE~. 

Sabino ZJa1-ros') Junio1·. 
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DECRETO N. 4350 - DE 22 ng n:nmEIRO DE 1902 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guarda~ Nacionaes na co
marca de Botucatú, no I<.:stado de S. l'aulo. 

O Pre:~idente da Republica dos Estados Unitlos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica crcada na Guarda Nacional da comarca de 
Botuc<~tü, no Estado de S. Paulo, mais uma brigada de infan
tal"h, com a designação do 96", a qual se constituirá. do tres 
batalhões do sorviço activo, ns. 28ü, 287 o 28d, e um do da 
reserva, sob n. U6, l!UO He organisarão com os guardas qua
lificados nos districtos da referida comarca ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 22 de fevereiro de 1902. !4•> d:t Republica. 

:\!. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 

DECRETO N. 43.)1- DE '!2 DE FEVEREIRO DE 1902 

Abre 'tü Ministel'io dos Negocios da Jndustria, Viação e Obras Pu
blicas o credito especial de 100:000$ para a construcção das linhas 
telegraphicas de Cuyabá a Corumbá. 

O Prosidento d:L Republica dos Estados Unidos do Brázil, 
usanrlo da autorização constante do n. li do art. 18 da lei 
n. 834, de 30 de tlezembro de 1901, decreta: 

Artigo unico. Fica aLerto ao Ministerio dos Negocias da In
dustria., Viação e Obl'as Publicas o credito especial de 100:000$, 
para occorrer ás despezas com a construcção das linhas telegra
phicas de Cuyabá a Corumbá. 

Capital Federal, 2~ de fevereiro de 1902, 14° da Rupublica. 

1\I. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfr~do Maia. 
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DECRETO N. 4332- IJE 26 DE FEYEH.EIIto IH: HJ02 

1\Iodifica as tlisJ'oRi<;ões dos arls. 30, .J-t, GS,. m, RO, 81 "100 <lo 
regulamento da Escola Naval, annexo ao decreto n. 3652, de 2 de 
maio de iUOO c do decreto n. -1313, de 8 de janeiro de Hl02. 

O Pre~idento da Rcpublica dos Estados Unidos do Ht•azil, 
attendendo ao que lhe cxpoz o l\li11i:-ltt·o 1le E~tado da l\!c\rinlta, 
decreta: 

Al't. }.o 03 a3pirantes appt·ovados plenamente em todas as 
matorias dos tres annos serão promovidos a guarda~-marinha 
alumnos c, como tacs, frequentarão o '1" anuo do cm·so de ma
rinha. 

Paragraplté) unico. Os demais alumnos que não forem appro
vados plenamente estudarão como aspirantes o 1" anno c, si 
forem approvados om todas as m:ltcrias no fim do anuo lcctivo, 
se!'ão promovidos a guardas-marinha confirmados, coneM
rendo na cl;.\ssifica.ção final com os guard;\s-marinh<t alumno~. 

A disp1siçã.o deste artigo é a.pplieavel súmcnte ao.~ alum1ws 
admittidos do corrente anno em dcantc como aspirantes. 

Art. 2.0 Os guardas-marinha. alumnos que forem rcpJ·ovados 
em toda.s as m::ttol'ias quo constituem c:tdciras do -1" anuo ou 
tros vezes na materla do uma mesma c:tdeira. ~erão rlcmittidos 
do posto com todos o:> elftJito~ do tmncamento do matricula n:t 
E~cola Naval. 

§ 1.0 Os guardas-marinh:t alumnos quo forem reprova1los 
em qualquer das materias do 4o anno, Heja do cadeira ou do 
aula, serão, logo quo houverem prestado todos os exame,; do 4" 
anno, desligados da Escola Naval c post.o~ â disposic,:ão rlo 
Quartel-General d:t Marinha, pam set·om emlJarcados em na
vios da csqnadl'a e nelles pt·estarcm todos os servi<;os q11e 
podem caber aos aspirantes, quando embarcados. 

§ 2.0 Os guardás-marinha alumnos na!l cond içõcs do para· 
grapho anterio1• não serão confirmados emquanto uão obti
verem approvação em exames, que prestarão n:t Escola Naval 
quanrlo o requererem, das materias em que tenham sirlo re
provados. 

~ 3. o Os guéw,t·.s-marinln alunmos, n·\ sitna·~ã.o <los par:•.
gr:•.phos antcrior.:Js, quo, tlcntru tlo d.ous a.nnos, c.mtarlos da dat<\ 
1ln seu rle ;ligamento th Escoh Nô\v;•,l, nãü r<~qunrcrmn os 
oxamcs que lhes falt:'.I'Jlll, serão I!Cntitti<los eo111 to l.o.-; o~ dfuHos 
menciona !os n;•, primeir:~ p;~rtc LI.()SÜJ artigo. 

§ 4. o Os gué'.l\l.as-m;\rinh:•. al um nos elll b:\rca..l.us continuam 
sujiJitos ao üispolito no :·.rt. 100 1l.o rng11lallwnto vi.,.ente tl.a. 
Escol:\ Naval, t:>n<l.o. <IS prbões rig,,r,;~as prosr~riphs n~ C•;~J.i.,.,l 
llisciplin:•.r d.··. Arma~_,.,, ;~ que tlcu.lll suj:•i tus, u JllesHLO clToi1o 
d.as prisões l'i:;ot•.osas usbluirlas n·J art. !•5 ,1,, ru!'uri lo l'<'C!U
l:~•lleu tu. 
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!'\ 5.• Os flx:>,mes qtn os gw.das-mr-.rinha :•.lumnos requo
r:Jrem serão preshdos pat• mtn ll!lla commissão flxa•nin:ldor:~ 
~'.o cinco membros, 1\ns qu:'.cs um snr:i o tíircctor 1\a escol·,, 
c mw presHento. 

Tn ')'.S P.S 1\ispw;it;>õus 1hstn :·.etigo r S'Ht~ p:•r ·.gr:\phos são 
:•.pplicavnis aus :1ctuaos gu:•.r1.hs-m .t·iuha :•.lumnus j:i l'flpru
va '.ns ou :\os que n fl}rem J:•.'lui em 1:.e:mto. 

C •.pit ~I Fo l.nt'.',l, 21. •le t'evcrcil'o ,·.o HlO.?, 14• 1\:; Republic '., 

1\J, FI-:RRAZ n:·: CAMPOS SALLES. 

Jos,: l'into da Lu;. 

DECRETO N. 4353- DB 3 DF. MAI\Ç'O DE 1002 

Abre ao l\Iinistet·io da lntlustria, Via~.iio e Obras Publícas o credito 
especial de 40:000$, afim de ser applicado á liquidaçiio das desrezas 
do exercício de 1900, realizadas com as obras complementares do 

açude de Quixadci, no l~stado do Ccar:t. 

O Presidente da Republica 1Ls Est.11los Unidos do Brazil, 
u~ando da autorização que lho confere o de,·reto legislativo 
u. 707, de 22 do outub:o de WOO, docreta: 

Ar ligo uni co. Fica ab1wto ao l\Iinistci'lo da Industria., Viação 
P. Obras Publicas o credito espedal de quarenta contos do réis 
( 4U: 000$ ), afim dn sm· applicado :i. liq n idaçii.o 1!-.s de;;pez:ts tio 
Pxnrcieio de l!.JOO, re:tliz:.ulas com as obras complementares tlu 
açndo de Quixa.d<l, no Estado do Ceará.. 

Capital Federal, 3 de março de 1D02, 14" da Rélpublka. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Alfredo Maia. 

Abro ao l\Iini~l<'l' io da Fnzen<h os ct·c<l i Lo~ ti e ·10:0il0.~, Kl'l: lllo)~.ns ê 

G:1:8~l6:j:5:?0, supplcmwntar"s :i.s verba~ Alt'andegas, Mesas de ll~nda:~ 
"Commissiio de 2% na venda de estampilhas, tio exercício de 1\IOL. 

O Presidente da Republica do~ Estados Unido3 do 13t•azil, 
us:tnrlo da autorização conferida ao PJder Executivo no art. 20, 
n. 1", da lei u. 74G, de 29 de tlnzombt•o do 1900, e tcntlo ouvido 
o Tribnn:\l de Contas, om con1iH·mid:ttl!~ (lo art. 2", ~ 2", n. 2, 
!Ptint. r, 1lo decreto ]P~i~lati.ro n. 3D~. tle s !li' outnht•,, tlo 18!11\, 
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resolve abrir ao Ministerio da Fazenda os crcditos Hnpplomon
tares seguinte" :do quarenta contos de réis ( 40:!100$) á verba 16' 
- Alfandegas -, de oitocentos e treze contos cento e dczoscis 
mil quinhentos e ses :onta. c oito rt'i8 ( 813: llli~G08) á verba 
17"- Mesas do Rondas -e de cincoent:\ e trcs contos oito
centos noventa e sois mil quinhonto-: e vinte rt'•is (53:89t!:i;520) 
á verba 20" - Commissão de 2 o I o na venda de ostarnpilllas-, 
todas do art. 28 d:~ loi n. 746, de 29 de dt~zemhro de liiOO. 

Capital Fctlcral, 4 de março de 1902, 14•> tb l~t:publica. 

M. FERRAZ DE CA~!POS SALLES. 

JoaqHim 1lfw·tinho. 

DECRETO N. 4355- DE 5 DE MARÇ'O DE 1902 

Abre ao Ministerio da Marinha o credito especial de seis contos de 
réis ( 6:000$) para pagamento de vencimentos ao ex-secretario do 
extincto Arsenal de Marinha de Pernambuco, .João SalJino Pereira 
Giraldes. 

O Presidente dr1. Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usa.il· 1.o da. autorização conferida :w Poder Executivo pelo dt~
creto legislativo n. 820, de 26 de dezembm de 1901, resolve 
abrir ao Ministcrio da Marinlt:t o et·edito o-;pocial ,[o seis contos 
do ré iH, p:u·a p 1.ga.1' o~:~ vencimentos que, no~ exercícios do I uoo c 
I 90 I, competom ao nx-~ecrotario do extincto Arsenal do Ma
rinha de Pm•Jw.mbuco, João Sabino Pel'dira Gil'aldes, corno func
cionariu vitalicio, orn disponibil idauo, a.I.C~ :H rle dezmnbro do 
1900, t: :tdtliclo á Contu.dol"ia tla. 1\farinh··., :~ conl.ar t!P I tlo 
janeiro tlo 1901, em doan1.c. 

Capital Federal, 5 de março de 1902, 14° da Repuulica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

José Pil>.to dfl Lu~. 

DECRI':TO N. 4356- DE 8 DE MARÇO !JE HJ02 

Crea mai~ duas brigadas de cavallaria de Guardas Nacionaes na 
comarca de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul. 

O PrmMento da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do tlecreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decJ•cta: 

Artigo unico. Ficam óreadas na Guarda Nacional da comarca 
do Ra~é, no Eflta.do do Rio GJ•ande do Sul, mais rlua~ bJ•igada~ 
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1le cavallaria, com as desigrt<LÇÕ08 de 42" e 4:!", as qna.es se con
sl.ituirão de dons regimentos, cada uma, sob nso 83, RL R5 c fl(i, 
que so organi-;ar:-lo com os guai·da~ qualificados nod 1lü;tricto~ 
,tn, r<!forirla comarca; rovogadas as 1lispoKi~~ões em co11trarioo 

C:tpital l•'c<lnral, R <li) mar<:o 1!1~ lUU2, 14° da Ropuhlica. 

7ll o l"I':RltAJI ])E CA:I!I'IIS SAT.LESo 

Sal1inn Jl,rrJoo.<n Junior o 

DECRETO N. 43:l7- DE 8 DE MAit1:o DE 1902 

CrNt uma brigada de imantaria de Guardas Nacionaes 111' comarca d<' 
Cruz Alta, no Estatlo do IUo <h·ande do Sul. 

O Prcsir\ente da Rupuhlica dos Est<tclos Unidos do Brazil, para 
execução .. o Llecreto n. 431, de 14 tlc dezemhro do lS!JG, decreta: 

Al'tigo uni co. Fica crcada na Guat•<l<t Nacionc.l da comarca 
do Crúz Alt:L. nr} Estado do Rio Granuo do Sul, mais uma bri
garia de infantal'ia, com a <le-ignaçiio de 'li", a qu:d so consti
tuirá. <lo trus batalhões t:_o su·vtço adivo, 11:>. 121, 1".'"2 e 123, 
o um 1to da rcs :rva, sob 110 41, qnc so ol'ganis:wão com o~ 
guardas qu dificados no~ dtstr,cto, da rol'<wid:L coJnal'c •. ; re
voga _as ;~~ disp0siçÕJS nm contrario. 

Capibl Fcdm·:tl, N <lr) mat'I,'O tlo 1902, I jo 1la Rnpublica. 

\[o FI·:IUtAZ !>E CA~fPOS SA LT.E:<. 

811/n-nn limTnso .fwu'm· o 

DEClU;TO N. ·1~58- IJE 8 DI~ MARI.<o li E l\)()2 

Cre~ nwis uma hrigada de infantaria tle Guarda• NacionaPs na cu
m"rca d" Itnpipoca, no Estado do Ceará. 

O Pt•csidentn da Repnblica dos Eslado;; l'Ridos 1lo H1·azil, pan 
ox8cnr;ão 1!0 dcceeto llo 4~1, tle 14 do 1h•zembt•o til' l89fi, d•l,•,onta: 

,úl.igo uni1:o. Fica erPadn. na Gll:tJ'1la Nacional 1la com '.t'ca 
do Ii.apipoca., nu Estado elo Cn:tl':i.o m .i~ uma lJioigala 1lo inf'an
taeia, com a <lrsigtm<;ão 1lc fi::•, a qual :-:o constituir:t rio tro:; 
IJat:dhões do HWViço :~ctivo, uso 187. 188 e 181!, c um do. 1\:\ 
,·esm•va, sob H o 63, quo so orga••isfirão rom o; gnarrlas qualifi
calios nos districtos da reliwida comat·ca ; revogadas n.s 
disposi(oões em contrario. 

Ca.pital Fo<li•ral, 8 do m·~1·ço de 1902, 1•1° 1la Republicao 

1\[. Ff:RRAJI 1>1: CAMPOS SALL!':S. 
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Ct·ea uma t.rig;vla de infantaria de Guarda~ Naciona•'R na com:J.t'~a de 
Annapolis, no F,,tarlo d!' S. Paulo. 

O Pt•oüdente da Ropublica. dos Estarlos Unidos r lo Rt>II.Zi I, 
p:~ra. cxocuçi"to do d11crnto n. 4:ll, d() H 1lr> d()zmniJt•o do !8!Jii, 
rll'.creta : 

Artigo unico. Fica ci·oacla na Gtta.rda. N:tciooal rl:t r'nm~trea rln 
Annapolis, no Estado de S. Paulo, uma ln•igada rln infau ta.I·ia, 
com a designação de 97", a qual so constituir:i dn t1·es b:lta
lhões do serviço activo, ns. :!89, :!JO e k!Jl, o um do rl:t 1'()
scrva, sob n. !17, quesn orga.ui~arão com os guardas qualificarlo~ 
no~ di;;tricto,;; da rerm·id:~ comarca ; rm·og;~das as dispo,;içõn~ 
nm contt•ario. 

rapit.al Fcdrr..tl, R do março de I !lO!, 14" da Rnpuhlica. 

IJECHJ;;TO N. 43ô0- DE li I>E ~L\Tlf'o pr. H)ll·? 

Cr~a uma hrigada do infantaria ~uma de ravallaria de lluat·das Na 
!'ionaeR na eom;u·ca tle ÜPira~, no g~lado ri•• Piauhy. 

O Presidento da. Republica dos Es&ados Unido~ do Rrazil, 
para execução do decreto n. 431, do 14 do dnzombro de 18\Jfi, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca 
de Oeiras, no Estado do Pianhy, uma brigada de infantaria e 
nma de cavallaria, aquella coma designação de :~Ja, que Sll 

constituirá. de tros batalhões do serviço a.ctivo, ns. 91, 1!2 o o:J, 
num rio da reserva., sob n. 31, o o~ta com:\ de 7a, quo se cou
stitnir<l do dous regimentos, ns. 13 e 14, os quan~ se orga.ni
sarão com os guardas qualificados nos districtos 1l:t ret'el'ida 
comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capihl Fodera.l, 17 de m<lorço do 190?, 14° ria l{epublica. 

M. FERHAZ JJE CAMPOS f'ALLES. 
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DI~CitETO N. 4:3til -rm 17 DE MAuç·o n1: HliJ? 

Ahrll ao 1\finis~erio da IndusLria, Via~ão e Ohras Puhlicas o ct•erlitos 

<>'lpecial de :i:i3:ô18~l:íl, para occrwrrt· Ú'l dospM.aR eom trahalhoR 

ne.,essarios {, conc(uqiio da l<:<tt·:l'la J.e Fcrt'O <le Pol'Lo AIAg't'<J a 

llr.tguayana, no J•:~Lar!o do !tio (]ran<h ctn Nnl. 

O Pro.~irlr.nte da Rnpulilic:\ das K:;t:ulo> Unidos tlo Reazil, 
n~a.ntlo da a.utm·iz<L~'ão contitlanu n: IX, a.l't. 22, ria lei n. 740, 
tle 2\1 !lo dnzeml.Jro do 1900, r. rovigoe:t•la. no al't. 20 da. ld n. H31, 
ile 30 rle dezeml.Jl'O de 1901, dect\lta.: 

Art. 1.° Fica al.Jert'J ao Mini~t(}rio da. lnrlnsteia, Via•;ão e 
Obt·as Public<ts o ct'nrlito especial do ;-,:J3:o1H$l51, par.\ oc
cot•t•er ü~ tlespczas com o,; di versos te<Lhalltns necr.ssarios ;t 
concln~iio tia. constrnc('ão da. Estt•ada. do l•'eno riP Porto Alngro 
a (; J'llguayana, no Estado tlo Rio Grande rio Sul. 

At·t. 2. 0 Rov•lgam-se a~ disposi~'ões em contr:wio. 
Capit:tl Forlcwal, 17 de ma.r.:o do HJ02, 14•• d:L Republica.. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

A.ntonio Augusto da S:'lva. 

m:cnr·:ro N. nr.2 -- HF. 11 1>1: ~rAnço ,,~~ l!l(l? 

Autoriza a renovação do cont.,·acto cclehrado om vir~ude do dect•clo 

n. :m79, de 28 de março do a1mo paqs~:vlo, con1 a Companhia de 
Navegação a Vapor do Maranhão. 

O Presitlento da RepulJlic~t dos Est;tdo . .; Unitlos do Bra.zil, 
nsanclo da autot•izaçã.o eontida na disposição XXII, art. IH, da 
lei n. 8:N, de 30 de dezembro do 1901, n attcndnnclo ao quo 
requereu a Companhia de Navrgação a Vapor do Maranhão, 
dcct•ota.: 

Artigo unico. E' conccuirla, a l'f\IIOVal::"in du contracto celr
brado em virtutlo do rlccreto n. 3979, de ~~N de mm•ço do 
anuo passado, com a r<Jforid;\ compa.nlti:t, do accord 7 C.Jill as 
clausulas quo a est~ acumpa.nham as~ignadas pelo MiniM,t•u 
1le E,;Ü\i[O da IndustT'ia, V,ação o Ollras Pnblicas. 

C:tplt.al Fnderal, 17 elo ma.t·ço tle 1902, 14'' d<L Repnblica. 

M. FERRAZ TIE CAMPo,; ~ALLF.S. 

fi.Hionio Auy11elo dcl Silvu, 



13R ACTOS DO PODER EX~~CU1'1VIl 

Clausulas a ~ue se refere o ~ecreto n. 4~62, ~esta data 

A Companhia uc Navegaç:io a Vapor tlo Mar;onhão, com sMe 
na cidade do S. Luiz, c:wital tlo mn~mo Est:tdo, ohriga-Rn a 
•·e:tlizar nwns:tlmnnt.n aR RBguinte~ vhgrms, :t sahnr: 

Ll!'\IIA llO SUL 

Primeira viagl)m-S. Luiz, Tutoya, Camocim, Acarahú, Fur· 
ta leza, voltando pelos mesmos port,os a S. Luiz. 

Segunda viagem- S. Luiz, Tutoya, Fortaleza, voltanuo pelos 
mesmos portos a S. Luiz. 

Terceira viagem-S. Luiz, Tntoyn, o Rarreirinhos. regres
sando a S. Luiz. 

J.INIIA DO NORTE 

Primeira viagmn--S. Luiz, Guima.rãe', Cururupú, Turyass•·,, 
Vizeu e Belêm, regressa.ndo pelos mesmos portos a S. Luiz. 

Segunda viagem-S. Luiz, rlirocto ;~ Belt>m, vindo na vo!Ln. 
uirecto a S. Lu i?:. 

Ll;'o/IIA CE:"'TRAJ. 

lluas viagens m1~nsaes ti. o S. Luiz :• .\ lt~ant:ti':t o S. Ht)ni.o, 1'!1· 
gJ•nssanllo a. S. Luiz por Alca11t.ara .. 

Duas viagen~ rnomaPs do S. Luiz a S. Bont f, volt:tnllo uire
ct.:unente a S. Luiz. 

Não podnndo 80!' tra nspthta a. barra quo v ao te!' ao pol'to do 
Acar·ahn, visto sua reduzida proJ'undirlade, dovm·ão fundo:tl' o3 
vapores na en.-eada, onde será li:ito o omb<tl'f[ nc e •lnRombarquo 
do passageh·os, cargas e malas do Correio. 

li 

Alr~m das viagens consign:tdas na clausula ani.e!'iol'. ;~com
panhia obrlga-so a elfectnar mcm~alrnentn uma 1·ia.~om ao 
pot•to da Amarração, no g;;t.ado do Piauhy, podPndo ··s,;a via
gem sm· inclnida como escala em alguma da-R vi:Lgens <la linha 
do sul ou snr feita ospncia.lrnonl.e, corno mai~ convict· á. corn
pa.nhi~. 

III 

A comp:>.nhia ompt'Pgará nos snrviço.-4 que ora contraeta os 
vapores que actualmPn~o possuo, mediante exame pré do. 1dtiJ 
por cornmissão C•Jill]l •t.nute, nomoad:t pelo lisc;tl da navegação; 
was o~ r1 no i4P inul.i I iz \l'Pm i-lt't'ií.o ':nl,,;i.i t.u idos IH> m:>is c11 d.o 
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prazo po~sivel, a juizo elo Governo, por outros novos que s:üi:>
façam as ~oguinto~ condições : accommodações para t.rin i.a pas
sageiros de ré o cincoenta ele prô:L, clobaixo do coberta, capa
cidaclo para duzentas tonohttlas metric .s do cat·gas, marcha, 
}JOio menos, do doze milhas pol' hora o c:tl:t1lo mínimo apro
priado :í.s b:\l'T':!.S •los dill'o;·ont.nR porto;{, 

IV 

Os Yaporos sel'iio nacionalizados braziluit•os o isontoR de qufll
qum· imposto po1• transfm•onci:1 tio p1•opriodado ou matricula. 

Gosarão de todos os privilegias o vantagens do paquetes, 
observand(T-se a respeito de suas ti·ipulações o mesmo que se 
pratica com as dos nwios de gue1·ra. ficando, porém, sujoitos 
aos regulamentos tla Policia, Alfandega~ o Capitanias dos 
portos. 

v 
As condições de acccitação dos vap ii'O~ quo a companhia ve

nha a adquirir serão verific:~das por um:1 commis~ão de pro
fh>sionans nomeada pelo Mini~torit> tlét Indusi.ri:~. Viação o Obras 
Publicas, da qual fará par·to o fis[)al da n:wegação. 

A companhia. entregará então os docnmnntos comprobatorios 
do custo dos navios o rela(,:ão dos apc-.:stos e mais ubjectos quo 
lhes pertencerem. 

VI 

O numeru •le embal'c:~1:õcs Ol'tlim~rias, do salva-vidas, cinhs 
•ln salvação, qnantithdo de Hulll'osalnnteB e ;~prnsl.os intlispnn
savoi~ :w servi•;o nant.ico, bem com•> o:> objnctus tlustinad•·s :w 
uso dos passagnirus o ainlla o pessoal de bordo, con~t ·.r;L tudo 
do tabella especial elaborada pela companhi:t, de accordo c•·m 
o fisca.l da navogaçãu. 

VII 

ns dias •las saltidas do port.o inicial das Yiagons, quo (• o 
llo S. Luiz, o o maximo prazo de dur;~ç:iio da viagcttt redonda 
serão fixados em tabolla organisad:1 pol<~ companhia, de 
accordo com o fiscal da navegaç:ão o submottida dos(lo já. ;i, 

approva~:ã.o do Ministerio da lrulnst,r·i:•., Via.(,:ão o Obra~ Pu
blicas. 

VIII 

A companhia apresentará ;1 approv:J.Ção do Govel'no, dentro 
do prazo d,: tres mozes, :>,s ta.1·if:ts do p·•.ssagen-1 e fretes, que 
deverão ser as mais rnduzid . : vara "s goncros •In pr·.,d ucção 
nacion;~l. 

As passagnns pol' cont·•. (h Uni1io terão o aba1.imen1.o dn vinte 
e cinco por· conto o os rr·e't:s </(: cargas n (]e Yintn pm· cnnt,n. 
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IX 

A companhia obdga.-se a tl'a.n~port·•,t· gratuitamente: 
1", o fiscal da. nwegaç:w quando viajar em seeviço; 
2", os empregados do Correio ch Rcpublica, incumbidos de 

commis~ao 1h rPpartiçiio c o emprcgatln qne fot• clnsignaclo p:~l':~ 
acomp:·.nhm· as mdaH do Correio; 

3°, as 1nalas do Correio, nos tnrmoR d:~ lPgisla.t;ã.o vigt~rr1.P; 
4", os clinheiros puhlico8. 
Os commandante,; do,; v:-.porcs, ou o!fici"'.cs de ~ua confi:lnÇ·"·· 

receberiio c ent:egarão, p".SS ·.ndo o exigindo quitação nas 
rc14pectiva~ J'ep··.,·tições, nã.o Stí as mal:\s dos Correios. como 
tambem os c:'.ixote.~ OH pacotes de dinheiro, niio sendo, entre
tanto, ohrig:~1los :·. verificar a J'c~poctiv:•, impol'tancia, ccs
s:!,ndo a ro~ponsabilid~.de do., comm:md:mtcs tlcsdn que, n •, 
occasião da. entrng •,, so reconhccol' que os flflllos ;o.ppostos 
nstão int .ctos o 14om nenhum sign:>.l do violaç~o; 

5°, os ohjnctos reml'ttidos ao Mus 10 ; 
Ü0

, os ohjPcl.os clestin:\ los :ls cxpo,ic:ões offici:\es oH aHxili:~chs 
pr1lo Govel'lJ<) ; 

7°, as sementes e mudas de plantas, clestin:l.'las aos jaedin~ 
ou estabelecimentos publicos. 

X 

As repartições do Correio devm·ão te!' as suas mala:-: sempre 
pl'omptas a trmpo de não retal'darom a~ viagon~ dos pn.IJlWLm! 
alc\m da h•wa m:u·,·acla para a sa.hicla. 

Xl 

No caso de innavegabilidarle ou perda. do n.lgum vapol', scl'á. 
pormittido ~ubsmuil-o proviso!'iamcnte, com scienci.t pr(\via 
do fiscal da navegação, por outro vapor que se appl'oxime 
o mais possível das condições exigidas, quanto á segurança, 
marcha, dimensões~ accommodações. 

xu 
Em qualquer tempo, durante o prazo deste contracto, o Go

vel'no tem o direito de comprar ou tonnr a. freto compulso
riamente O.'! vapores ch. companhia, dentro drJ prar.o que fot• 
mat•cado e possível do ser exocutado. 

A compra por fretamento compulsorio SPt·:i ell'edu:ula nw
dianto accordo, oH al'bitramento no ca~o de dPsaccordu. 

Nos casos de l'of'tla maior, o Governo pocler;l lançar mão do"! 
vapores, independente do prévio accorrlo, snnrlo post.crim•mento 
rrgnlad:~ a inclnmniz .ção rpte J'oc· dc\'irla. 

xm 
Salvo os casos de seclkão, rchelliii.o on qnalttttnr pr1·tnl'bação 

da or·dem publi•!:t, n•[o poderão os Governos Jo-' E~tarlus tr,m~li.l-
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rit' as sa.ltidas dos vapores, nem rlemoral-Js no3 portos além do 
pr·azo marcado. 

Quando qualquer demora ou transferencia for causada por 
motivo justo, a juiz,J do fiscal da navegação, poderá este re
levar a companhia da mnltil em IJ'H' houver incorrido, com 
recur~o a este Ministcl"io. 

XIV 

A int.orrup~,·ão do serviço por miliS do um mez, sem ser pot• 
elfeito do força maior, sujeitar<i a companhia. á indomnizaçã.o 
de todas as despezas que o Governo fizer p:tra a continu:tçãn 
rio sct•viço interrompido o mais (t multét de 50 ~ó ti LS mesmtts 
<lcspezas. 

No c ·.so do <1bandono do serviço, sem caus<1 justificada,· aJ,sm 
da caducidado, a companhia pagar;i, a mult~ de 50 °/o da sub
venção annual, entendendo-se poe abandono a interrupção 
total do serviço por mais de tres mezes ~egnidos, sem quo para 
isso tonha havido motivo de forç'\ m:tiot·. 

XV 

,\s o{i,aç(ios líse;ws dos porl;os expedit·ã,J os dl'~pac!w~ neces
sarios para se proceder ao embarquo c desembarquo das cargas 
c oncommendas que transport.arom os p:tf1uetos d:t contractanto, 
com preferencia á carga ou rle.scarga de qualqner outro navio 
c som embargo de ser do'ningo ou dia feria!lo. 

XVI 

Na acceitação de cargas para os n•wios tanl.o os da navega
ç:lo subvencionada., como quaesqum· outras emb vcações quo a 
companhia possua, esta so obriga a attender, em igualdade de 
condições, :i. solicitação de todos os ca.neg;vlore:::, distribuindo 
ontre elles proporcionalmente a praça da. emb·trcação quando 
por allluencia de cargas não pudet· attcndor a todos. 

XVH 

A comp:tnltia. obriga-se a cn tt'ctt' em accot•do cJm a Com
panhia do N<wogação do Rio Pal'llahyba para o tl'aliJgo mutuo, 
relativamente âs cargas em te.msito com destino ao Piauhy; 
ou que venham dos.Jc Estado pelo porto do Tutoya, de fôrma 
que coincidam neste podo as chegadas dos vapores de uma o 
outra companhia. 

XVIII 

A cJmpaf!hia apresentará ao fiscal da navegação a P~trtt.istica 
do,; passagetros e cargas 1!110 transportar em seus vapores, a 
qual será entregue dentro do prazo de 40 dia~ depois tio findo 
cadu. trimo~trc. 
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XIX 

Os vapores da companhia serão sujeitos (L vistot•ia de seis em 
seis mezes e sempre que assim for julgado indispensavel pelo 
fiscal da navegação, sem embargo das vistorias exigidas pela 
legislação em vigor. 

XX 

A companhia ontca.rá. ade:tnta.damento pat•a a llelog:tcia Fiscal 
no Maranhão com a importanci<L <lo lOO:j; mon~ae::; p;wa pa.ga
mon to da gt•a ti fi cação do fiscal d;\ navegação. 

XXI 

Vola inobservancia da;.; clausulas do cvntracto, a companhia 
ficará. :mjeit;t ;i~ seguintes multas, não sellilo provwla força 
maior: 

De quantia igual ;i importancia d:t subvenção que teria do 
receber, si deixar de fazer algumu, d<ts viagem; deste con
tracto. 

De um a tres contos de réis, si a viagem começada não for 
conclui<la, cu,so em que não terá direito á. subvenção ; si, 
porém, u, viagem for intorrompilla. por força maior, não será 
imposta. a multa c a companhia rcceborá a subvenção cor
respondente ao numero de milha~ navegadas. 

De duzentos a quatrocentos mil r<iis por prazo do 12 ltol'as 
quo excedm· á fixa1la par:t sabida ou chegada, sendo o prazo de 
12 horas oont:1do somente quando a dmnor;l l"ur maior de trcs 
horas. 

Do tl.uzento.> a quinhentos mil r•iis pcht demot•a das malas ou 
seu máo acondiciona.mcnt.o, s:mdo eil.a multa de um conto de 
réis, no caso de extravio. 

De cem a quinhentos mil réis pola. não observaneia de qualquer 
das clausulas deste contra.cto para quo não h<~ja multa especial, 

XXII 

As questõe,; que se suscitarllm entre o Governo e a companhia, 
na execução deste contracto, SlJrão resolvidas por meiu de arbi
tramento. 

As p<t··tes contru.ctantes louvar-se-hão no mesmo arbitro, ou 
cada uma escolherá o sou, os quaos antes lle tudo deverão lle
signar o torceiro que será o dosempatu.dot•. 

::>i os dous arbitras escolhidos desacco1•Jarem sobre :\ designa
ção do terceiro, deverá aprosentat· cada. um o nome de outro e 
a sorte desig11arrt o terceiro. 

XXIII 

A companhia, em rotribuição dos SIH'viços já especificados, 
percebel'á a subvenção de duzentos contos de rt1is annualmente, 
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paga em presbções mensaes, depois d') vencidas, na Delegacia 
Fiscal no Estado do Maeanhão. om vista de attcs!.ado tlo tiscal 
da naveg-ação, ao qu:1l ser:i, PI'C.<cnt9 o do ailministr;vlot· dos 
Correios do mesmo Estado, 'tuanto :i conrlucçiio tlas malas. 

XXIV 

A cumpa.nhi<~ gosar<'t d:~ i~ençãu do direit.us do consumo e de 
expediente, na fót•ma da lei, para machini~moH, mat.m•iacs e Ro
bresalontes rl'IO intl'otluzir com 1lestinu :to ,;crvit:o d:t n:wcg.tçà•J. 

XXV 

A er1mpanlti:t não podm·:i, commer,;i:~t· pot• sua coni.a. nos mm·
ea.do::; e·JIIIJH'ehemlirlos nas li11has 1le n:tvngaçã.o 1le~Le contt·aeto. 

Qucw~qum· ~ubvençiJec; " f<tvot·,~s I[Ut~ :t t:r>Jllp:tnhia tenh;t ou 
venha a I.er dos Uovcrnos dos Estadus, em t•elação a serviços 
feitos por contracto, não pr·ejudic:trão 1le HJ<tneira alguma as 
subvenções c favores a que a co!llpanltia fie;t com tlircito em 
virtwlo tia presente conee~são. 

X~VII 

O pr;tzo d:t <LUI'ação do c mtr,tdo (~ de <'in cu annos, a cont:tr 
de 1 de janeiro rlc 1902 at \ 31 de dezembro de IU06. 

Capital Ferler·al, 17 de março de 1902.-A. Augusto da Silva, 

DECRETO N. 4363 -DE 17 DE ~IARÇ'O DE 1902 

Proroga por mais um anno o prazo conceàido á Companhia Brazileira 
Torrens para inicio das obras <lo porto da Victoria, Estado di) 
Espírito Santo. 

O Presi1lente da Republica dos Estados Unidos do llrazil, 
aiitendendo ao que requereu <t Comp:tnhia Brazilcir;t Torrons, 
!levidamente represent<td<t, decreta : 

Art. 1.• Fica prorogado por mais um anno o prazo de que 
trata o decreto n. :3985, de 9 de abril de 190 I, para inici
da.s obras de melhoramento do porto da Victoria, nrJ Estado 
do E~piritn Santo. 

Art. 2. 0 A comp<tnhia. contribuirá annualmentc com u. 
quota de 15:000$000 dcstin:tda âs rle~pczas !lo fiscalização das 
obr;ts, logo que estas começarem. 

Capital Fcdor·al, 17 lle março do 190:2, 14" da RepubliC'a. 

\I. FERRAZ IJE CAMPOS SALLES. 

,1nfonio AHf/11Sto da Silva. 



14! A.CTOS LlO PODER EXECU'fl\0 

VECREfO N. 4361- DE l7 DE MA!{~'O DE 1\10:! 

Abre ao Ministerlo ua Indu~tria, Viação e Obras Publicas o credito de 
100:000$ para o set•viço de propaganda de pro<lucto~ agricolas, em 
varios centros comm•n·ciaes. 

O Pl'c~itluntc 1h\ Rcpublica 1\o:; E~l.:ul•)S Cnidos 1\o Br:•.zil 
ducrcü\ : 

Art.igo unieo. Fic:t aloer'o an l\linish~t·io 1b Indusr.r ia, Yial,'ão 
c Ohras Publicas o cr·euit.J do LOO:OOOs, pai'<\ scrdc::;pcndido CJill 

a. organisar;ão do serviço tlc prop:~ganda de Y:wios rwoduet.o.; 
agl'icolas, nos Con,;ulatlos do Chilo, Argon',irm e l'nrgnay, <lerlu
zid.a a dita somma do c1·odito do 300:000s, a cuja applicaç•ão ~c 
refere a lei n. 834, de :~o de tl.ezom h:o do L 90 I . 

Capital Federal, 17 de março 1le 1902, l-1° da Republin. 

M. FERRAZ JJE CA:IIPOS S,\LLEt:. 

DECRETO N. 4:365-- DE li !JE MAJtt;o J•E l!IU:! 

Abre ao Ministel'io da Ju~tiça e Negocias Interiores o credito eAperial 
de 400:000$, para pagamento dos juizes de direito nomeados Jwlo 
Go~erno Federal antes du organisação jutliciaria <los J•:slados. 

O Presidente da Repnhlit•a dos Estallos Unidos do J3r•azil, 
usando ela autorização concedida pelo decrnto legishtivo n. 830, 
de 28 de dezembrJ de 1901, que restabeleceu, para. todos os 
elfeitos, o de n. 657, de 25 de novembro de 189!1, c tendo ouvido 
previamente o Tribunal de Contas, nos t()rmos do art. 70, § 5", 
do regulamento a.pprovado pelo decreto n. 240\1, de 23 de de
zembro de 1896, resolvo abrir ao M'nisterio ria Justiça, e Né
gocios Interiores o credito especial do 400:000$, para pagamento 
dos juizos de dir·oi to que foram nomeados pelo Governo Fe,[cr·al 
após a promulgação da Constituição da Repnhliea, por•ém, antes 
1h or·ganisação judiciaria dos Estados, a datar do di<t em quo 
cada um dcixo11 o exercício do cargo por f<)I'Ça dPs:>a organ i
sação até serem aposentados ou aproveitados. 

Cnpital Federal, 17 de março d) 1902, 14" da Ropublica. 

]\[. FERRAZ DE CAMI'US 1:iALLES. 

Sab:no Barroso Junior. 
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D\•:CIU~TU N. 4366- DE 18 DE MARÇ'O IJE WU2 

,\IH'é ao l\linistcrio da Gnena o cr.~tlito da •ptantia <le 1:.!4:0\)~1)3:?\1, 

"upplcmenkll' ao§ tl- Classes inacLivas- do art. 15 da lei n. 7Hi, 

tle 2J de tlezembru tle 1\100. 

O PJ•ositlonto 1la Republica rios Estados Unidos do BJ·azil rtJ
solvc tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do disposto 
no ar't. 2° ~ '2", n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. :w~. de 
:-1 de outubro do 1896, e usand 1-da autorização eon!cri 'a .Pelo 
al't .. :!9, ~ I", da lei n. i 46, de 2U 1!c dm:embt·o tln IUOO, abril' ao 
~linisterio d;~ Guet'l'a. o c: otlito ti;~ quantia do cento e vinte c 
sete contos uovent;t o nove mil trezentos o vinte nove rüis 
( ln:U!IJ:-;12!1), snpplomentat' ;~o !:i li- Classos inaetivas- <lo 
ar I •. 15 da citada. lei. 

C;~pital Fo•loral, IH de mat·ço ~de l!J02, il" tia H.npuhlic;~. 

1\f. FEIUlAZ lJE CAMI'OS SALLES. 

J. S. ,fc Medc·.'ros :blallet. 

S:. Pt·ositlcnto 1h H.epttblic:l- .\ epidomi;l de pe>L" lmiNnic:L 
que re:lppat·econ em ,iunho do anuo p:l':l.>ado o continü<l a se 
manif'ost H', occasionou despez ~~ extr_'.Ol'•lin<lria~. que exc,\•loram 
os Ji,lli .el d<t quan~i ·. calcull'l·. para a~ rpw p·•,reci<\m pro
v:wei.> atú o firn d·1 exercício o incluída nu Cl'Jdito supplo
ment•u· do 2::>0:000,~ á. verb t - Soccorros publicos-do orça
monto de 1901, aberto por deceoto n. •!12:-i, de li de agosto 
dP.~sn mesmo anno, c do qualee;t:t apenas o saldo do 2:0JiS3Gl, 
C•HHO se vó ,·.a demonstração junta sob n. I. ·· 

CorHituanto este,i:t a c W}.(o <lo Governo do Distl·ido F<•cleral o 
.~ot·viço <l<~ hygiene nelMna, ost;t, en1.i',\1.<tnto, verificado que <t 
l't•cfeitrtr;t Mrlflicipal, a.pez:tr do ;~nülio de 2?>0:000$ que lhe foi 
Jll'e~ta•ln pela Uniã:> (doeeeto n. 4!2G, tle 4 de novembt·o de 
I\101), niio se acha app:welhada para o serviço de epidemias, 
dispondo apena> de um hospital, onde são teatados ~i•uu!Gane:~
m"nte doentes de v ·.riola e de febre amarella. 

Tot·nou-sn, pois, nccessario, nos tormos do pa"agrapho uni<:o 
<lo al't. 5R d:t lei n. 8:}, do 20 tlo soto:nbt'J de 180~, qu3 o Go
vnt·no FeJ,l:;d provitloncia>~n sobt'<~ <t or.~ ~ninçiio o m·.umten,:ã'J 
dn dilrnt·,ntos .~crvir:J' tl•! ot'tl:ml sanit:tria, CIJillO .~f'j;uu: a pt·o· 
phyLixi;t lllll'Him t nn;1;o pot·to o no l;1z:~ret1J •la. llh;t Orantln 
pch tbc:tiiz·lção c rldsinfi.:c•:ão do~ navios eotu rle . ..:tino de<te au,; 
out!'IJ:I pot·Go.; 1.ht lbpublic1 ; o rec JlltimenLo, tt'<~ll~podc e tra
t:uucnto tio.; pJsto:~J; no Ilospita.l Paula Candido; o exame h:~ctc
riologico tios suspeitos; o i~ola.mllnt'J do' C'Jmmunicantes o, final-

Poder Executivo 190! 10 
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monto, o foJ•nocimonto a.o Dosinfedorio Contra! dos recursos in
di~o;pensavcis nu scntillu do turnar offoctiv;t,; as fh•sinli:cç.õos JW

cossal'ia~. 
As dospczas J.ecorrentes J.essas providencias feitas até 31 J.e 

dczcmbru do 1901, o ainda não pagas, ascendem, como se veda 
demonstração junta sob n. 2, á quantia de 157:536~08G ; de
duzindo--se a importancia do saldo supra, fica aind:~ um deficit 
do 155:438$725, tornando-se,portanto, nceossai·io que, f lo accurtlo 
c um o disposto no art. 29 da lei n. 7-IG, de :~D de dezemhro de 
1900, e j:L tendo sido uuvido o Tribunal de Contas. nos tormos 
do art, 7", §5°, do regulamento app1•ovadu pelo dcci·eto n.2409, 
do :!3 Jo dezembro de 1896, auoorizeis :t ahertm·a do um credito 
desta ultinm quantia, supplomontar á Yerha-Soeeonos pu
blicos-do exercício de l9Ul. 

Capital Fedor ai, 22 fie março (!f: I DO:?.- Saúino na1Toso Junior. 

DECRETO N. 4367- DE 22 DE ~IAH<.'ll llE l\l02 

Ahre ao MiniRterlo ela Justi<:a e Negocios Interiores novo credito de 
155:418$725, snpplementar ú verln-Sor)ccrroR pul>lic"s- cln exrr
cicio de 1901. 

O Presidente da H.cpublica dos Est:tdos lJ ni<los tio Braz i I, 
attend<mdo ao quo expoz o Ministr:) da .Justiça íl Negocios In
torioi·o~ e tendo ouvido previamente o Tribunal de Cont.as, no~ 
termos do art. 70, §5°, do regula'Hcntr) approv:vlo pelo dccrel.o 
n. 2409, de 2'3 de dezembro do !S9fi, resoh·e, tlc ctccordo crJlll o 
art. 29 da lei n. 746, de 2!} dedezemhro de 1900, abrit• nrwo ct·c
dito de cento e cincoenta o cinco C<Jlltos qtnteoceutos tl'inta o 
oito mil setecentos v in to o cinco r<iis ( 155:4:l8~725), supplmnentar 
á vm•ba-Soccorros Publicos-do exci·cicio do 1901, p:u·:t paga
monto do despezas feitas com o :wrviço sanitario. 

Capital Federal, 22 do m:\rço de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ J)g CAJ\Il'OS SALLES. 

Saúino Ban·oso Junim·. 

N. 

llEMONSTRAÇÃO DAS VESPEZAS PAGAS l'Olt C0:\1'.\ DO CREDITO 
SUI'PLEMENTAR DE 250:000$, ABERTO PELO DJ:CRF.TO N. 4125, 
DE 17 Dg AGOSTO UJ,Til\10, }. VEIWA << SOCCOI:JWS PUBLICOS » 
DO EXERCICIO D~~ 1901 

Folhas 

Da tripulação do vapor Paula 
Candido, do abPil a dezem-
bro ...................... . 
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Do pes~oal empregado no ser
viço de desinfecção de ba
gagr•ns e p;~ssag;eiros no 
Lloyd Rrazilniro, em outu-
bro c novembro .......... . 

Do pesso;tl empregado no ser
viço rio desinfec~·.ão de na
vio~ ~m·tos no porto ..•.... 

D;ts rliarias tios morlicos dos
tacarlos no serviço J.e desin
fecção, em outubro e no-
vembro .................. . 

Da;; diaria.s do ajwhmto em 
serviço de vigilancia do:'l 
pas:;:ageiros o tl'ipulantes e 
do guarda sanita.t·io, em 
outubro o rlezembro ...... . 

!lo pessoal superior e subal
terno do Hospital Pa.ul:t 
C;tnrlirlo, de julho a dozcm. 
bro ............•......•..• 

Do pesso;\l jornaleiro do La
zaroto da Ilha Grande, de 
janeiro <L lO do março o de 
outubro a novembro .....• 

Do J.ous serventes extranu
mm·ario~ do Labora.torio 
Bactoriologico ............ . 

Fo!'llecimcntos feitos ao La
zat•eto da Ilha Grande .. , ... 

l<!nm ;i, Dit·octoria. Geral de 
Sawlo Publica •........... 

Irlom á Inspcctoria do Isola-
Inento ..........•......... 

Idem a-' II'Jspital Paul<1 C;tn-
rlirl () ....•...•......•..•.•. 

Idem ao L<1boratol'io Bacte-
riologico .. , .............. . 

Idem ao Hospital de s. Sn-
bastião .•.•................ 

Quantias entt·ogues ao dire
etot• do Instituto Sorothera
pieo Federal, para attendor 
a mclh:Jramentos e despe
zas a elfcctuar no mesmo 
Instituto ................. . 

Indnmnização ao Dr. Nuno 
de Andr.,de, de fornecimen
to do scrum e vaccina 
Torni. ................... . 

rí:210$000 

1:090$000 

1:9lrJ$001) 

8:075$.'557 

27:2ilklill4 

451$012 

60:GG5$4i~ 

il:lili$119 

3:6~4$080 

7:793$9:10 
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68:358$283 

127:066$890 

li: OOO~OllO 

~:877$700 
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Pnblic;u;<ie.; 110 .fVI·nal do Com· 
111ercio soht·oa pe~L'3 ....•.. 

Obras <le c:u'<l.cLer S<tnitaJ•io 
l'e:tliz:ulas no L:1zat•cto d:t 
Illl<l. Grande ......•••...••. 

Idem idem 110 IloEpital Panl;t 
C<tndi<lo .•.....•......•...• 

Cred ::tos 

A' Deleg:Lcia do Tlic~ou ,·o 11 1 
Rthi<t pa:·:1. oc•' >l'l'üL' :t dcs· 
lH\Z<t c um o tr;t tamen to do 
ft,IJ ·e amurclla no Hospital 
llom Dcsp:l.clw ....••....•.. 

.\' Ot:legaci;t do Tlicso11I'O no 
lllllSillO E,;t'\do p:tl'a OCCOI'
J'el' ao pagamento do uma 
camara do tlo.oin!iJcçiio n111 
constnw<'iio no A,·scnal do 
l\l;Lt·;nlm: .............. , ... 

. \' I lelcgacia 0111 Lontl,·os 
p:u·;t imlcmniza~·ão de tcle
gl'.'.llllll<L~ ui t·ig·;do, a cstiJ 
:\Iinistc:io pelos ministt·os. 
hrazilci,·os em Pariz, Lis
IJOa, Liverpool o Assum-
pçã.o .•..•......•......•... 

Quantia man ':via annullar 
por a \'i.; o n. 2()7, do 31 d.n 
j .ncit·o ultimo, do cre '.ito 
dtl :l: OOOS posió na Delega
eh~ <lo Tlle:<om·o no Est:tdo 
d.a Bahia ................ .. 

Saldo que existi·'· nn, verba 
n. :15 .••.••••••••••••••••• 

c,·edito supplementar aberto 
J>elo decreto n. 4.125, de 17 
<lO ngosto de 1901. ........ 

ll: 147,:;121 

:: :0011.)101)1) 

I: ·111.-.;500 

:250:000$000 

Raldo nesta <lata ... , .............. . 

8: 074:;;i9D3 

251:005$928 

I :i~l$i81J 

249:314$148 

231 :411$30() 

2:0()7$3ül 

Primeira soc,;ão Ll.a IJirectoria Geral d.e ContaLilitla :c, 22 
de ma.rço tl.e 1902.-Flores l1oúoJ·, 2° offlcial.-Vi3to, Canalha 
c Sou~•l, -Pelo dil·ector g<Jt';•,l, J. Rodr"gw!s Barbas!!. 
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N. 2 

J\F.MONST!l.A~'ÃO DO CREDITO PltECISO PARA PAGAMr::';1'J llR DI·:S· 

I'EZAS FEITAR, 01-: .!ANI.:II!<I A \li·:ZJ·:~I!iltO !1': I!][)), ('0\1 O 

srmvrc:o ,;ANlTAlUO 

F:)lh;t do po~.'>~oalllXLt·a·H'tlinario tlo L:tzn.t•,)to da 
Ilha Gr;m I e, om uezerniJt•o ................ . 

Fm·noc· imentos extr•;vmlinar·irM fel tos ;i. llít•oet.o
ria ne;•al dn S:~wh Pul.JI ica, dtl.iullw a dezem-
hru .......•.............•..... · ... · · · · · · · · · · 

ltlem, i.lem ao Ho;-;pit ~~ Paula Candido, tle junho 
a dezJmhro .....................•........... 

Idem, id.Jm ao Laborator.o Hac!,el'iutogko, 110~ 
mezos de julho, onmht·o, noveml.Jt•o e dewm-
bro ............................... · · · · · · · · · • 

Idem, idom ao L'1z<1rcto ela Ilha Grande, tlc julho 
a dezembro .•............................... 

Idem de materiaes e mão d.e ob,·a, realizados no 
I:tzat•cto da Illn Grande, 0111 nove1tdn·o e 
dezembro ..........•........................ 

Pam p;tgam mto do combnstivol e lubriflcantos 
:i. r!troctoria do 3" districto sanitario mariUtno 
110 Par;i ...•........•......................•. 

f mport.anc:a das passa:.{mJS ronccd idas }Jel;t Es
i.t•ada de Ftn•t•o Cnntt·al do Br-azil ;i, r·equisição 
d t lliJ•r•ctoria lim'al til\ Saudn l'uiJiit~·\, dtl j;t-
1\lli !'v <J, dl'7,!\lllht•o ............. ,. . •.........• 

Somma ...........•..........• 

!); lill$000 

4'.?:30G$li7 

:1~1: 717í$0SO 

I l:Oil0$000 

Pl'inlllira socçã,o d t IHr·cctot•ia tlo Contauilid:ulo rla Soct'Pta
ria d;t Justiç;l e Nogocios Intc:iol'o,;, 2~ rio mar·ço rio 1\Jil'!;
llfrtlltirts l'el'einz, ::l·' ollicia.l. -Visto, earvr~/!,o ,. So"~''· -- I'Plo 
tlíJ•ndoJ' geJ•al, .!. ltmlritl"'!s UariJOStt, 

Crt":t nl:li~ llfn:t ht'ig-a1la de cnv,lllarin. rle Üll:ll'rln.q NacioH:tf'F; 11:1 corn:-trf'a 

d:t Capital, no EsLatlo do llio <lraruh olo Sul. 

O Presidente tl<t Ropublíc3 dos Estados Uni•los do Rr·a.zil, 
para exoeução do decreto n. 431, de H tle tlczcml.Jt·o de 1<-\Uii, 
ilccrota. : 

Artigo nnico. Fica creada na Gmtt•rla Nacional d;t comat'C<t 
tl:t Capital, no E~tado do Rio nr·ando 1lo Sul, maí~ um:t IJriga,l:t 
1le c:.ll';.t!J;u·ia, com a. desi:.;·n:tt;:lo tld 41", a •ltt:tl ~~~ •·otJ.,:Lli.Jiit·.l 
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de dons regimentos sob ns. R7 e SR, que se organisarã.o com os 
guardas qualificados nos districto~ da. t•efet·ida cum:u·ca ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federá!, 22 do m:irço de 1902, 14° da. Rcpuulica.. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

So.bino Ban·oso Junior. 

DECRETO N. 4369 - DE 22 DE MAR<,'O I> E 1 \J02 

Crr•a mais uma llrigada de cavallaria do Guardas Nacionaes n~ '~"

marca da Cruz Alta, no Estado do Rio (lrandn do Snl. 

O Presidente !la. Republica. dos Estatlos Unidos <lo Ht·azil, para 
oxecução do decreto n. 431, dn 14 dn <lozmnbr·o de IR9G, decreta.: 

Artigo unico. Fica croada na Guarda N:tcion:tl da comarca 
da Cruz Alta, no Estado do Rio Grande !lo Sul, mais uma lH'i
gada. de cavalla.ria, com a <lesignação dn 45", a qual so con~ti
tuirá do dons t•ogimentos, sob n~. 89 n 90, quo sn ot•gani~at•ií.o 
com os guardas qualificados nos districtos rla t'<'l(,ri<l:t eomat·ea ; 
revogadas as dispo~ições em contra.l'io. 

Capital Fedm·al, 22 rln mat•ço dn 1902, 14'' da Republic:~ .. 

M. FERRAZ IJE CAMPOS SALLES. 

Saliino !1aJToso .hmio1·. 

DECRETO N. 4370 - 111; :!2 nR MAR<: o l>t: I D02 

Crea (loa~ !Jrigauas de infantaria c uma <lo cavallaria d·· Uuar<!as Na· 
cionaos na comarca de Santa Maria d.t lloc:ca do ~lont••, no l•;st:vln 
do Rio Grand" do Sul. 

O Presidente da. Ropublica dos E~ta.dos Unidos do Bra.zil, pa.ra 
execução do decr11tu n. 431, de 14 <te dezembro <le 1806, decreta.: 

Artigo unico_ Ficam creadas na Ouarola Nacional da r"nnar<~a. 
rlo S:mta Marh da Bocca. do Monte, nu Estado do Riu Grandn do 
Sul, duas brigadas do infantari:\ e uma de ca vall:Lri<L, aq uella:-~ 
com as designaçõo~ de 42a e 43", que ~n constituirão de t.t'CS b:t
talhões do scrviç" activo e um <lo da rosm·va, cada uma, ~oh 
ns. 124, 125, 126, 1:27, 128, 129, 42 o 43, n est:t com a de ,f(i", 
que se cons,ituirá de dou,; t•egimontos, ns.Ol e 92, os qn:w-: so 
organisarão com os guardas qualificados nos districl.os ola refo
riua. comarca; rovogaua.s as dispJsições om contrario. 

Càpihl Federal, 22 <le março do 1902, 14" da Republíca. 

M. FJ;RltAZ l>l' CAMPOS SALLE~. 

Sau.:no BoJTOso Juni01·. 
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D~:CR.ETO N. 137~ ----DF. 2ti IJt·: MAit~·o IJE 1!)02 

Abre ao Ministerio da Marinha o credito especial de 12:000$ para sa
tisfazer á despeza com a impressão de :1.000 exemplares da ohra 
• Lições de Balishca" do lente substituto da Escola Naval, capi
tão-tenRnto Narciso do Prado Carvalho. 

O Presidente da. Ropublica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorização conferida ao Poder Executivo pelo decreto 
log-i~1ativo n. 787, do ll db setembro ultimo, resolve abrir ao 
Ministerio da Marinha. o credito e::;pocial de 12:000$ para satis
fazer a despeza com n. impressão de 3.000 exemplares da obx·a 
« Lições do Balística » do lento substituto 1La Escola. Naval, ca
pitão-tenente N:trciso do Pr•atlo Carvalho, nos termos do dis
posi,o no :trt. :~5 do decreto n. ~lHVU, de I do j:weiro de l!J01. 

Capital Fnrloral, 26 de m:tt·ço do I!l02, 14° tla Republica. 

M. Ft-:rtltAZ IJI' CAMPOS SAL LEI:! • 

.JnsJ l'into d(r, Lu.~. 

Ill~ClmTO N, 4372- DE 2(! JJ" :IIATtÇO T>F. I 002 

Al•r" ao Ministerio da Guerra o credito especial da ttuantia de 480$ 
par:t pagamento ao tenente-col'onel tio •tuadro o~pecial tio l~xercito 

.los<; Faustino tia Silva, ua graLilieação que deixou d" receber de :i. 
de janeiro a 18 de ahl'il de 1H!JK, como profeRsot• da extincta gscola 
Militar llo Estado do Ceará. 

O Presidente da Republicn. dos E'tado::; Unitlo~ do Brazil, 
usando <ht attribuição que lhe confrrr o art. 2° do dcct•eto 
legislativo n. 756, dn 5 de j;weit·•> de 1901, c tnndo ouvido o 
Tt·ibmútl de Contas, rosol v e a!Jrir ao Ministerio drt Guona o 
eJ·cdit.o espndal d:t quanti;~ do 480$ pal'a pagamcntn do tonent.e-
curunel •lo qna•lr•o especial tio Exercito, José F:tustino da Silva, 
da gt·atiticação que deixou de receber de I dn j:i.neil'o n 18 do 
abl'il de ltl98, como vrole::;.-<or da cxtineta Escol<t Militn.r do K~
tado do Cear<i. 

Capital Federal, 29 tle março do 1902, I4° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLF.H • 

.!. N. ,r,, Medeiros Jfalld. 
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PECHETO N . .t:Ji8 - I>E I T•E AIJP.IL 1>8 100? 

Appr••vn as alternçõ~g foit~~ nos P~t<tf.ut"~ <lo lhnco d<>~ Ftuwcinnnrios 
Puhlicos. 

O p,·esi<lnntn tia Rnpnltlica tios Est.a<los llnitlos ;~,, Jlt•azil. at.· 
tendendo ao ttue T'f!<JUnrnn o Banco tios Fnnceiona.J'ios l'nblicn~. 
pot• sen diredur-pt•osidento, r<~~olvo appl'O\':tt' as alt.m·at;õPs 
abaixo indicarias, feitas no$ estatutos a qun ;;c rerm·.~ o tll't'l'nt•• 
n. 3595, de lt de fevereiro <In l!JOO, ntn .-irt.nde de delibera(·;, .. 
da a:-;smnblt~:t geral do .accionistas do .'!ô de fin·eJ•niJ•o nltitno, 
que snpprimiu o Jogar 1le cliroctoJ•-get·cntn elo mnsmo banco : 

A1•t. 11. Substitua·se ps!l} snguintc: « A tJ•ansfcronci:L da,; 
acções cmittidas na Capital Fe<leral scr;l, feita na gorencia. ti•• 
haneo, com autoriz1ção 1lt~ nm tios diroct.ores, median to to<·mo 
assign:ulo pelo ce<lP.ntc l\ cl\sxional•io ou Sl'll-> lPgitinws T'epl'n
scntantos. » 

No art.. 14-ondc sr. diz-« nma tlit·octoria, compost.n. un pt>osi
dente, secretario e gerente» dig-a-se:-« uma dirtl<'t.orh compo:-;t;~ 
do prcsitlonte o secretario ». 

Art. 20. Fic:t assim rcdigi•lo: 
<< Sobrevint.lo i1npeuimen t ... prolong;~tlo de algum t\.,:-; di J'e

~~toro.q, o outro director e o conselho li~caltlnsignarã.o o acdtJ
ni~t'l quo o dt!Ya SJibstituiT'. l<~rn impedimento menol' de :{11 di:t~ 
Jll'Csllmiveis, o di!'t!dm· impntlido tlPsi.!;:ll:l.l'iÍ. o a!'cionisf:t quo o 
clnv;L substituir. 

Si :Lmbos os dil•;•etorr\s nsl.ivm·em impedidos sm•;í. illllllf't!iata,
mnntn convocada. a :Lssemblt'•a gnr;~l dos a~cionistas p:LI':t rn· 
solver sobre a. substituição, cnt1·ando, a.tti que um dnllt·s volt.t~ 
ao exercício, o membro mais votado do ()onsolho fis,~al. Os tli
rPctoms docidlrão todos os ncgocios e <luvidas f(ltu "" ~u~ei
tarcm n, h:Lvondo dPsaccordo, SCI'á a dncbâo adiada att'· ~CI'•'IIl 
ouvidos, pelo menos, dous nwmhros do consnlhu liseal solll'n o 
modo dn rusolvnr-se a. mesma. duvi•la.» 

A1·t. 2~. J<;m vez das pa.Javl'a.s- « Totl:~~ as dt~cisõoR da, <liJ•e. 
ctoria serão tomatlas pot• maioria tle vo'.o~, C<>lllpPt,iltrlo·lhn » 
dig:L-sn: « Compete á dil'f'ctorh:» 

Art. 21. Fica assim r.Hligitlo: 

« Compoto a.o tlirector-pl'OSidenic: 
}o. pt·e . .;idir as sessõe~ Ol'<linarias c nxtt·aor•linal'ias da diw~· 

ctoria. o dirigir os respectivos trabalhos; 
::·•, vis:lr, com o secr·eta.rio, os cheques par:t a. rctiT·a.un. t!P di

nheiro depositado em algum e.>tabelecimento do ct·e.lito ; 
8•, assignar, com o secretario, as cautelas n o~ tit.nJ,Js tias 

acções e as a.policcs do sPgm•o do vi<la ; 
4°, em nomn tia, •lirectoria, a.pre.:;ent:t.J' na, a~R~mh!t~a, o-era! de 

accionista~ o relatol'io anu11al dos factos mais itnpul'b~lt·~. do 
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nwvinwrll.o ciP t.uda~ a~ c•pPr:u:fíu~ P do r~t:t.tltl do J,ancu no auno 
antPrior; 

;,o, paH'Iar a prPsitlrncia ao srcrPtario, quando impediuo; 
li", l'I'PI'I'Snutar· o hanco na~ su:t~ l'Pla.-:í'i"~ oxtl'r·nas on nrn 

j11izo, po.JmJdo con~t.itrrir• mantl:~•.a r in~. 
CumpJ•e ao di r•uef.or·-~ocr·nl:a.rio: 
I", rndigit· a.s acta~ 1bs r·c~unitlt)~ tia clit•t•t·tor·ia; 
~". asllignn.J' a eor·r't'Hpontlencin. n as p11hlicat:tlt~~ ; 
:~>, n.s;ignar, t•.nn o pr·n~idPutl', a~ c:tlltt~J;u; n o~ til.11los •la~ 

:u~çõn:--: ; 
4", vi~ar, com 11 pt•nsitlontt\ 1 o~ dre•JIH\s p tt•:, t•dit·<~•l:t •In tli-

nlwit•o depo~it.a•lo otn algum (·~tabelt\einwnto •In crndito ; 
!Jo, a~signar com o pt'Psidente as apoJic,n~ 1lo sogllt'o t!n vi•la. 
IncnmhB crrmul<tli\·anwntn :uH 1lnrrs dirl'dllt'I'S: 
1·•, tlit•igit• o t'l't'vic;u int.c·t•no tio ll:tllt'll; 
~:·•, nomoar t\ tlumiLtit• os Pmpt•egados n srr~pondo•t• o multar 

o~ que incorrer·ern em !'alta, dt\ accordo com o <JIIP di~põn orn
gimentu interno ; 

:lo, fawr mwent:w o regimento intm·no; 
4", dir•igir· o fiscalizar os :;;m•viço-: de o,;el'iptuJ•ação, providen

ci:tndo para que sojam J'dtos com toda :t rt•gulaJ·iclado n da
li'Z:t o smnpt•n em dia.» 

Capital Fndct•al, I do 11.bril de 1011'!, li" ria llnpnblic~n.. 

l\f. Fr·:Jt~:AZ ltE C.\~rpos SALI.E~. 

[statutos do Banco dos funccionarios Publicos 
CAPITULO I 

Sl~llE, IlCltAf'AO E Fll'\S 

Art .. 1. 0 O B<tlll'O 1L1S Fnnccion:tl'ios l'nl>lict>S, constituitlo •le 
conf'ormi•l:~do com o d.\ct•do n. 771, de 20 do sl!t.ombro tln 18!10, 
KIJ J'ng~w:t polas rli~po~ir;õo~ dos p!·osmtt•s n~tatut.os 11 pl'la lng:i~· 
J:t<;:io :tpplic•.:LVIJI (t~ SOCil\d:t.l.ns ii.IIOIIYlll:t' ll J IJUtl nil!•s f'ol'lllll 
orn i~~o:-:. 

At•t.. 2." A sua H•\ to SIH":t n:t Capital Fntltlí'al e n. clut•:tção dn 
40 annos, co:tt:t los tia t!at:t da inst;allac;ií.<J, O p1·aw potL1r:t sol' 
p1•orogn.do por tlnliberação da as;omblüa gnJ•al, n.ppt•ovad;t ·polo 
llOVtll'liO. 

Art. 3." O sen fim principal snr:t t.rn.nsigiJ• com funcdonarios 
publicos fed11rn.es, a. sabw : 

n) fazendo-lhes nmprnstimo.q, amortizaveis poe meio <le con
Higuações mensars osta.beleci•las suln•n os rn.,p!J,•t,i vns vonc;irn.m
tu~. de accur·tlu com u pl'c~ZU cumLiuatlu ; 
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b) ilanclo-lhes carbt do fin.nça de :i.luguol do f':t~:t pa.1':1. F4ll:t 

r11~idencia, mmllantn consigna~·ãu n:-:prcial ; 
r) auxiliando-o:> n:L cornpea. do prodio~ ; 
ri) f;~zendo cont.l'acl.o~ 1!0 srJ,gm·o de vitla, iwlqwndenkmentn 

<lo omprestimo. 

Art. 4. 0 Alón d;~s tra.nsacções espeeiticatlas no artigo ante
rior, porlerú. a. directoria fazer quaeSllllfll' otHras quo não con
trariem os fins do sua instituição, prneotlenuo rlolibcr ·.1:ão 
tomad:t em rouniiío eolll o ~·onsolho fiscal P p:LJ'I'I''''' do fi~,~ d 1lo 
Oi•VPI'llO, 

C.\l'IT!JU) li 

IH) CA l'ITAL 

A1·L 5." O c:J.pital adual, tio 750:000$, T'opensnnt.a.f!n poP 
IG.OOO aeçlios nominat.iv:ts rln GO$ c:Lrla uma, podel'<i ir Nondu 
elnvado a ti\ ~.1100:000$, a juizo da dil·cct.ori:t, tio aecut·1lo I'OIIl o 
conselho tiseal. Além tlest:t som11m st'• podm•;i sm· :wgmPnt:Ldo 
vur tleliheeação d:L asscmhléa geml, em ~essão m:tr·:tlll'din:u·i:L 
para tal fim expressamente cunvoc:.r.<la. 

Art. 6. o A olcvaçã.o do capital será opnr:ula por emi~são 
de novas a,c)çues, intcgr;~d:ts ou pot• meio do nntra,fas do 10 
att~ 25 '!:,, a juizo tia diroctori:t., n com o inttwv;dlo nnl;t•o 
as cinmadas nunca infnt·itw a. :10 dias. P:LJ':t. ~n''''~J·ipt.ores 
1la>J nova.~ :v~'Jii'N st:!'iío p1·nr"rirlo., os tpu: j:í. f'"''''ilt "·""ioni~f:ts 
do banco. 

AL't. 7." A ent.t·a.d;~ não realiza.d:L 110 d1~vido p1·az,1 pod<~~·:i. snJ' 
ff'it.a tlentl'O elos 30 tlias ~uhscqu<:ntP~, co111 :t, ntuU.n. ,[,: I "/ .. da 
l'ospectiva impoda11cia. Filltl<l o llo\'o pra.w <:aliir:w :ts a.eçiill., 
t :m comnlisd<l. 

Art. 8." As acçõcs que incoi'!'Crflfn n:L pt:n:t de eom rnisso 
sceão vendidas, rnvertendo a~ entrarhs, :~ntos re:Liiz:ula,, mn 
f:LVOI' do fundo de reserva. 

Art. 1). o Si a tlirectori:t resolver estender as opnt•:tçõns do 
hanco a qualquer dos Estados da Ropuhlic:L dcver:i. impnteat' a 
lli'Cess:trh a.u1;orização do novm·no, I[Ul'J' se ]H'O(Hlll!l:t :1 J'azd-a.s 
di t·nctam~:nte por· moio tlo 1iliaes, tlllCI' transi~indo eo111 tpu:ltt 
a,.; fa,; .. t, Jlledi:tntc a. 1.ran~f'nt·cnci:t dos tlirnitus do pl'iviln~io cou
f'nr·ido velu dr~ereto 11. 771, tle 211 tlt: s~:tl'mht•u tln JX'JO, n:L p.t,l't.P 
applien, vol ao cn.Ro. 

Art.. lO. Si !J:u·a. a cJ•ea.çã.o d:J. c:lixa lllial a. r!iJ•edol'ia cn
tond<H' nlova.t· u capital, :L suu.-;ct·ipç-ã.o das ac,:õcs será u.ltet·tu. 
Jt:t Capi1al do respectivo E~tado e, )Jara as 11ue dnixaemn de 
Hor alli suiJ.,cr·ipta.s dentro do prazo tix:t~lo, n:L Capitrü FPdeml. 

Art. ll. A transfcroncia da, acf;ões mnii.t.ida .. ~ n:t C:tpit:tl 
F1~rferal snrá foit.:t na gerencia do lHtnco com :wi.m·izaç;'i.•• dtl 
11111 rloii tlit·t:d.oJ·~·.~. modia.n1.o J.nrmo ast~ign:ulu ]tdo ,.,.,['-'ul.n e 
Cf'";'iun:uio ott ""'·' ln;··il.illluS l'HJll'''""lil.:tll1.1'.''-
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CAPITULO III 

DA. niSTRIIllli<.'ÃO !>OS T.UCIWS 

Art. 12. Dos lucros liqui1los em c;t1la :>omostre sorã.o 
deduzidos 5 o f o para fundo 1lo restwva o 15 o I. par· a o tle 
prejuizo com os mutuarios, 11.té quo estas !luas l'esm·vas 
representom 30 •/o do c:1pit:tl realizauo. O excedente, abati,[o o 
imposto sobro o di vidondo, Sl,r:i, como tal 1list.l'i bni1lo en l.rn o~ 
accionista.s. 

§ [.o Desde quo em dons semestres c'msocuLi vos, snm 1[110 
tonh:L occorrido ronda alguma. extraordinari1, a quantia a 
di~t.ribuir como divilloodo exceda. de 12 "/o do capit:tl nominal, 
a diroctoria ontrar:í. em accordo. co.m o fiscal do l:loverno 
soure a rn1lucção corrm;pon lente a razm· na q r rola do meio por 
conto para despczas de ailministr·a(,'à.o 11 exp1'd iont.n, 1le quo tr·al.:t 
o~ :1•, al't. 39 destes estatutos. 

~ 2. o As importancias j:i. ''scr·ipl.urad:r.s como funil< I do , . .,_ 
sm·v;r. o do prcjuiws com os rwrtu;trJUs conl;innarã.o a. assim 
figurar IHI 11scripta, consi1ler·ada~ como gar•;r.nl.ia. supplnuHmt:w. 

A r·L 1:~. Niío vmwm·iío juro os tlivilil'rlllos nii.•> 1'nelam:1.1lm:. 

CAPITULO IV 

I>A I>IHECTOIUA 

A1·t. 14. O uanco ~1w;i, :ttlministt·a.,lo por• um:t dir·Pctor·ia 
cumpo~t;r. 1lo pr·csitleutt• ~~ se•~r·ol.al'io, nldl.;r, dnntr·n o~ ;recio
ni~b:ts com dir•oit.u d1~ vol.u, guar•(la.ll;r. a eundiçii.o do al"i.. 2" 
du dPer•nto n. 771, 1!0 20 dt~ sdembro dt~ IX\JO, em a~sPmbl(~;~ 
geral, do seis em seis anuo,;, em cscrntinio ~cereto e pot• Jll:tiorh 
absolnt:t de votos; decidindo a sorto nm <~aso de empate. 

Art. 15. Os eleitos combinarão na. distribuição ontr·o si <los 
duus cargos. No caso de rrclei~·.:to eontionar·;i. c:tlla nm no oxcrci
cin tlo cargo 1111e tinha. salvo novo a"cnr1lo. 

Art. lfl. Os director·os l'ieitos não entra.rão om nxm·ciciu 
8em qne cada um tnnh:t canciouatlo 5:) aeções do proprlo 
banco, para garantia d:t sua rPsponsahilidtulo durante o man
tlatu, só po1lrmdo levantar a. <'all('fro ::o dia-; dnpnh d1~ appt·ovada.s 
as contas da sua gnstã.o. 

A caução ir:í. sendo olova1la na prupor1,'ão 1la elnvaçií.o do 
eapital, at1í o limite ue 100 acçõcs. 

Art. 17. O director quo tloix:w de pt·ostar a caução dentro 
de ::lO dias, contados da data da sna olei1;iro, Ror;i con.~idm·ailo 
co.mo rennncianto do mandato. 

Al't. 18. Cada diroct.or p<wcnundr. menR:tlmnntn 'iOO$, huno· 
rario <tne poderá ser diminnido 011 augnwnl.ado po1·dnei~ào tl:t 
assemblt~a. gnral dn at~cionist:~~. em Y iN I.: I "'-' lll<'ll,.ll' u11 m;ti"r 
l11cro apuréu{o na>~ tt·ansac•;Õc•». 
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At•t. 10. 0.' ntombroq da dit'0.ct.ol'ia po!lPr.[o ser roeloil.os, o 
quando nfío o fot'0.111 continna.rií.o mn m:ot·cicio at•'• a. po~:>n dos 
novos nlnit.us. 

Art.. 20. Sobrevin1lo imperlimonto prolongai!•> do algnm dos 
r!it·octoros, o outrd dit·octor o o consnl!to li~eal •ll'>ign:uiio o 
aceioni~ta. que o dPva substituit•. I<:m impedimento mcnot• do 
:~o •lias p,·ewmivei~. o dit•eetor impPdido designará o a•·donist:l 
que o deva substituir. 

Si amhos os ilirectnl'eS estiverem impndidos, será immediata
mente convocaria. a assembléa. geral rios accionistas p;u•a re
solver ~obre a substitnição, entrando, até qtw urn delles volte 
ao exorcicio. o membro mais votado do cOU8Plii•J fiscal. Os ti i
rectorns •ll'cidit•:ro to•l•1S úS ncgocios n •lnvi,Ias 'l''fl se srlsci
tat·em e, h a vendo de~accortlo, será a decisão arliada at<J serem 
ouvidos, pelo menos, dous membros do conselho fiscal sobre o 
morto de resolver-se a mesma duvida 

Art. 21. O membro da directoria, que deixar de ser funccio
nario publico, continuará no exerc1cio do seu ~~argo até expirar 
o tempo do seu mandato; mas não poderá ser reflleito. 

At't.. 22. Compete á dil•ectoria.: 
}o, dil'igir, zol:tt' c atlministr.w todos o~ nogocioc; 1lo ban<~o; 
2°, fix: u· a 1tpoca c a. import•tncia de c;ttl:t ontr:t l.:t, no caso 

•I e clflvaç:to ,J.o c;~pital; 
:lo, tonnr con!tr .. ~imnnto P :wl.orir,ar as oprt·ar:õp;; pnrmittid;t~ 

IW'tfl.'l mt.atr1t0s 11 i[IH~ Ollt!illlit't' 1'.011\'I'IIÍOIII;l~~ :~11.< irJI.I'I'<''-li'S 1!0 
lnnco; 

4", }JI'OVÍilrnciu• p:11'a ot•gani~a··:i<~ dos lnla.IH'Os "r••Jitl,:r.s qnP. 
tivflrom ele S"r aprosonhdo~ ;L a..:snmiJI(i:t gel'al d1: aceionisbs; 

5·•, re.;olvot• so!Jt'P o pag:~mcnto dn de~pnt.·t..; n oln•ig·:v:•-•PS "'' 
h:uwo o sof~t•e a arr·ec ~daçã.o do qtw lhe t'ot• duvido, l'azrondo 
l'•iCO!hnr os s 1l•lo,;, qu:tndo erJti)llrl••t• e mv•~IIÜ)ntc, ao fls1.ai>nlnei
nwnto dr) cr•rtlib •ttt.i cdco!ltm•, dn.>de t[!W ,.,,::H: oll'tH'n•::t l.oda a 
gar:wtLt ; 

Ô", m:tt•eat· o dividen Jo semnsteal a tlistl'ilJIIil' pdos :t('eb· 
ui.,;tas ; 

i·•, convoc:tt' as assembt,··a.s g,n>;IP . .; lll'llinat·ia~ ,. nxl.r·:wt·d · 
na.t·ias; 

:-l", Jli'O.'lt.ar aos mmnbeos tlo CtHI~r\llto li :cal o a•> fi,.:c;d do 
Oovnrno oR o~el:tt•eeimcnto:-; ll'lO t•xigit'lllll ]J:tl'il o,: liX:t.llii'S qnn 
Ilin~ ca.IJO fazer; 

~1", a.;;s1~n:u• IH t.ilulo'l rnpr·c.'inllbtiv.>s das :IC('''''S" ,l.t.; :lp<~-
1 ien., de SPg'lli'O de v id:t ; 

10, lix:w o nnnwro e v.•.ncimrnío •lo pns~oal do i>allc<l; 
li, devar o eapil.al att': o lin1itc ma1·cad·• no :u·t. :i·•; 
1':!, CXIH'CCI' a Sll[)l'l)lll:~ a•lmini.-;tl',lÇ':to d1\ t.o lo.J os ncgveio-l '1111\ 

COI'I'OrHlll piilo b:IIICO. 

Aet. 23. A tlirectoeia se reunir!~ semanalmente e<n srssilo 
ordina.1·ia., fl flxtJ·~oJ•dinaria.mentn sempl'f' qnfl c .. nvim• ao'> lntnr
n.,sos do 11.1nco. ll:t~ dolihr)l'açõc . .; tom:uhs sP h n·:u·:i a. da, :1 
'lll:tl .s •J;[ l't'~··.··LI'il•h t'lll lii'J'<l c-;pl\•'i:tl. 
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A!'t. =2·1. Comp.•tc ao rlit·.:ctot·-pre~iJ<mtc: 

1", lll'IJSÍÜÍr a,g SCSdÕCS Ol'dinal'iaS O extt'êtol'ilill<ll'Í<t'i <la dit'U
ctol'ia u dirigit· us respccti\'OS tl'aballto'; 

:!",visar, com o sccl'etario, os choquoA p:tm retit•ad:t <lu <li
nlwit·o dcpo~ita<lo <~m algum ustal)('le<"iment:J <lo ct'<'<lito; 

;l", assignar, com o sccl'et<Lt'io, as cautelas e os tHulos ,[as 
:teçõu~ e as apolicos de scgm·o de vid:~; 

4°, om nome da dieectJria apecsentat· na asscmblé;t gel'al do 
accionistas o relatorio annual <los factos mais impoptant2s, do 
movimont<J de tJdas as opm·a~·ü:•s c do estado do banco no anno 
antol'iot·; 

5", passat· a presi loncia ao secl'etario, quando impoiido; 
li", rPpt·csont;u· o bancJ n IS sna > rf'la,;ries cxfm·mts un 1~111 

juizo, podendu con~tituii' m:tndat:uios. 

C!tiiiPt'e ao diredor-socretai'io: 
i", t'odigil' as actas,[as rcnniili)s <l<t <lil'od.ol'ia; 
':!", :tSSÍg'IHtt' a COl'I'eS!llliH[cnci;t () ;LS p: I IJJ k<ti)i-ICN ; 
::~_. a~sig·n;u·, com o pt·c.,;idonto, as eauLola.-; o o' titnlu~ das 

:.ti~(~'OL'~S ; 

-1", vi~ai', 1'om •J pi·osi•l!•JJte, o:;; <:hcqUI'S para l'<'.tii'a la 1hl 
dinl•oi,·o 1lopu,;itatlo om algum ostabl~lccimcuLo de credito; 

5", assignat·, com o presidante, as apolices <lo segurJ de vida. 

Inlicume cumulativamente aos dous directot·es: 

I", <lil'igir o servi<,:o interno <lo banco; 
:2", nomear P tlomittit· os cmprcg;ttlos e susp<mdot· o multat• 

os quo incot•t•crem em falt.1, de accordo com o qtw dispõe o 
regimento in terno; 

:~". fazm· executar o regimento intm·no; 
4", dirigir o tk?alizat' os seeviços de oscriptnraçiio, providen

dando par;t que sejam f'Ditos com toda a J'.:gnlaridarle o clai·ez;t 
e sempre om di<L. 

A1·t. 2E5. Rosolvida a crea~~;to ,rc c:tixa lilialom algum Est<vlo 
a 1lii·cctot•ia pt•ovidoncial'<L peLL rn;.:poctiv;~, organi.-açilo, no
Jn•;uHlo o seu ildoga1lo e nnis pes-;o:tl, tixtndo-llte.s voneimentos 
o ttttribuiçií<:s e dando as JH'<•cisas instt'ucções pat'<L tiscaliza,;iLo 
e rrgnlaridado de todos os set·vi.,.os que !'orem estabelecidos. 

CAPITULO V 

T>O CONSELHO FISCAL 

Art. 2G. O conselho fiscal ser;i composto de tl'os memb1·os 
<1ll'ectivos <1 tl'eS snpp!nnt<1s, to:los n.ccioni~tas do banco. 

Art. :!7. Os srms dnVCI'PS n att.ribHi,;·õn~ :Wl':Íil I'<~~n);ulos pnln·1 
leis <la~ sucied:~<lcs anonymas. 

Art. 28. Seu mandato ser:'L por um anno, podendo ser renovado. 
Art. 29. Cad;t nm dos memhro-; ctl'Pctivos perceb~>nt 150$ 

mensalmente. 
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CAPITULO VI 

I>A ASSEMTILBA GERAL 

A1·t.. ~0. A assembl(\:t geral do accionistas sor<i constituída 
por· todos aquellos cujas acções estiverem registra1las no banco 
30 dias antes da reunião. 

Art. 31. Comporão a mesa um presidente c dous secrctaJ'ios, 
aqnelle deito na occasião por acd;tmação e P~tes escolhidos 
pPLo pr·esiden te acclamado. 

At't. :12. O presidente do banco prcsi1lir;l a elei1;1í.o do p1·esi· 
dento cht assemblêa. 

Art. :~3. No decur~o do primeiro trimestre de cada anno 
haver;i, uma assemblêa gc;wal ordinari;t para a apresentação do 
rclatorio, das contas da administração do anno anterior e do 
pal'(\~ur do conselho fiscal, procedendo-se em Roguida á oloiçií.o 
do con:inllto ti~cal o á elos dircctm·cs nas épocas ,]ctonninadas 
no n.t•t;. 14. 

:\rt. ~4. As assmnbléas ~et•:tc:s extr·aordinarias scl'iít> convo
cctdas qu:~ndo a diroctol'ia ou o conselho fiscal as jnlgarom 
pl'Pci~as, on em virtude de rechmação de accionistas, de con
rormidade eom a lei das sociedades anonymas. 

O anmmcio convocando a~ assemblPas geraPS será publicctdo 
com 15 dias de antPcerloncia para as ot·dinn,rias o oito din,s p<tr<t 
as extraordinarias. 

Na ~'·convocação se resolver;i, !ln;tlqner qnc sPja, o llltnl!'lro 
1lc~ a.ceioniHtas presentes. 

Art. 35. Os accionistas ausentos ou impedidos podct·ãn llt· 
zcr-so representar nas assc.mblllas por· procurwl,)t'es, desrle qnc 
estes tambcm sejam accionist:ts, nos tm·mos do art. 30. 

§ l. 0 O procurador que representar mn.is de nm aecionist<t 
vot<tr<i. em loga.r de cada um dcllcs. 

§ 2. o As companhias accionistas poderão ser l'Pprescntadas 
pelos quo pa.ra is~o tiverem a faculdade no.~ est;ttutos rnspo
ctivos. 

Art. :JG. Poderão tomar parto nas a.sscmbl(\aS gerar)S os accio
nistas que tiverem su;ts acções onerada.s com penhor· mcrcn.nt.il, 
dos lo qno pqt.ojam nas conrlições elo art. 30. 

Art. :n. Os accionistn,s inscreverão sous nomes em livro de 
presença., dcd:tran [O O nlllllO!'O de <tCÇÕOS quo possui rem OU re
presentarem c cxhibinrlo, nm:tP caso, as t•espoctiv<ts procurações, 
quo ficarii.o arcltivadas no banco. 

_Art. ~8. Cada grupo de cinco acções dar;i, dit•eito a um voto, 
nao podendo o accionista. tor mais de 100 votos. 
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CAPITULO VII 

P.\S TIL\NS.\C<:ÕI:S CO~[ OS MlJTUAJUOS 

Art. 3D. Os empl'e~ti lllOS a funecion:tl'ÍO:{ pul.Jlieos rmdnrão ~m·: 

Com S<J.~m·o de vida; 
Com g-;,,rantia especial ; 
Com amortização fixa. 
8 I . o Os emp1·osti ·nos com se.~·m·o <lo viil:t ou garantia espe

c::d sor:'í.o feitos aos prazos de 12, li{ o ?4 mozes, e podm·ii<) 
attiu!.!"ir at<í sei;; mezel do vencimonto llo funcciuna.rio, corn
tant<) quo não exceda este de 2:000$ nem sej:t inferior :t 600$ em 
t.o lo o scmestJ·e; ficando á dit·ectoria. livre o d1reito do lixar a 
impo1·t:wcia do emprestimo entro essn~ <!ou~ tot:tcs, em Y ist.:L 
•lo vencimento mensal do proponente o <!:t n:ttul'oza. do cm
Jli'cgo qnn exercer. 
Ao~ r-Illpr·e~t.irnos com HO~IIl'O dP. vi<L1, pi'n<~odCl':'t exame do 

''a.ni<la<le, leitll P<H' me•lico do banco. 
C. ohr:u·-sp-ll;t em qualqnol' de~,,c; ompt•e.-lt.i IllOS 2 %, sendo 

I ';,, no lli:I,ximo, do ,iur" e o rustanGe do amoi·tiza~~ão, do ac
eortlo oom o sysl.cma P!'ictJ, isto l\, augmcntando mensalmcnto 
a quota do amol'~izaçilo tanto quant,o diminuir a do juro; 
srn,[n, p:lrtanto, sempre igual a quantia a. p:tgar mensalmente 
pal'a oss :s dous SCI'Viços tlo emprcstimo. 

ArretJad:tt'-l'lC-Ii<t mais, para uccoiTOI' ao prejuízo eom os 11'11-
tn~rio~ : 

10$ mcn~almer:.tc como qnot:t do ~egnro do vida, ou I % % 
ao Hlez, calenlados sobre " capital re:tlmento <lovi<lo, como 
IJ no l;:t do garantia e~pecial. 

8 ':!.o o~ emprestimos com a.nwrtizac,~ão fix:t seriio de 100$ <t 
B008, aos pr<tzos de ~ a. 12 mezo~. segando accordo entre o 
pl'oponente o a directoria. do ha.nco, em yista. da na.turr•.za. do 
emprego que a.qnellc oxei·cm· o respectivo voncimrnto, ~endo 
I)~ 01111~ : 

Um }JOI' conto de juro, a. quot:t do amortização ~<lgundo o 
prazo eoml.Jina•lo, P nm po1· eentu ll:tl'::t occorrnt' aos pl'Pjuizo~ 
com os muttmrios. 

A amortização ser;t feita pol' consignação mensal c os dons 
pot• conto cobrados adeanta<lamentc, o por uma só vez, no 
acto do rcaliz:tr-so o omprostim••; incidindo, porém, sobre o 
capit:1.l que se calcnlar realmnnto <LC\'ido, com o abatimento da 
amorl;izaçüo pag:t om cada mcz. 

!:j 3. 0 Par:t dc~pm:as do administração c cxpediontg so co
loJ•ar:'t mensa.Imenw a quot:t do lll<lio P•JI' cento <l:t importancia 
d(l cada empre~timo, mn c:tda nma. 1l:ts tr·e~ cla~~ns, calcnlada 
,;ohl'o o capHal rpa.lmonl.o dr.vitlo. 

Art.. 4U. O valor da atHllke d' ~llg·ut·o 1!0 dd:L sorú. invai·ia
vclrnento de I :UOO$, mas o benoticiarin designado na proposta 
do nmprestimo, só torâ dirPito a r•Jc•,but· a, difreronça entre ess:t 
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imporl.ancia P :t di vi la que liqnidar-sn tm· o lti!!LIIat·in 11<) dia 
l'lll q u ~ fallecol'. 

No verso fio calla apulicu SOI'ão inscripta::; o~ta o toda~ as 
outms condiçõo~ com qnc for mnittida. 

,\t•t. 41. Logo quo comecem a te!' oxocnçiio os pt·usontes ,.,. 
tatntos cni.rará em liquidaç·iio :t actual C<trteira de seguro tl ~ 
,-ida o, para abrev:al-a.. o mutua.rio quo antes de amortizar o 
sou empro,;timo em and:tmento pretendei' innon~l-o, in<lemni
za.ndo de uma só vez a divida existente, d ·verá de~istir do se· 
guro que houver f.•ito pa1·a sujeitar-se :is rcgt·as tios novo-; cm
Pl'e,timos com srgm·o on garantia cspec.al. 

Neste caso, sal nJ si a dil·cctoria ti vcl' nu ti v o p:ti'<L cr<·r q IHl 

o mutnal'io, depois tlo exame por que houvu1· j;t passaflo, 
ad<JUÍI'in moJe,;t,ia grav.·, Bcr<i di~pcn;ado novo exame mctli<·o. 

At·t. 42. Logo qtte o capital do lmneo for clovado a I .OOO:Ooo:;; 
inieiará elle ·~~ tran~ac(,'õos pela carteira <In auxilio,; JléU':I a 
compr<t fl.o pre<lio,; e, em ai,tingin<lo o maximo do 2.000:000:-:, 
eonwçat•á as do ~egut·o de vitlct indepJndontement<! de empl'f!SI.i
mos. 

Ao inicio tio rptal<tncr dnssas transacÇ'õn~. porém, JH'<•ceder;i. :t 
rf~gulamontaçiio 1los re~pccti v o~ s •t·v iÇ'os, 0111 ido o <!Oiledlio 
fiscal c o n~cal do Uovorno. 

Art. 43 .. \os funccionario~ q nc tenham da :lo a preci~a pro
<~ura<:âo n feito a consiguat;âo, sujeiüt ao l<mitt~ do art. t~n, 
<hLI'<Í o banco cal'ta de fiança para aluguel dl' casa de residencia. 

O pagamento do aluguel scrit feito tlit'ectamentn pelo baneo 
a.o propt·ieta.rio do prcdio. 

Art. 44. Quando, por circumstancias innvitavei~ nu tle força 
maior, excepto a aposcnta,Joria, o f'unccionat·io porcebor em um 
mez menos de 50~;, do seu vencimento, a dil'cctoria. poderá dis
pensai-o temporariamente do pagamento de s11a consignação, 
ou rcfluzil-a até qun elle volte a condi<;·ões normaes do vi,la. 

Art. 45. Sentlo demitti lo ou aposenta1lo qualqnct· funccion<t· 
rio mutuario do lnnco, fleixarà de ser Cl)nt:ulo juro da môra 
na respectiva cont;L nmquanto ellf! ostin!t' sem Yf!ncimento 
pelos cofres puiJlico; gerao.-;, s.tlvo :.;i a liquidação da aposcn
talliH'ia deixar dP ser Joita por culpa do mesmo J'uncc:onario. 

Ar·t. 46. Nenhum J'unccionario transi~ir<L com o banco sem 
ter datlo procur•açiio em causa propria, com tofla.-; as Jll'f'l'o· 
gativas judiciarias e nos termos do decreto n. 771, de 20 fie 
setembro de 1890, consignando logo quota nwnsal para pa<ra
mr·nt.o dos serviços da divida que contraltir, ;1 rJual, para "'os 
emprestirnos quo se fizerem de ora em dcant,·, nunea excc,. 
der<t tle um terço fiO seus vencimnntos • 

. -\rt. 47. Tat•s procurações produziráo o,; .~cus cJI'<•ito.~ loo·ao; 
e Jicat·ão archivadas no banco, sL·ndo as eonsignaçüt•s comm~mi
e·•.das tts cornpctf~ntes r1·partiçõcs para o:; devidos descontos nos 
Vl•ncimeutos dos mutuarios. As consigna1;ct•s só po,Jnrão sm· 
sn-<pcnsas depois de tornadas dfectiva.s por sollcitaç·ào do uam~o. 

Si qualquer circumsta:-;ci:t imprevista. obstar a cubran< are
gular da consignaç-::il), mandar-se-ha apres•·ntar ua t•epar·tiç-iio 
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curHpul.ont•' :L respudiva }H'ocuraçãu para, cutt·egue tudo o vou
cimento do mutuat•io ao cob.'ador do banco, indcmniz;u·-~e e~tc 
tia quota consignad<~ c uutt•cgat• logo u exccdcn to áquellu. 

Art. 4H. Emf}nanto nau estive!' solvido um <lehito nau p•Jtlcr<t 
o mutu:\l·io contr<Lhir novo omprostimo, salv.1 ;~ ocem·rcncia de 
eit·cum::Jt<mcia espccialissim:L, uwrccedora de cxccpçã.o pel<L 
tlit·,~ctoria, para o augmcnto do cmprestimo corrontc, e com as 
nov<LS garanti".S •1nu elht cntend ·r exigir. 

CAPITULO VIII 

. \r L I(J. A tli t•cdur i<l 1ic:1 autorizada pai'<l con kah i t' em pros
tiruu em tlinheit·u, co n jm·os c amortização p1·elixadus, p<U'a 
alar·gat· as sua~ transacçÕ:)S, comtanto que a tal rc:;olu~·ão prc
cetht apJH'ovação por maiol'ia de votos em reunião tb tlirectoria. 
com o conselho fi;cal c a audiencia do Jisca.l tio Governo . 

. \l't. 50. Fic<l a directol'ia autorizada parJ. requerer do potlet• 
cuillpctentc as medida~ que julga1· convenientes <i prosporitladu 
do est<tbdecimcnto, celebrando para tal fim os contmctos ne
ec~sarios. dopo i.-! de on v ido o cons :lho fiscal. 

.\rt.. 51. Para os offeitos destes estatutos serão consi+lct•a.tlos 
J'uncciormrios publicos todos os que perc:)bormn vencimentos de 
culh~:; puhlicos, quer sejam empregados ou pensionistas, civis ou 
milit;Lres, activo3 ou inactivos, homens ou mulheres. 

A' tlil'ectoria do banco, porém, fica salvo o dh·eito tle deixar 
de transigir com os quo entender não olfor0cercm a gat•a.ntia 
precisa as transacções quo propuzerorn, ou pela na\tU'()7..a pro
carht do.; empregos que exercerem ou pe1a cxiguidado ou cspecie 
do respectivo Ycncimcnto. 

~\rt .. 52. Para os cmpt•ego:; do banco ~ó po:lerão, do or,\ em 
de:1nte, ~Pr nomeados funcciunarios pu!Jiicos, act,ivos ou iu
activos, salvo pat·a os cargos do confiança. 

Art. 53. O Governo terá junto w b<tncu um fiscal, funccio
nario publico, com tutlas as attribuiçôes ncce~sarias para fazm· 
cumprir est~s estatuto.;, representando pelo Mini~tcrio da Fa
zenda sempre que não forem fielmente observados. 

Art. 54. Occorrcndo caso não previsto nestes estatutos nem 
regulado pela lei das sociedades anonymas, a resolução será 
tornada em sessão da dircctol'ia com o conselho fiscal, consti· 
tuindo t:es votos a maioria. 

Para essa sessão será convidado o fiscal do Governo, quo 
poderá exigir o adiamento da execução at~ que aquello resolva 
a duvida. 

Capibl Federal, 7 de a bl'Íl de I V02.- Jose Iynacio Etnerton 
de Almeida, director-pt·esidoutc. - Sebasti,ro Jiariz Sarmento, 
d ircctor-~ecrotario. 

l'otler E>e :uth·o tUO~ tl 
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m;CRETO N. 4174- DI~ 5DE ABitlL DI' 1(}02 

Crea mais uma brigada de illfantaria de Guardas Nacionaes ntt co
marca de Parintins, no Estado do Amazonas. 

O Presidente da Ropublica dos EstalltJS Unidos <lo Brazil, 
pam exccuçiio do docrot,o n. 431, do 14 tlc dnzembro do 18\J6, 
dt•creta : 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca 
de Parintins, no Estado do Amazona.s, mais um;~ brigada de 
infantaria, com a dedignação do 28", a quc1l .~u constituirá do 
trcs batalhões do serviço activo, ns. N2, 83 e 8-1, e um do da re
serva, sob n. 28, que se organisal'ão uom o:> guardas qualifi
cados nos districtos tla referida comat'e<t ; rovoga!las as dispo
sições em contrar·io. 

Capita.l Federal, 5 de ;dwil <le 19iJ~, l4o <LI l{opuulic;~. 

M. FEltRA;t, IJE CA~lPOS SALLt~S. 

Sabino Ba1-roso Jun·ior . 

. PEÇRI~TO N. 4:375- DE 5 Tll'.: AHit!L I> E I D02 

Crea uma brigada de infantaria de Guarllas Nacionaes na com&rca de 
Trcs Ponta!'!, no Estado de :Minas Geraes. 

O Preshlente da Republiea dos Estados Unidos do Hrazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica. creada na Guarda N:1ciona1 lh comarca de 
Tres Pontas. no Estado de Minas Gcr.~tlS, mm~ hL"igad;' de infan
taria, com a. designação de l4Ra, a qual su con>tituir<i de trcs 
batalhões do serviço activo, us. 442, 443 o 444, c um do da re
serva., sob n. 148, que se organisarão com os guardas qualifi
cados nos districtos da rnfcritl;J. coú1.a.rc;' ; revogada.s as dispo
sições em contrario. 

Capital Federal. 5 de abril de 1!)0.2, 14° da Repuh1ica. 

M. FERRAZ IJE CAMPOS SALLES, 

Sabino Rarroso Junior, 
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DECRETO N. 4376- DE 5 DE ABRIL DE I 902 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Tefle, no Estado do Amazonas. 

O Presidente da Republica dos l!;stvlos Unidos do Brazil, 
par;~ execução do decreto n. 431, lle 14 de dezembro do 1896, 
llecreta : 

.\rtigo unico. Fie:~ (Toada na Guard;~ Nacion:~l lh~ comarca 
dfl Telfé, no Estado do Amazona;;, umu. brigadu. do infantaria, 
com a designação de 29", a. qual so contituirá de tres batalhões 
do serviço activo. ns. 85, 86 e 87, e um do da reserva, sob n. 29, 
quo se organlsarão com os guardas quu.lifica.dos nos dist1•ictos 
d;~ ••eforid:~ coroare:~; revog.Ldas a.s disposições em contrario. 

Capital Fedem!, 5 do abril de UI02, 14" du. Republic:~. 

1\I. FERRAZ lJE CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 

DECRETO N. 4377 - DE 5 llE ABRIL DE 1902 

Crea maia uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na co• 
marca de S. João do Rio Claro, no Estado de S. Paulo. 

O Presidente da Republlca dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 4:=!1, rlo 1,1 do dezembro de 18UG, 
decretu.: 

Artig<> unico. Ficn. creada na Guard;L Nacional da comarca 
de S. Jcão do Rin Claro, no Estado do S. Paulo, mais uma bri
gada 1lc infant:tria, com a dcdignação de Di-:•, a qual se consti
tuirá de tros lmtalhõcs do sorviço activo, ns. 292, 293 e 2U4, 
e um do da roser·va, sob n. 98, que se orgu.nisarào com os 
guardas qualificados nos districtos da referida coma1·ca ; rovo
gu.das as disposições em contrario. 

Capital Federal, 5 de n.bril do 1902, 14° da Ropublica. 

l\1. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 
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D!~CR!nO N. 4378- DE 5 DE ABJUL I>E 1902 

Crea mais uma brigada de infa,tlria de Guardas Nacionaes na co
mctrc,t de Coary, no Estado ,:o Amazonas. 

O Presidente da Ropublica dos Estados Uni•los do Hrazil, 
pat·a execu<;ão do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1RD6, 
decreta: 

Artigo unico. Fica. eroati<t na Guarda Nacional da comarca 
de Coary, no E~tado do Amazonas, mai~ uma brigada de infan
taria, com a designaçib de 30', a q nal se constitui rã de trcs 
batalhões do serviço activo, ns. 88, 80 o DO, e um do da reserva, 
sob n. :;o, que ~e L·rg;misarão com o~ guardas qualificados nos 
distl'ictos d<L rPI'crida comarca; rcvog,.tlas as dispo~iç-õos em 
contrario. 

capital Federal, 5 do al!l·il de }()02, 14° da. ltcpublica. 

M. FEimAz m: CAm·os ~ALLEs. 

S.•h:'no Barrosu Junior. 

DECRETO N. -13iU - DE 5 IJE A BHIL 111: Ultl~ 

Crea m~iB duas brigadas de infantaria de Guardas Kacionaes na co
marca do !tacou tiara, no l~stado olo Amaz•mas. 

O Prosidento da Republica dos Estados llnidos do Brazil, 
par..1 execw;ão do decreto n. 431, de 14 de dt·zembro du 1896, 
dcert)ta.~ 

At·tigo uni co. Fic:nn ct·oai:.1s na Guarda. ~a.eional da com;u·ca. 
de Itacoatiara, no Estado do Amazonas, mais dna.s brig<1da.s do 
infantaria, com as designações de 31" o 32a, as quaes se consti
tuh·ão de tre.> batalhões do serviço activo o um do da r0serva, 
cada uma, aquelles SJb ns. 91, 92, 93, 94, 93 e 96, o estes do 
ns. 31 e 32, quo 50 organisarão com os guardas qualificados nos 
districtos da referida comarca ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 5 do abril de 1902, 14° da Ropublica.. 

M. Ft:R[{AZ DE CA~II·os SALLES. 

Soú:'no !Jarruso Juuior, 
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O!~CJU:TO N. 41RO -- I>E 7 IIE AllltlL nr. Ul.12 

Appt'tlva a t•erorma dos cst:ttutns d:t s1ciP la•1•• anonyma « Moinho 

Fluminen~e •· 

O Pt•oJirlento da Ropnbliea tloJ E4ÜJ;Io~ Uniths tlo 11t'.\Zil, 
:ütontlenlo ao qno requortm a soeiodarle anonyma « l\Ioin!JO 
Fluminonso », tlevid:tmonte rcprosontada, decreta: 

Artigo uni co. Fie<~. appt•uvatla a roli>rnn do~ esb.tnto3 da 
Sociedadl.' Anonyma « Moinho FluminonsJ », do accortlo com as 
alteraçõ:;s quo a este acompanham, votarl:ts pela. as;ombléa 
geral de accionistas, em 12 tle ft.Jvol'eil·o do corrente anno. 

Capita.l Federal, 7 do abril do 190?, 14" da Ropuhlica. 

M. FERRA7: DE CAMPOS SALLES. 

Antonio Au,!Juslo da StlDa. 

Sociedade anon~ma « Moin~o rluminense » 
ACTA DA ASSE~IBLEA GERAL EXTRAORDINARIA, EFFECTUADA E~I l 2 

llE FE\"f:REIRO DE 1!)02. A QI'E SE REFEltr·: O DI"CitP.TO N. 4:l30, 
1>1: 7 llE AlliUL ll:l MES~!O ANN > 

Aos 1-?tlias do moz de fevr~r·.-~it•o do 1902, reunid"" om unn 
tl:t!'4 ~alas !111 edilido do « ;\loinlw Fluminen~J », :i r·w•. da S:~mlc 
u.WO, 1\) accioni~t.as rop:osont'lmlo 8.3:-í) acçõc,, '~''lll H3! 
voto~. o s,•. C ·,J'L>S Gianelli. JH'03iunnto th sociedauc, á. I hora. 
e 20 minutos da. ta.!'.le. a~sumc a. pt·osiunncia c. dccb.nri.do 
aiJwLa a sessii.<J, prdc (t as,embléa. que acc~amo um dvs St'i!. 
:1ccionistas presrmtns paea 'lirigie os trabalho,;. 

J·:· indicado o Se. Theodoro lllrV·iviet• qnr. tomando a callt~ira 
ria J.>l'e,;irleneia tl ·. a~semhl(~a. ageadece a <listincçiio que llw 
l'oi disJ>PilS".d:t n convid:t pat•a. s1wret:wios os Sr8. E lu:wdv 
.Jos1í Dias Pereira. o .Jo,(~ lhntrJS l'l'iíl, 'l'"' pa~sam :t "'~cnvat· 
o~ snus Joga1·es ;i mes:t. 

O Sr. I" s ~cret:~r·i11 p:ocedc ;i, te:tm•;t da ad:t. da ultinn a>~Clll· 
IM•:t gnt•al. l'G:.t.lizarh em 12 tl3 j:wcirc~ do anuo p1·.txim > pa.;.n,[·,, 
Hcndn a mesma. sem discn-:são, unaninwmentn avpt·ova h. 

O Sr·. peasidente, repctind) o annuncio da. convocaçã:,, d-i 
conhecimento aos St'd. aecionistas do fim da lH'e>cnt.•. reuniã.n, 
e convi,[a. o Sr. Carlos Gianelli, pt·osidcnto da soci.~tl:tt!l', :t 
ler o seu r·,~l:ttorio, o qual ú tlo tlwor sngrtinte: 

« Sr·s. arcionistas- !Ia ponc.:t mais do nm rtll!lO q 11::1 me conen· 
'' n~t.os os nece~c~ario~ po<lrro~ p:tra ajn ~ta e com m ct•etlonH dPst:t 
st>ciellade um aecordo '!llú llte restitui::;se a uot·nw.lid:ule da 
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su;L indusl.l'ia n do sou commercio ; hoje vonlw pt·e.~l.at·-vos 
contas do modo por q un usni de~ses po1ler·o~ e defond i IH vu 1sos 
interesses. 

Certamento vos parecerá longo o tempo consumhlo na 
obtenÇ'.ão do resultado que venho trazer ao vosso conhecimento; 
mas asseguro vos !!UO toda ;~ minha onct·gi;L c activid;tr!e 
foram ~olicitanumtl' empr1•gatlas em prol do hont·oso rnandal.o 
quo nw eonfiastes, e, si demora. houYe, ti quo flli penos:t o 
difficil :t remoção dos oL,;taculos f!liO surgiram do toda a 
pttrto, no intuito do dorrocar a gt•;tndiosa mnpreza. em que 
deposita~tes o:> vossos c<tpitaes, o, ao mesmo tempo, as vossas 
esperanças. 

Mas a integridado dos ma.gistr:~dos q uc decidiram d1) t'tttnro 
desta sociedade o o criterio da quasi unanimidade dos ILO~sos 
cro,lores, foram invulnor:tveis harreit•as contr:L o ata!lne 1la 
ganancia e da inveja, l.riumphando, afin<tl, a boa e:m~<t. 

Com os poderes amplos e illimitados que mP foram outor 
gados pela assembléa geral cxtraot·d.inaria tle 12 de jarwit•t) 
do 1901, transigi com os nosso,; credores, nos termos tia con
cordat;\ constante d.a certidão que aqui vos olrereço, pat·a 
que tenhaes sciencia. della e possaes consciencio~amnnte lle
liLerar <L respeito, approvan•to-a. 

Ferida. no seu cre1lito, paralysada a sua i!lllnstt·ia P intor
tlicto o seu commercio, é facil roconhr:cor 'i no esta s' :ciedado 
reclama novo;; I'etur·so,; p:tr:~. volVPI' ao gir·o de s11as opo
raçõos. 

Attcn1londo, então, aos improrogav<•is compt·omissos quo 
acaba de contrahit·, cujo primeiro prazo expira dozr meze~ 
1ln}Jois dn te I' pass<~tlo em julgado a scn tcnç:L homologatoria 1l:t 
concot·tla.ta, impÕO·SC a necessMadc do movimentar e ampliar 
as operações sociacs, de muito trabalhar finalmente, c isso Hú 
poderá ser conseguido pela benefica inlluonci<~. !lo novos ca.pitaes, 
de par com outros elementos commorcia.es j:i cntaholados, e 
q ne serviram tle hase á propost:1 feita em nome da socio1l:ul0 
a seus crellores. 

Assim, pois, para consolida.!' os negocias tlcsta ompreza. !) 

colhet·mos o premio de :::ael'ilicios feito,;, convem qun aut.orizois, 
desde j;í., a •lit•ncturia que vae set· eleita a eontrahir ou nP
gociar, OIH[c o com quem convim·, o~ elnmentoH que julgar Hll· 
cnssarios para o dcsenvolvimnnto 1la soeiedadP, para u qun 
lho deveis cuncerlnt• todos os poderns mn dirnito nPcnss<~.rios. 

Não sni si tive a felicida.1lo llP correspon1lPr á vossa nxpn
ctativa.; diz-mo, por1!m, a. conscienciu quP consagrei, pat'<\ 
bem servir-vos, o melhor do JU(m tempo e da minha aeti
vida.de c todo o meu c~forc;o intellectual. 

Resta-me agora, agraüecendo-vos as provas de immorecida 
confiança quo sompro mo dispensastes, resignar o men honroso 
c;u·go, para que novas luzes e novas energias po~sam illuminar 
e dirigu· o futuro dest<L sociedade, fa.zPndo-a volüu· á pros
pol'itlatle do outt·'ora, a qnn olla tem incontestavel dit·nito, pr>lo 
~eu objPcto e pel;t su:t organisaçãu. 



Ar.TOS !lO PODER EXECUTIVO lli7 

Ht tendo feito igual renuncia do seu cargo, em ofilcio de 8 
de novembro de 1900, o director-secretario, 1leveis providenciar 
11!1 modo :~ ter a sociedade nova :ulmini~traçiio nR t'órma da lei. 

Rio de Janeiro, 12 dn fevernit•o de l flO"!.- Ual"los Wanelli. » 

Finda esta leitura, o Sr. 1• secretario lê tambem a certidão 
tlo t.heor seguinte, da concortlata ajustada pel:t sucil'il:tde com 
RPn.~ ereilore~ o <lPvid:tment.o homologatl:t: 

« O coronel honorario do Exercito Francisco tio llorja. de Al
meida Côrte Real, ,;crventuario vitalício do primeiro oflicio 
de escrivão da Camara IJommercial do Tribunal Civil e Criminal 
tlostct CapitRl Federal, etc. 

Ccrtilico que, rovcndo os autos da liquidação forçada da 
Societlado Anonyma « Moinho Flumincnso », :t requnl'imento tlo 
Couto Soares & Comp., delles enn8ta, ora me é apontada e 
pPdida por certidão t•e1·bo a'l ve1·bum, a eoncot·data 1lo thoor e 
fôrmas seguinte_;: « Carlos Gianelli, pre,;identc da Sociedade 
Anonyma « Moinho Flumin msn », ora em liquidaç·ão forçada, 
autorizado pela :tssembléa geral dos acciunistas da mesma 
sociedade, üe 12 do janeiro proximo 1mssado, para entra1• 
em accordo com seus credores, vem no intuito de salvaguardar 
os interesses dos mesmos. quo seriam completamente sacri
ficados pela venda om leilão, j:1 annunciado para o dia 3 do 
enteante, do editlcio e machinismos do Moinho, porque essa 
Vi\IHla não protln:'liria, segundo torlas probrrbilidades o na actual 
sit.nac:ãu da praça, ll sullicinntP Jmra uol v<'r a ilivitla hypotlw
ca.eia. e seus jm·o~. propor o seguinte rrccot'llo: 

Pagar :ws ::-!rs. credores chit·ograpilaJ•ios (20 •/o) vinto por 
cento 1lo:> seus cre1Lito~. sendo: (5 "/ .. ) cinco por cento a l~ 
mczes, (;J "/o) cinco por cento em 18 mows, (5 •/o) cinco por 
ennto em 24 mozcs, (5 "/o) einco por conto em 36 mczes. 

Os prazos para os pagamento~ referidos serão contados do 
tli:t em que passar em julgado a sonccnç<\ do homologaç·ão 
tia concordata. 

Uma vez acceito <' as~ignatlo c:;to accordo, pnlos Srs. eredorn~. 
fkariio exonerados todos os co-obl'igados nos t1tulos om quo, 
:ll(mt 1l:t Socieda1ln Anonym:t « Mo in h o Flumitwnso », figUL·em 
ouL1·os responsavois, rnvm·r.nndo nSSI'Il 1;it.nloR :t Soeit•dad11 Ano
IIYIII:t « Moinho Flumin<\llStl ». 

Carlos Giauelli cont.:~ com todos os nlemeutos !WCI'SSal'ios para 
o funccionamento do Moinho, desdo quo for homologado o ac
cordo quo propõe. 

Rio do .Janeiro, 31 de agosto de 1901.-Carlos aianelli.r. 

Em seguida o Sr. presidente offerecc a palavra aos Srs. accio
nistas quo quizerem se pronuncia!' ~obre o relatorio e cuncor
tlatct que acabam de ser litlos. 

Ninguem pedindo a palavra sobre e~scs assumptos, é encor· 
ratla a discussão, sendo unaninwmento approY<\dos ambos Pssns 
doeurnnntos. abstnndo-sn de votar o S1·. ütl'los ltianolli. 
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Aht'e em srgui,J:t o St•, pt•esid,.rd.P ;t di~~~U~I'!ão su!.t•e :ts nw· 
ili•la.s a tomat• p:tr:t o •lo.~envolviuwutu rh su•~:edadn. 

llnpoif! dn convnni1n1.cmento ju.~Lific:ul:t, o :tt·t~~orri~L:t. St• . .lo~n 
Ch:wei m:tnila :i :\ln.-::t a seguinte prop:•~ta.: 

«Fica :t diredol'i:t aut.ui•iz:td:t a ncgocht• onlt•. ~~ t•om l)llc'lll 
conviot· o~ elemontos nocn~.;·u•ios ao •lesPnvolvintento U.a.s up•~
rai,'Üüi d:t socinrlado, vara o '1 11e fie\ dn~do j:i I'<~Yo~tida 1le 
todos es potlei'PS Plll di roi to nccns~:\l'ius, ~em lunit:u::lo aJg,mi:t. 

Sal:t •t:t rouni:lo, !:..'de f•'I'Ot't'Íl'<l de 1!1,1!. --.I<~•T•J l'hat••'.<.>> 

Posta nm di~cu~são, o St•. Btlrlomfll'O Cat',lm'j:t tle Furo:II.Pl 
diz nc~at· a ell:t o seu voto, por não c -nltncm· qual a cs
pncie do operação do ceodito que Í['Ú. a dil'e~bri:t I':IZOI'. 

Ninguem mais pedindo a palavra, 1\ snbmetti•la :i. votação 
aquolla pl'oposta, que r'1 approvada, contra o voto ~\llnfmtc 
do Sr. Baldo mero. 

Pela orJom, p<lde a palav,·a o Sr. accionista Manoel Rodl'i
guos Vieira, que lê e om~rcre ú. deliberação da. as~emhlé:t csh 
p1•oposta: « A bonificação resultante da concordata col!'brada 
pe!a sociedade com seus credores o homologada nm juizo sm•;i, 
levada á cont 1 de lucros suspensos para fazet• facn aos PI'ejuizos 
que forom verifica.·los n:t liquidação do activo. 

Ca.pit \I Fe1lot•:tl, I~ dl' fevcrnim 1le 190'?. -~lfannel Rwl1·iu''''"' 
Vieira. >• 

Ninguem pr,lintln a p.du.VI':t ~obi'f' Pll.t, •' ~11.Hta :i. \·otar:iio P 
nnaniuwnwnto appt•ovada. 

O Sr·. l" soct·o~<Lr;o p:ts~a ent:tn :t lm• a pl'<JjlJ>I.:t pal'<t. alf.n
J':tç.ão tios estatutos d 1 ~ocicd:tde, apPnsnnt.ad:t pelo sr>1I IH',•si
dnntn, IJ.IIO é a ~eJuint • : 

«Art. 3, 0 Redija-se a~sim:- O prazo de duraç:"io da suciuda·lo 
r'. de 50 annos, cabendo á assemblüa geeal re:olvct·, antos Jo ox
pimdo o mesmo, a prorog<.~.çâ'J ou a dis~olução e Iiquida~,:ã.o 1l:t. 
socictlade, nos casus e tel'mo~ da lei vignnte. O anno ,.;ocial dl'· 
corrn1!o I dn jancieo a 31 1le deze:nbru. 

Para.gt•apho unico do me~ mo ar·t. 3°-Di~:~-sl': -!teso I vida a. 
dis~oluçã.<J rln. sociedade no fim do pr.•z 1 n~t:Llud,.ddo, s '.t•;'t a. ~ll:t 
liquid!l(,'ão l't'::diz·vla por um:t <'llllllrlls.-;:"iu nldta peta a~;Pmhl•':t 
g<lral. 

~ I•• do art. i•- Diga-se:--.\ •listt·,blli<:ão do~ dil"idnnd<~~ 
.. n·,~ctuar-sn-Jt:t n•J fim •I: ,.a,!a senw.lt.t'l\ na pt•imp[J·a <Juinwn:t 
de fevnrcit·o n ago:o~to. 

§ :-!• dn mesmo at·t. 7•- Su!Jsf.itln-~o pelo ~cguintn:- Nlo 
so fMú. distribuit;ãu de dividendo,; fôra dos tennos cstabf'lecidos 
n:t lei. 

~ fl" do art. 8•- Suh.>titu:l.-~e pelo ,;r.guinte: - C:tda um do~ 
dir·nctot·es pe!'cebnr:i o ordenado df' 12:000$ annu:tP:;, paga Yci-; 
<'lll PI'n.,taçõn~ mnmue~. O quo fica1· a. ca1•g-o da. g<'rend:t p ·1'
ceber:t mais a gi·a1.ilie:tt;ii•J do GUO.~ pot· HWz. 
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PaJ';~gJ•aplw do :u·t. flo -lliga-~n assim:- Çonvoc:U' na pri
m lil'a quinzena tln fovct'Piro tlo c:td;t anuo a retlltiiíu ortlinari<t 
d:\ asmmbl~:t g-cl'.\1 do accionist:~.s e op)lJJ'f.una.mcnto as nxtt·a· 
oJ•,[ nn.t•in.tt quo julga1· llt'CPSô:tl'i:ts ou lilt'•~lll l'ei]IIPJ'idas pot• :wl'io· 
ni-:h'\ om numoJ'o IPg-al, J•epl'<'·'~'lltando, p.1lo ntnno~, :t !JIIinl;:t. 
p ·.rf.tl tio t\api tal ~ocial. 

Art. li -ltolija-.-le as~im: A' Cll!11tnb:ão f1~c:d t\;tberá. a gt'<t• 
tifiea~;ã.•J dnli "/o annuaos :<obr11 o., (JH'l'tH lirpJidos de e:\d:t se· 
IIW>trt>. ig-n:t!m11ntP l'Ppartido~ PntJ•e "' lllt'lllUI'<~s d:t mesma, 
foi ta a tieJncçiio n~tabeloci ::t no :u·t. li". paragr•apho 11nim, 
dt>ste~ o.-:tatutos. 

Pal'agraph 1 un c.1 do a.1•L lo - IJiga-se as,im :- As a.t•çô;Js 
11 1m i na ti v ts earncem dn trint:t dias dn rt>gi.st1·o para po.lercm 
sor ropresent<J.tlas na . ..; a~sembléas ger:w.;; e a.; ao portador serão 
para esw fim espet~ial tlcposita las no eseriptorio da rocieda.do, 
com antocetlencia tlc tr·es dias. A prova do deposito só l':erél pro
duzid:t rum tlocumento pas~ado pelo tiirect.or-Hccretario. 

Art. 7tl-Relija-.'e assim:- A reuniã•1 or.l,nari:t t!a as· 
:-:embléa gorai terá. logar nus mezt~S de fevPrcüro o març:1. 

A1·t. :!l -Aitm·e St~ as·:im: - .\ convocat'Iio tias assemhléas 
geraes ortlinaJ•ia~ ~or<l ftda por annuncio eo'u1 lrí dias tlo anÜl· 
ccltlencirl, o de oito a 10 p:ua as cxtl'étor.l:na.rias. 

Art. 25- Sub~titua-se pelo segu.ntc:-F,c:J tlesde j:l a cli· 
l'!'ct-Jria da ~ocie,lade autoriza·la a. eontJ•ahir um novo empres
timo po1• obrigaçtles de pret\wenc.<J. (deiJI•nlures). respni tn.tl•JS o.~ 
I. m i te.~ e as formalidades leg:ws. 

Supp1·ima-sn o para.graplw unieo do artigo n. 2:-i.» 
11.1\lat.l·amt'nte ao ::i Qo do art. H", apt·osPnta o S1·. H:tidomm·,l 

a Stl!!llint.e m .. dillcat;ão :w ~uiJ . .;t.il.utt '"" contid 1 n:t Jll'dpmlkt do 
pl'fHHIPn te tia sociedatln: 

« O prrlsirlnnt.e terá. o ordonatlo de lG:O n~ annnalmnnte, fúr.t 
d:t gratillcJção de gerente. · 

Rio dn .Janoiro, 12 dJ f-wt>rcit'ú dn l\)0?.- n,,[l[omao Cru·· 
qwjtl du Fuenle<. » 

Dnpois do lmwe tli.;cussão, é app ·ova !:ta proptBta do St·. Jl;tl
,Jmnm•o, em vit·turln do IJUP, tic t a.~simJ'fltli~ido o ::i ()n tio :u·t. i'l": 

,, O tlit·eclor-pr•o,i.lnn .o tn1'<!. o oJ•den:ulo :tllntra.l tlo J5:il00$, no 
di J't~d.or soe reta J'io o dt~ I ~:1 H lO~. pa .~:t \'ni:Hlm p1·e~tat;iiP~ mnn~ w.-:. 
o qun <ti\Cilllllllar· ai'l funcçõr:.~ dt~ g :J'r~nl.n, n:t li.ll'lll:\ de) ar· I .. ~ ... 
!:i 1", tm·:t mais a gm1.ilicat::'io de :íiJIJ.;; por· nwz.•• 

Ninguem mais p.ldindo :t p:\lav!'.\, soiJI'C o projecto tle J'n
foJ'IIla dos est:ttnto.~ aeilll:t tt•:tn~cripl.o, r• o mesmo unanimf1-
mnnte appl'Ovado, at• ,igo por a1·tig-o, eom :t morlifieaçiio oll'n
l'tlcida pelo St•. B:tltlomt>l'o. 

Em segui• la declar,t o SI'. p!·,~sitlr>nLe que, tnndo a assernlllt\:t 
cunhecimento da renuneia feita. peta tlirectoria, vae procllde: ;t 
eleição da nova, b::Jm comJ da commissi\.•) fiscal e supplent~s. 
suspPndondo a snssãJ por dor. minuto~ pal':t o~ Sr•s. aecioni~;:\s 
~e muuirem tbs rcspeetil as cedul:ls. 
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Reaberta. a flo;;gã.o e nomea.tlos escrutatlore3 os Srs. lo 0. 2e 
secretarias d<\ Mesa., pi·ocede-~e ao l'Ocebimonto 0. :tpuraçii.o das 
codulas, dando a eleição o seguinte resultado: 

Para presidente: Yotos 

Ca.rlosGianelli.................................... Rl2 
llr. l•'l':l.ncisco do ~;i................................ 211 

Para. secretario: 
Dr. FI·ancisco de S:L........................... ... Xl:2 
Eduardo José Dias PPreira......................... 20 

Para a commissão fiscal: 
Sa.bino de Almeida Maga.Ihãei:!...................... 792 
.José Ramos Pciía . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • • • • . • . • • . 777 
José de Souza Machado............................ 172 
Adolpho do Lemos................................. GIJ 
João Mari<L da Silva Junior.......... . . . . • . . . . . . . . :J5 
Carlos Alberto Pimenta............................ 41l 

Para supplentcs: 
Ulysses Ral'toli.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7\!7 
José V iogas Vaz................................... 7P5 
João Ma.ria da. Silva Junioi'........................ li7:l 
Eduardo .José llias Poroira......................... 1{11 
Cal'los Albnrtu l'imrmta............................ li\ I 
Bahlumm·o Ca!'t[I!Oja F'IIPIJto~................. .. . . . . ·15 
i\flolplio tle Lomos................................. :i;J 

E tlll as cod ulas em branco. 
Assim, pois, u Sr. presidente da. assombléa. proclam:t cleit.os 

o d<i por cmpossa.los dos sons cai'f{OS os sognintt~s senhoi'PS; 
Diroctoria : 
Carlos Gianolli, presidente. 
Dr. FI·ancisco do Sá, secret:wio. 
Uommi~siio fiscal : 
·Sa.hino do Almeid:L l\la.ga.lhiiel'l . 
.José Ramos Pmla .. 
. Jost~ tle Sonza Maeha.do. 
Snpplnntes: 
Ulysses Bartoli. 
Josíl Vingas Vn,z. 
João M:~ria da Silva. .JuuiOI'. 
Na.dn, mais havendo a. tratar, o SI'. presidente d8c!ara quo 

vae mand~~r rn1ligir a acta. e aprovcit~t a opportunidade paJ•a 
~ignifical' per:Lnte a a~sembléa. o~ votos que faz pela prospt)r•idade 
da SJciedado, enaltcccn.lo os <>erviços a ella. prcst:vlos p ;~· sc•n 
director-pi'O~idenb o St•. Carlos niannlli, na p!Ja,,. diflkil p~>l' 
11 un acalJa do pa~sar·. 
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O St•. Carlos Pimenta pede então a palavra pela ordem o 
propõe que a presente a.cta seja a.ssignaua, conjuncta.mente com 
a Me>a, pelos Srs. accionistas João Chaves, Manoel Rodrigues 
Vieira, Adolpho do Lomos c .Tuan M. Payssé, como delegados 
espnciaes da assemblé:t, o qunt) approvado, levantawlo o Sl'. pre
sidente om seguida a sessão. 

'l'heodoi'O Dm,ivie1·.-Eduardo José Dias Pereira. -J. Ramos 
Peiía .-João Chaves.- MfTnoel Rodriq~te.~ Viei1·a .-- A•lolplw de 
Lcmos.-J. M. Payssé. 

DECRETO N. 4381- nE 7 DE ABRIL m: 1\102 

Abre ao Ministerio da lndustria, Viação e Ohras Publicas o credito 
especial de 570:000$ para a conclusão da infrastructura do trecho 
Inhanduhy-Uruguayana, na Estrada de Ferro de Porto Alegre a 

Oruguayann.. 

O Presidente da Republica dos Estado,; Un.dos do Br:tzll, em 
cxP.cução ao art. 20 da lei n. 834. de 30 de dezem br.J de 190 I, 
que mantem o n. IX do a1·t. 22 da de n. 746, do 29 de dewmbro 
de HJOlJ, rlecrotn.: 

Artig-o nnico. Fica aberto ao Ministerio da Iwlustl'i:t, Viação 
c Obras Publicas tf cred.ito PSpecial tlc 570:000.'$ para :t conclttsão 
d:t inft·astructnr:t do trecho Inltandnlty-Ut•ugu:t,rana, na ox-· 
1.onsãu approximarla. rlo 11<lkm,3!)1J, 

Capital Fcdet·al, 7 de abt•il do 190~, 14•> d:tl{r>public:t. 

1\f. FERRAZ DE CAMPOS SA LLES. 

Anlonio AUfJUsto da Si/ r". 

DECRETO N. 4382- DE 8 I>E ABRIL DP. 100·~ 

O Presidente da. Ropublica. do~ E~tados Unidos do Brazil, 
para execução do disposto 110 art. 2! tht lei n. R34, ri e 30 de 
dezembro do 1901, decreta : 

Art. 1.° Ficn. croado o fundo de amol'tização rlos emp!'eR
timos internos, papo!, con'ltitnido com os ~cguintlls recurso.~: 

a) as apoliccs a<lquiritlas com a t'O ·eit 1 prov(•;ticntn <l:t 
vond:~ de generus e propl'ios nacionaes. arrendamento., o :d'ora
lllPIItus tlotm·minado~ no at•l .. :~o da !Pi n. 741. rle 2tô •lt' dt•zPmbr· .. 
de HJOO; 
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b) as apolicf'i4 a1lquit•idas com o saldo ou excesso cntt•p, os 
rccoiJinwntos c as restituiç-ões 1IP depo:<itos; 

c) as apoliccs já adquiridas c as que o forem sondo pela Caixa 
de Amot•tização com os juros não J'Pclamados, nos termos da 
loi do 2K do outuh,•o do IH48. art. 8". o l'i'g'lll:unrnto n. 0:110, 
dn 14 do feve<"ril'J de 1885, at•t.. \14 ; 

tl} as apolicf'S adquil'ida~ com as Vf>r·kt'l IJIW p:tt·a Pssn firn 
forem annualnwnt" vohda~ pelo Congt'f'S~n. 

At·t. 2. 0 To1las a~ apolicos :~dfpiirida~ peb f,·,t·ma indic;ub no 
art. I" serã.o escrip:u ·arfas na Caixa de Amort.izaçã.o ,;oiJ o titulo 
-Fundo de arnot'~izaçlo do.> omprestimos intol'lloS, papel-, c 
o~ r,speetivos jueus sm·ã.·J cmpt•o.~·ados n t compr:t de no v~~ 
apulices, que irão augmontar o dito fundo. 

Art. 3. 0 A Caixa. de AmJt'tizaçã.o publicará. no principio de 
cada rnez o balancete das operações refero:Jto3 ao fundo do 
amot·tizaçã.o, ora creado, effoctuadas dm·ante o rnez antet·ior. 

Art. 4. o Revogam-se as disposiçõe.> em contl':trio. 
Capital FerlPI'al, R dr\ :tbi'ÍI do 1902, 14° da Rnpuhlica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SA LLES. 

DEGRETO N. 4~83- DE li DE .\BRJL DE 1911~ 

Abre ao ~Iini9tt'l·io •la <:u.••·r·a o c•···dito Pxlra~rdinario d~ 2: JIHijfi 
p:t•·a occOI're•· ao pagamento de di!l'et•enças de or<lena•lo q••e deixou 

de receloot• o mnj~r do qna lro esp••cial do lüerrifo Jnn1Lhaq "" 

l\li•llo na.·rcto, Jli'Oféssot• do CollPgh Milit:u·. 

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Rrazil l'P• 
~o! v e, usando da autotização conferida pelo decf'Pto leg-isla ti v o 
n. RJ8, desta datt, abrir ao 1\finisterio da Ouerra o cre1lit·J ex
traordinario do 2:414$476 par.l occorrer ao p.tgamento de dill'e
ronças de or·ilenado qÚe deixou do receber o m;ljor do qn:t,Jt·o 
especial do Exet'Pilo .lnnatlt •S de Mello Ba!'relo, profe~so!' 1!0 
Collegio !\li I i! ar. 

Capibl F<'de":tl, li d'l abril de Hl02, 1·1" da ltepublica. 

M. FERRAZ DE CAMI'OS SALLFS. 

J. S. de Merlei1·og Mal/.·t. 
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DECRETO N. 4384 -!li·: 12 DE ABR!f, PE IU02 

Crea um:> brigada d8 cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Alllarante, no Estado llo Piau!Jy. 

O P!'esidonte da Republica dos Esta<los Unidos do Brazil, 
pat·a oxecuÇ'ão do docret:J n. H I, de 14 <lo dezembro de 18V6, 
dect·eta: 

Art.igo nnico. Fic;t crcada. na. Oua.rda Nacional da eomaJ'<~;t 
de Amarante, no Esta< lo do Piauhy, uma brigada de cavallat ia, 
com a designaÇ'ão de 88 , a qual se constituirá de dous regimentos, 
sob ns. 15 c 16, quo se organisarão com os guardas qualifl
c:\llus nos districtos da rerorida, comarea; reYoga<las as di~p~lsi
Ç'ões em contrario. 

Capital Fctlet·al, 12 do alJJ·il de HJO:.>, I !·• d;t l{epulJlka. 

!11, FEIUL\Z IJJ: C.DII'tlCl SALLES, 

Sabino /Ja n·oso Jun io1·. 

lll<:CRETO N .. J:l:J5-m: 12 PE .\BHIL J•E HJO~ 

!te voga o deaeto n. :1478, de 7 de noremuro de !~V~, wbre a com

missii.o dos agentes de leihio. 

O P!•csid1mte d<t Repuhlica dos E~tado.; Uuio.> do Bra.zil, atten
dondo á representação que lhe dirigiram os a.gont·.'s do lnilão 
rht prac·a do Rio rle Janeiro, J'elativamentc aos proventos Ie
gaes <lo sou ollicio, em cujo gr1SO S!:l achavam desde longo tempo, 
re:;o!l·e: 

Artig-o unico. FicJ. r,woga.rlo o decreto n. :l478, de 7 de nJ
vo;JilJro de 1899, c restabclecirla a taxa fixada no decreto 
n. l:t?5, de 10 rir. fevereit·o de 1854, o qual só na parte con-. 
cernento á commis~o percebida. pelos mesmos agentes alterara. 
o re~imento respectivo, dado pelo decreto n. 858, du 10 de no· 
vemoro de 1851. 

Capital Federal, 12 de ahril do 1902, 14• da Repubtca. 

M. FERRAZ IJE CAMPOS SALLES. 

Saúino Ban·uso Junio1·, 
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DECRETO N. 4386- DE 14 DE ABRIL DE 1902 

A hro ao 1\linisterio da lnduatria, Viação e Obras Publicas o credito 

especial de 200:00:)$ para ser applicado á coustruc<;ão de linhas te
legraphicas no~ l~stados do Minas Geraes, Ceará, Pianhy, Espírito 
Santo e Santa Catharina. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorização constante do n. li do axt. IR dt\ lei n. 834, 
de 30 de dezembro de I !lO I, decreta: 

Art. l. o Fica aborto ao Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas o credito espacial de 200:000$ para ser applicado 
;l construcção de linhas telegraphica.~. as-;im distribuído:- de 
Itabira a .Sant'Anna 1los Forros c S. l\figuol do Guanhãos, no 
Estado de l\lina:; Gemes, 30:000$; de Sobl'al ;ís cidade~ 1lo 
Sa.nt'Anna c de Acarahú. l'o Estado do Ceal'<í., 40:000$; de 
Oeiras a Pa.l'naguá, com um ramal de Oeiras p;\ra as cidades do 
Valença, Pico:> e .Jaicós, no Estado do Piauhy, 60:000$ ; de Ca.
clweiro do Itapqmirim a Rio Novo o Alfl'edo Chaves, no Estado 
do Espírito Santo, 40:000$; e da linha para Campos Novos pas
sando por Curytibanos em Santa Catharina, :~0:000~000. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 14 de abril de 1902, 14° da Re.publica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Antonio Aug11sto da Silva. 

DECRETO N. 4387- DE 16 DE ABRIL DE 1902 

Manda adoptar uniformes para os alnmno~ do curso de machinas 
da I<:sco la Na vai. 

O Pro~identc d;~ Republica dos Estados Unidos do Brazil, at
teudendo ao que lhe expoz o contl'a-almirante l\llnistro da Ma
rinha, resolve approvar para uso dos alumnos do curso do ma
chinas da Escola Naval, que estão sujeito,; ao !'egimen militar 
da mesma escola., os uniformes seguinte~: 

Primeiro uniforme 

,Ja,luota do ftanella azul com duas ordens de botões, abotoados 
até o quinto, sendo elles do modelo estabelecido para os officiaes 
do estado-menor. 

Distinctivo igual em dimensões ao dos praticantes, nas 
manga.~ e ua. altura do meio do ante-braço. 
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Grav<tta. preta, de laço horizontctl. 
Camisa beanca. 
C<tlça dn flanBlh azttl ou de brim bea.nco. 
Honnct igual ao J.o-.; olliciae,; do e.-.;tado-nwnot• tlo ctwpo tlo 

machini~tas. 
Botina lisct, do com·o proto de bez<'l'I'O, som biqucit·a. 
Com calça branca, usarão cap<t beant::•~ no bonnot. 
Este uniforme será usado em todos os actos officiaes e em 

passeio. 

Segundo uniforme 

Jatructa. do ga•Jg<~ azul, som mescla. com botões pmtos. 
Calça do ganga azul, som mescla, ou bt·anca. 
l"apato do cout·o preto do bew!'ro, on de lnn;t hr·;tnr~a. 
Bonnet de p<tnno aznl ou de hrim branco. 
gsto uniforme sorá usado em sorvi,o. 
Capital Fedm·al, Hi de abril de IVO:!, 1 '" tl<L ltepublie;t. 

M. FEtUtAZ DI·; CAMPOS SALLES. 

Jose Pinto da Luz. 

!l' ·'!tETO N. 4388-llE UJ m; AlllUL lll' lV02 

Cret dn 1 '''!;'l.das de infant:tria e umél. de artilharia de Guardas 
Nae· ,, na comarca de Corl'entina, no EsL:tdo dét Bahia. 

O Prt• · ·n tP tb Republica dos '~starlos Unidos do Brazil, 
para exP ·tu :!o ti Teto n. 431, de 14 do dezembro do 1896, 
decreta: 

Artigo li• ~.~o. Fic.;·T' ··readas na Guaeda Nacional da comarca. 
tlo Correntiu:'., no 1•: •. ;,. da Bahia, duas brigadas tle infantaria 
e uma de artilharia. '"tllclla~ com as de~ignações de 68a e 69', 
que se constituir:;.,, do .. res ba.talhões do servit;co activo o mn do 
([<~ resnrva, ea.la IL!I t. de ns. ~02, .~O:l, 204, ~05, 206 e 207 e 
ôS o GV, c e~ta com a. de 0' quo se eonstituit'<i de um batalhão 
do artilharia de posição c um regimentu de artilharia de 
eampanha, ambos sob n. 9, os quaes se ot·ganisarão com os 
guardas qualificado~ nos distrietus da referida comarca. ; revo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, l9 de abril do 1902, 14° da Republica. 

J\1. FERRAZ DI, CAMPOS SALI,BS. 



liG 

OECI{I<;T!J N • . J:ltlt'-·- 111·: I!IJJJ·: AJ:l\IL 1>1: l\!1):! 

Crea uma r.rigadu de infantaria de Guardas 1\'acioneeS na Ctlll!at'Ci\ 

de .\lcoba~a. no l<:slar!o rl.t lkliria. 

O l'rosiJ.entu da ({epublie;t dos l~shdos Unidos do Ht·azil, par:t 
execução do doct·oto n. 4'31, de 14 de dezombt•o de IH\J6, dr\c.~·eta: 

Artigo unieo. Fica crea•Ja na Guarda Nacional ria conP.J'c~a rle 
Alcob:~.ça, no Estatlo d:t Bahia, uma brigada de infantaria, com 
a designação de 70', a qu;~l so constituit'<i de tJ·es batalltõe;.; tio 
serviço activo, ns. 208. 200 o 210 c um do da rcsena, sob 
n. 70, que so OJ'g:tnis<trào com os guardas qualificado~ nos 
tliskictos tia rot'twirla comarca ; l'c\Vogatla~ a;.; ti iAposi~\iitH em 
conh•ario. 

Ca.pital Fcrlct·al, IV de a 1rt·il tle IVO!, li" d~ lh•publka. 

l\1. FE!Ut.\Z DE C.U!l'tl.~ !::i.\J.LI:~. 

Sa1Ji11o Barroso Jnniu1'. 

VECltETO N. 4:l00- !>E w DE ,\BillL l>E 100~ 

Ct·ea uma bl'igada de cavallaria de Guardas Nacionaes na CtJHiarca de 
Ira1·a, no Es lado da Balda. 

O Presidente da Ropubliea dos E~t:tdos Unidos do Bl' ,;,il. pa1·a 
I'XIlcução d•J dccr~to n. 4:~1. do 14 do dezembro 1lo Iil!JG, dct~:ot:t: 

Adigo nnicJ. Fica cr·cad<t na Guarda Nacional 1l:t co1narc:.t tio 
Ir·ara, no .Estado da Bahia, uma brigada de cavalla!'ia, COIII a 
designação do 33a, que so constituirá de dous regimentos. soh 
ns. 65 o 66. o.J quaes se organisarão com os guardJ.s qualifi
cados nos districtos d~~ referida comarca ; rovogadas as dis· 
posições em contrario. 

Capital Federal, !!) de abril do l\J02, 14° da Republica. 

M. FErmAZ DE CAMPOS SAL LI·:.>. 

Su.b:'no Bm·,·oso Juniu1·. 
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DECRETO N, 43Ul - DB W JJE ABRIL VE 1D02 

Crea mai~ duas urigadas de infant:uiae uma de cavallaria de Swardas 

Jliacionacs na coruarca de Naz::~rctlr, no Estallo lia llalria, 

O l't\'~idcnte <f;t Rcpublie:t dos E~tadns Unillü!'l !lo Bt'a.zil, 
p;tJ'<L Pxceução 1lo 1lecl'et.o n. -t:;l, de ll do dozmuht·o de IN\JG, 
I(I'Cl'OGa: 

Artigo nnico. Ficam ct·cadas na Guard;t Naciona.l da. comarca. 
1ln Nazal'eth, no Estado tia Bahia., mai:> dua.~ bl'iga.das de infan
t:tria c uma do cava.llaria, aquellas com as designações do 71" 
o 72", quo se constituirão de tl'os batalhões do serviço activo e 
um do tl:t reserva, cada uma, do ns. 211, 212, 213, 214, 
21G o ~~IG. o 71 c 72, o esta com :\ 1le :l2, que se constituirá 
de dou~ regimentos sob ns. 6:3 c 64, os quaes se m•ganisarão 
com os guardas qualificados nos distt·ictos da rel'erirla com;~rctt; 
t•cvogadas as disposições em contt·ario. 

Capital Federal, 19 de abril do 100?, li" da Rcpublictt. 

l\1. FERHAZ llE CA)IPOS SALL8S. 

Sttúino BaJToso Juni01·, 

DECRETO N. 439:2 - IJE w IJE ABIUL DE ]!)()~ 

Crear11ai~ duas brigadas rl.e infantaria deGuudaMl'lacionaesnacomarc;\ 
de Avaré, no Estado de S. Paulo. 

O Presitloni.e da. Ropublica do~ Estados Unidos do Bl'azil, 
para execução do decl'eto n. 431, de 14 de dozclllbt•o do 1896, 
dec!'cta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guar.!a Nacional da comarca 
de A var1~, no Estado de S. Paulo, mais dua~ briga1las de infan
t.aria, com as designações de m:Ja c 100•, as quaes se const.it.uirão 
do t.1·es hatalltões do sr>rviço acti v o e um do d:t J•esm·va, e<tda 
mna, aqucllcs de ns. 29::>, 296, 207, 298, 2(l:J c :lOO, e estes 
soh nH. 9\1 e 100, os qnacs se organi:;arão com os gmmlas quali
tleatlos nos di~trictos da rcfl~rida coJJlarca; rnvog:td:ts as dispo
sições em contrario. 

Capital Fctlcral, Hl du abl'il do !902, JJo tia ]{epublica. 

l\1. FERRAZ DE CAMI'OS SALLES, 

Sabino Barroso Junio1·, 

Poder Excculivo t0C2 



178 A C TOS IJO PODE H E X ECUTIV<l 

DJWRETO N. 4393-nE 23m: ABIUL DE ID02 

Proroga por mais dous annos o prazo marcado para terminação das 

obrs:s de cons~rucção da Estrada de Ferro da Pt·a<;a da Republica à 
barra de Guara~i ba. 

O Presidente <ht H.epublica dos E~t.aJus C nidos do llraúl, 
us<tndo da autol'iza;:;to con:-:t.aute tio n. XIII tio a.J·I. 1:-l tia let 
n. S:ll, du 30 de tlozemhro do I !10 I, o att.ondcn•ln ao •ttw I'IHJHO

ron j\[fonso C<~.rneit·o Br;Lndão. l'UliCt)~sionario da Estmda <lt) 
Fort·o da h'raça. da Republica :i baJ·r;t de Gual'aGiba, decreta: 

Artigo unico. Fica prorogado pol' mais dous annos, som LHIIIS 

algum, o pl'azo mat'cal..[o n<t clau~ula Ill da.s que acompanham o 
decreto n. 587, de lO de outubro tio !SDI, pa!'a. tPl'IIlinação i..la.~ 
obras de con-;trucção tia Estt'cli..la de Fet'l'O d;t l'ra<;<t ,[;t Rt)pi!
blic;~ á barra de Gmtl'atiba. 

Capit:\1 Federal, 21 de abril de 1902, 14° da !te publica. 

M. FI·:RRAZ rm C.\~u·os S.\LI.Ics. 

Antonio Augusto rla Si/r''. 

DECRETO N. ,1391-DJ<: 2H ])!'; AlliUL J>E 1!!112 

Concede autorização á sociedade anonyma denominaria -CuopRrati v a 
Cruzeiro- para funccionar. 

O Pr·esidente da Republica dos Estados. Unido:; do Brazil, 
a.ttendendo ao que requereu a. sociedade anonyma denominada
Cooperativa Cruzeiro- devid<J.mento representada, decreta: 

Artigo unico. E' concedid~t autorização á sociedade <tnonyma 
denominada- Cooperativa Cruzeiro- p~u·a funccionar, me
diante os estatutos que apresentou e ficando a me-;ma sociedade 
obrigada 1~0 cumprimento das formalidades exigidas pela legis-
lação em vigor. · 

Capital Feder•<t!, 28 de <thril de HJ02, 14° da Rcpuhlica. 

Antonio Augusto da Silva. 
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Estatutos ~a socie~ade anon~ma « Coo~erativa Cruzeiro » 
TITULO I 

Art. 1. u ~ob a denominação de « Coopemtiva Cruzeiro» fica 
creada uma sociedade anonyma com série e fôro nesta cidade. 

Art. 2. o Só podem ser accionistas : 
a) os empregados da fahric<t de tecit!os « C1·uzeiro ». 
b) os elllpregados da «Cooperativa Cruzoiru». 
At·t. 3. 0 Te1n por fim a Cooperativa Cruzeiro: 
§ l.• Prover us socios dos melhores genoros alilllenticios e 

ou wos necessarios á economia do lar dolllestico, pelos menores 
preços poss:veis. 

§ 2. 0 Vender a possuas extranhas os mesmos gene1·os, medi
ante senha da directoria. 

Art. 4.• A sociedade dura1·:l 20 annos a contar desta data, 
podendo ser prorogado este pmzo. 

Art. 5. 0 A diroctoria poderá abrir succuraaes ou agencias 
onde convier. 

TITULO li 

I'ATIUMONIO l>A SOCIEIJAIJE 

Art. 6.• O patrimonio da sociedade tl constituído: 
§ l. o Pelo capital representado em 1.500 acções no valor do 

30:000$, ·nominativas o indivisivds, do valor de 20.'1! integraes. 
§ 2.• Pelo fundo de reserva. 
§ 3." Por bens moveis c immovois que venha a adquirir. 

TITULO III 

DOS SOCIUS, SEUS DEVERES g V ANT.\GENI:l 

Art. 7.• São socios os qun SlloserPvm·om ou vinrnm a. ad
quirir uma ou mais ac<;ões. 

Art. 8. 0 Não seriio pagos os dividendos das acções siniiu ao 
8eu possuidor ou a terceiro cum procura.~·ão daquelle. 
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TITULO IV 

DAS VENDAS 

At·t. D.• A~ mercadorias serão venditlas: 
§ 1.• Ao~ empregados da fabrica Cruzeiro a dinheiro ;l vista 

ou com abono da me>ma fabl'ica. 
§ 2. o A pessoas extranlw.s a dinheiro <i vista ou com fi:tll(''t 

legal. 
Art. 10. A Cooperativa inaugnrar<i seus trabalhos logo que 

os presentes estatutos sejam approvados pelo Uoverno c tenha 
realizado 50 • f o de seu capital. 

TITULO V 

1>0~ LUCIW~ 

Ad. LI. Os luct·o~ liquitlos scrfl.o divitli,[os do sngui 11 lo nto•lu: 
§ 1." Para fundo do reser·va 10 a !!"i •;' •. 
§ 2.• A cada um dos dircctores5 °/o. 
§ 3.• O restante será rateauo pelos accionistas até 12 •j .. , tle

vmHlo ainda o excedente, si o honvet•, ser levado á conta de 
lucros suspensos. 

Art. 12. A conta do lucros su;;pensos 'i uando attingit• it tm·ça 
parte do capital podet•â ser rateada, no todo ou em parte, aos 
socios a titulo de bonificação, porém, a juizo da directoria e 
conselho fiscal. 

TITULO VI 

IJA ADJIIINISTRA~'ÃO 

Art. 13. A sociedade será administrada por uma directoria 
de doud membro~ eleitos por tres annos e um conselho fiscal de 
tres. sondo sub>tituida a primeira por dons supplentes o o se
gundo pot:· treL Dos directores um será presidente e thesou
reiro o outro gerente e sec!'otar:o; tanto os directores como os 
supplentes serã.o tJ!~itos design;•,damen te para a~ funcções que 
terão de exercer. 

A!'t. 14. Para que possa exercer o cargo lle director, o accio
nista devo caucionar 50 acções da Coopera ti V<l Cruzeiro, como 
penhor da responsabilidade do sua ge~tão. 

Art. 15. A eleição da directoria será feita na assembléa geral 
ordinal'ia, por escrutínio secreto e maioria do votos, recebendo 
os novos eleitos por b tl:1nçJ e inventario o acti vo e passivo da 
sociedade, sem prejuízo das transacções sociao~. 

Art. 16. Será. considerado vago o cargo do director que deixar 
J.e exercer as sua.; fnncções por mais J.e :3u dia:>, salvo os casos 
J.e molcstia ou StJt'Yiço d;1 :>'Jcieúade f(h"<\ d;t st'.•1e. 
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Qtta.n.Io o rlieechl' não tBéivm· r,m ex()['cicio o ''npplnntc que o 
sulJ.;titnil• terá. direito a> hoJH>r<H'io d·l <'<L ·go. 

Art. 17. A dir<lct·}l'h I'eunit•-sJ-h:t to<la~ n,s vcz'.ls que o oxi
gieem os interesse~ da. ~ 1cicda•le, c.!I1Sign:m.!o em acta as suas 
delihrraçõ1~~- Qnando hou,·c:· tios \C<"li',lo entre o~ directot•cs 
Sl)l'Ct chama.tlo o mais vota·lo tios me:nbr•)A do conselho fiscal, o 
na fillta tleste o seu imme.liato em votos para dar sua. opinião 
o estn. prevalccerCt. 

Art. 18. A' dil'ectol'ia compete: 
§ t.o Resolver s•>ht•e as oprl'ações da. Co<~pcrativa, rletcrmi· 

na.ndo as regras e cond.ições de sua real iz:Lt;ão. 
§ 2.° Crear agcnch:; e filiaes onde convier. 
§ 3. 0 Nomear rlelc,ados c proJcuratlorus que a repl·cscntom 

como mandatarios da socieda1le pot'antc o novct•nn neral e o 
de cada Estado rh União, tl'ibunao' e a~SJciaçõos pat·ticularcs. 

§ 4." Nomear, suspcn<lcr, d.omitiir, sob proposta do director
gercnte, o admini~trador, pratico o mr~!s ~mprcg<tdos d:1 Coope
rativa, marcando-lhes ordcnn.do e fiança, quautlo for isso ex· 
igivel. 

!§ 5.• Fazee regulamentos para o servi~,·o intm·no da sociedn.do 
em t••dos os seus ramos. 

§ 6. • Deliberar sobre as cont<IS a.nnuaol;l e relato rio que hajam 
de set' apresentados <t assembléa geral dos accion istas sobre 
fundo de re;:ervr\ em liquidaÇ'ão, fixação de dividendos, pl'opos
tas sobre refot•mas do osU~tutos, pl'olongaÇ'ã.O da duraÇ'ã.o, au· 
gmcnto !lo capital o dissolução da sociedade. 

§ 7 ." Finalmente, observar c filzcr observar as resoluÇ'õos das 
as~cmbléas gcraes dos accionistas e todas as medidas conve
nientes :l boa gest.ãu, desenvolvimento e prosperitladn da socic· 
dade. 

Art. 19. O ilit•ect•H'-pt·ositlcnto, que é tambcm thcsoureit'J, tem 
pot• devm·: 

Representar a ~ociedadc nas suas rel:J.çõc~ cxtol'llas, nã:o com
mercia.os; convocar as asscmiJh;as, convocar o pl'esi11ir• as sessões 
1la directol'ia e conscllio fiso?al ; llscalizat• o <'lllPL'<1g-o dos hrms B 

tlinhciros 1la sociodarl<', anthentic<tndo c.;m Rli<L as,;ignai.nm o 
« Pague-se» em t.o1lo3 o; documentos de 1lr.,;peza; assignar todos 
03 rlocumentos, contracto~. obt•igações, esceipGuras o halanços 
soei aos, lJOm como a. cot•resp.m!lcncia priva ti v a. d:t direct.n·ia c 
todos os papeis do credito. Roprescnt:l.l' a sodcilade nm .Juizo e 
f'út•:t rlelln, tl'ansigit• o pl'atic;u· to lo~ o~ aetos como rm caus<~ 
propl'i:t. 

Art. 20. O dit•ector-gerentn tom por ohrigação : 
Gerir todo o commercio da socindatle, estabelecendo preços o 

comliçõc,; da venda o comprn., mantnr a col'l'cspondcncin. com· 
mercial o estipular os contt•aQtos tleliber;\dos pPla rLrcctol'ia; 
fazer ol!sm:var os o<tatutos pelo:; empl'Ogarlos e ft·oguezes; con
ferit• dtartamente a~ vonda~ a tlinlt~·iro o nntl'C":u· :w rlirocbr-
th<'~Olll'<'il'o a illlpO!'ta.i'Jci:t. n 
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DO COl\'SELl!O FISCAL 

Art. 21. Na reunião ordinaria annnal doH accionista~ e pelo 
modo por que são eleitos os diroctures, será oleito o conselho 
fiscal, composto de tres membros dentre os accil•nistas que pos
suírem cinco acçõc . ..;, polo mono:>. Serão e!Pitos tres supplentes 
na mesm:l occasião e nas mesmas circumstancias. A duração das 
funcções dos membros do conselho fiscal e seus supplentes será 
!lo um anno, podendo ser reeleitos. Prevalecerão para os mnm
bros do conselho fiscal e so,us supplentes a~ me.~mas incompati
bilidade:> estabelecidas para :1 dircctoria, ~~;111 rlireito a r·emn
neração. 

Art. 22. Ao conselho fiscal, além das attribuições que lhe 
confere a legislação em vigor, compete: 

!:i I . o Examinar e verifi(·ar os balanços semestraes e annual 
da sociedade, aprnsentando com toda a liherd:1dn o seu parecer· 
á assembléa geral. 

§ 2.o Tomar parte nas deliberações da directoria, quando eha
matlo po•· esta, por conveniencia de interesses sociaes. 

!'i 3. 0 Rnquisitar da dirPctoria a, rounião <l<t a~~mnhléa gm•al 
quando occort'!lrom motivo~ gora1'S o m·gorJtP~. 

TITULO VII 

DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. ?~. IIavcl'á. as8cmbl!~<ts gomrs oJ•diual"ia~ o extraol'di
naria.s: 

§ I. o A ordina.J•ia terá Jogar• uma vez cad:t anno até 28 de 
fevm·eiro; as extraordinarias no,; casos provistos pol:t lei o 
sempre quo se tratar de assumpto m•gcrJtn e imprevi~to, a juizo 
da directoria e do conselho fiscal. 

§ 2. 0 A convocação da assembléa gel'al ordinaria será. feita 
pelo director-prosidente da sociedade e annunciada com 15 dias 
de antecedencia; a extraor11inaria com antecndoncia de trns a 
seis dias. 

§ 3. 0 A assembMa geral compor-se-ha de um numero do 
accionistas que repr·esente, pelo mono~. o quarto do capital 
social e, na falta do comparecimento suffldente de aceionistas, 
proceder-se-ha de conformidade com o quo pt·c.~crove a lei sobm 
sociedades anonymas. 

Art. 24. Todo o possuidor de duas acções terá direito de 
voto ; podem votar todos os aceionistas. nas rondições acima, 
por si ou seus representantes, sendo accionistas. 

Paragra.pho unico. Não podem votar os dlrectores para appro
var sons balanços, contas e inventarias; os fiscaes na approvação 
de seus pareceres e, em geral, qualquer accionista em negocio 
de seu interesse ou contrario aos interesses da sociedade. 

Art. 25. As deliberações e resoluçõos das assombl(las goraes 
serão tomada:'! por cabeça. 
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Art. 26. Na reunião da assnmbléa geral dos accionistas sm·á 
aprflsentado o relatorio !1:\ directori:t pelo J.ir'tlctul'-presidentn, 
acompa.nh:ulu do balanço, invont:.trio, conta de lrreros e ptmlas e 
pareeor· tio conNolho fiscal, pat•a sm· dis('utido e appruv:1uo ou 
não pela. mesma assombléa. 

Pat·agra.ph" nni<lO. Na mesma reunião é pormittido tratar do 
t1~los os assu!Ílptos quo intm·essom á sociedade. 

Art. 27. Compete á asscmliléa. geral dos aedonista.s nas suas 
reuniões ordinarias: 

§ 1." Julgar as cunta.s annnaes, 1lan<lo ou negantlo quii;aç'i'io aos 
:1.1lministradoros. 

§ ~-" Eleger os membros d<~ directoria o bem assim os do 
conselho lisca.l e demittir tanto uns como outros nos casos com
provados do corrcus,;ão ou de inepcia. 

~ :L" Tomar qu:d<1110r ontt·a deliboraç'i'io de interesse 1h socio
. !lado. 

,\r·r.. '!8. Nas reuniões cxtt'aordinarias compei;o-llte: 
>:i i." Altor:\r on refornmr os estatutos, nlevar· ·o capital e 

pmrog-ar o pl'azo do rlur•··~·iio da soei11dade, tndo eom o preen
ehimonto das formalid.adf~S leg-<J.!'S. 

>:i 2.0 Ite:;olver sohrc a liq nitlaçi'io e di:-\solução da socieda<lc, 
<In eonli.Jrmidade com a lei. 

~ ::l. o Resolvm· sobre qualqum· objccto para que tenha sido 
convocada. 

Art. ?0. Toi'nando-se necess:tJ•ia <t liquidação d:t sociedado, a 
nssnmbi(~a g1•ral J'OS()lverá Hohro os nw<los pl"J.ticos de l'en.lizal-a, 
do aceot·1lo com a. lei, assog!JI'ando o tlirdto· do!i intere~sados. 
Uma vez decretada a liquida•.iio, guartlar-se-ha :t Rng-ulnt.e ol'
dern 1le preferoncia em relação aos ceédore8 : 

>:i 1. 0 Os credores preferenciaes ; 
§ ~.o Os credores obl'iga to rios ; 
~ 3." Os accionistas. 

TITULO Vlll 

!lOS E~Il'REilAllOS 

.\l't. 30. A dir·ectoria. podt•J•:i. nomrar qualqmw ar~cioni~ta' on 
nil.o, !IIW jnlg·ar habilit,:ulo pa!':t. nmpt•ego <la Cuopnrati~à. 

Art. ::l!. l{overter<i. <'m J';tvot• da f'oeiPda<ln tod:\ n qualquer 
porcentagem auferida na compra de gennros, ~o~endo qne na 
factura de compra. será consignado o valor da porcentagem ou 
o seu equivalente em mercadoria. 

TITULO IX 

Art. 32. O anno soeial tlneoi'l'e 1le l (lo janeiro a 31 do dezembro. 
Paragt•apho unico. O balanço das upera1:õos d:t sociedade sere 

encerrado em 31 de dt!Zembro, • f:Pja qua.l f.,,. a 1latn. Pm qwi 
ai-! ditn.s opm•at;I>Ps tnnlmm p1·ineipio. 
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Art. 33. A sociedade pnller:t po~suir• crlillcks proprins pat·a. 
seus armazons, ou contr.\ctal-os a bom dos intm·t~ssos soci<LOS, 
ficando desde .i<'t a dil·ectoria. antol'iz:ttllt a. f'a:wr sna acquisição, 
si assim julgat• conveniente. 

Art. 34. A sociodado tel'á, além dos livros exigido'! pn!a 
legislação vigente, o de registl'o e tl'ansferencia. 1lc acções. 

At•t. 33. A snciedade procural'<i auxiliar o:'! son~ associado~. 
segundo o seu desonvolvim101nto, pronorcionawlo-lhcs tot!as as 
vantagens. 

Art. 30. Os pt•oscntcs ostatntos, que vigorarão 1lo . .;do qnc 
sejam a.pprovados pelo Governo, st"l poderão sm· rrfot·mados t.t·e~ 
:tnnos depois 1les~a data. 

Al't. 37. Em todos os casos não provistos nos Jll'P~ent.c~ esta
tnt!1s, a direc~or•ia resolnw:t com o conselho fiscal, do accortlo 
com o pt•eceitna•lo pn!a l1~gisl:ll;iio vigon te ~oht'P sociP1lade~ 
anonymas. 

DISPOSJ(_·ÕES GERAES 

Art.~38, O socio quo deixar do sor ompregadiJ da f':tlH·ic<l Cru
zeiro deixa ipso facto .lo fawr parto da socio1la.de. 

Art. 39. O socio quo por força do art. ~8 deixm• 1le J:tzer 
parte da sociPdado receberá desta o valot· 1lo ca)Jit.a! com que 
tivor on&rado, em duas prest.açoões mensaos, do,Juzindo·Kl1 (kz 
por cento (10 "/o). 

Art. 40. O :;ocio que f;tllocor deixa a quem do dit•nito o ~m· 
embolsado pot• inteiro do capital quo tiver n:t soeiPd:Ldo; o pa
,g-amonto, porém, não púdo SOl' exigi,[o sin:'io em pr·P~t.ar;õl1~ mnn
saos a juizo da dit•ectoria. 

Art. 41. As quotas dos socio~ quo fallecet•cm ou sn t•nt.il'.tl'•~lll 
(lo serviçJ d:t companhi:\ podoriio sot• l't~mnUilb~ na Rli:L totali
dade. 

D!Sl'OSI('Üf:S TRANSITO!UAS 

At•t. 42. Ficam, dn8tlo j:t, acceitos e emp lSsadoR tt primoit·a di
rectorh e conselho fi~cal, para o:;; pl'imoit·o~ trn~ anno.~. com
postos do; seguintes snnhot•es: 

Domingos A. llibianoo, pt•esitlontc n thesou1·ei I'O. 

M:U'k Sutton, gm·ente e secret:u·io. 
Membros 1l•J con~o!lto ti~c;tl 

Ft•od. Smitlt. 
Virgílio Alvr•s. 
Ft·ancisco J{a.poso. 
Acceit.amo;; os pt•montos o.~tat11to.~ c,Jlll'J nolk.; se eont1\m. 

Rio do .Janeit·o, l:J de mat'Ç'.J do 1002. 

Pela Coopnrat.iva Cruzeiro, Domingos A. IJibiannn, presillentc. 
( E;tavam reconhecida3 as firm<Ls dos accionist,aq c eom P~t.arn

pillt:B dnvírlamnnt'1 itllltilizad:\q, ) 
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DECRETO N. 43Cl5 ~~ I•l·; :!S llE .\ mur. DE I DO~ 

Declara sem ell'eiLo o tkct•et~ n. Ull, tle 1 d8 f,•vercit·o de Hll!2 

Wí 

O Presidente lb llopubli~:t tio~ E~.t:vhl:l Uni•I•Yl t!J Bt•azil, 
a.tt.endonclo a,o quo requereu a. Cump:1nhia. Anl;-u·et.i<'a. Paulista, 
devitl:mwn tn t'PlH'CS!mtada, clt>~t·l'l :t: 

Arti:so unic.J. I•:' llc~cl:tratlo som cll:eit.o o tlect·nto n. 4:3:~4. do 
l tln t'twel'eir.J do cot•ront.o annn, 11110 appt•ov.m a:-: altoraçõe~ 
tilita:-: n.)~ estatutos !l:t I'del'icla co:np:tnhi:t, ficanllJ em seu 
pleno vigot• o de n .. JOJI, clt• 2·~ dll a!Jl'il do :tnno p \SS:J.clo. 

Capitll Fn•lm·al, ?H do alll'i!'lltl IDO?, 14" •lõt Ropnblica. 

M. FimnAz IJE CAMPos SALLE.~. 

Com~anhia Antarctica Paulista 
Acta d:t assem1:Jlén geral extraordinnria em 15 de abril de 1H02 

Aos 15 1li11S do mcz de abr·il de l!l02, á I hora da tarde, reu
nidos no escriptorio da companhia, :í rwt Forffiosa n. !", 14 Srs. 
nccionistas, representando :~3.8!!4 ac.;ões, coJnr> consta do livro 
1le pre~ença, o ~rs. presidente tlit. que, achan•lo se re:;ularmente 
constitnida a assembléa geJ•,d extl'aOI'(!inal'ia, abre a S!Hsão e 
convida os Srs. accionistas a ell)gcrPm a Mesa que tem de di· 
rigir os tr11balhos. 

Acclamado presidente o Sr. Adam von Biilow. toma assento e 
convida pam secreturios os accionistas Srs. ~·r. João Pereira 
Fe1·raz e Oscar A. tio Nascimento. 

O Sr. pr·esidente da assemblé:t diz que o motivo da presente 
reunião é, conforme publicação pela imprensa, para os Srl!. 
accionistas tomarem conhecimento de uma proposta rla dire~tol'ia, 
que se acha sobre a mesa, acomp.uthada do par•,cer do con~elho 
fiscal, e pede ao Sr. 2 • sccJ•ot.ario para proceclel' á leitura d;t re
ferida propnst:\ e pat·cccr do con~CJliio fiscal, que são do thflot• 
l'eguinte: 

<< Srs. accionistas- Por mo ti vos superiores e in•lepentlentes 
da vonta.Jo dos promotores tla project·1da fusão das fr hi•icas de 
CPI'V<'ja. e·n nm:t sil empreza, qual o insuccesso da subscT'ipçih 
total do novo capital, mallogrando-se com isso a dita fu~iio, a 
directoria submette ú voss\ approvação a seguintn 

Prorosta 

A assembléa gor.1! extr.wrrlitwria resolvo qufl ll']ne .o;em effeilo 
.a reform:t de e;tat.utos, a.pprovada na assmnlllc:t gfll':tl extra.or
uinaria, realiz1.la ~>m 27 tle janeiro [ll'•JXilll<) passa•lo, voltnntlo a 
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Companhia Antarctica Paulista a f'"l' regirla p••los anieriort·~ c~
tatutos npprov<tdns pelo rl~crelo n. ·IOIJ I, flp ''2 rle a h r· i! tln I ~10 I. 

Fica a directoria autorizada a requorcr ao <Jovel'llo da União 
o cancel!awento do decreto n. 4:134, de I de fevereiro proximo 
passado, que approvou a reforma dos e~tatutos da Companhia 
Antarctica Pau! L ta, afim !lo vigornr o jit citado tiC'11l'Cto n. 4001, 
do 2'2 de ahril rio 1901. 

S. Pauto, 10 rle abr·il rle 1902.- Asdrubal "1. do Nasdmento.
Antonio Queiroz dos Santos.- ,1, von Rúln?J), >' 

Parcci'J' 1/o consçlho (i.<co./ 

«O conselho fiscal, estnndo de inteiroaccordo com a t!ir·ectoria, 
é de parecer que Sl'ja pela assembléa geral approvad;1 a propoota 
da mesma directorra par a rpw fiquo ~~~m efteit0 a roforn•a de es
tatutos qne, em assemblt'la geral rle 27 rle janeiro proximo 
passado, approvastes e para tlc:1r a dita directoria nutorizada a, 
re(juerer rlo Governo da União o canrellamento r:io decreto 
n. 4:334, de I de fevereiro proximo passado, passando a vigora r 
os antHiores estatutos, que pelo m,~smo Governo haYiant ~ido 
approvados pelo decreto n. 4001. de 22 do abril dll 1\JOI. 

S. Paulo, 10 de abril de 1902.- Oarlos Schorcth hmior.- Dt·. 
Theodoro Sampaio.- Dr. "William J. Sheldon.» 

O Sr. presidente da assemiJléa declara que cstfio em votr~ç:to 
os papeis que acaliam dt' ser lidos ; é encel'l'adn 0m seguida a 
rJi~cnss1í.o pot• não ter nenhum Sr. accionista pedido a palavJ·a, 
~enrlo unauimnmonte apJI!'Ovadus os rcl'erido~ papeis. 

O Sr. p1·esidente da directoria deelara 'lue, no intuit.o de 
nwlbor acnutelar os ínteresse~ da companhia, a dit·ectoria tinha 
firmado o dncumento, que lê, com as outras emprezas cong-e
neres, para o fim de uniforwizarem-se os ditferentes typos rio 
cerveja e os preços de venda, de modo a evitar-se uma coneur
rencia que a todos prejudicaria. 

A assembWa manifesta a sua approvaçãn pelas medidas to
marlas pela directoria. 

Nada maiR havenrlo a tratar-se, o Sr. presidente sn~pcndo a 
~essiio pelo tempo necessario para lavrar-se :1 prl'sente acta. 

lteabel'ta a se~são, é litla estn, acta e sem rlisf~llssão unaniuw
mente approvarla e a~~ignnda pela McFa e pelos 81'.~. accioni~tas 
presentPil. 

S. Paulo, 15 de abril de 1902.- A. t'o" n~·ilmD.- Joiif) I'. 
Ferra::.- Oscar Nascimento.- C •• Schorcht Junior.- .lan?tario 
Guimarãeg, por ~eus filhos Mario e Maria.- Antonio Quúro~ tlC's 
Santos.- Zerrenner, Biilow & Comp.- Asrln;bal Nascimellto,
A. Zerrenner.- A. Plaes.- L. Ilof!iíJ(mn.- Th. Sompaio.
lY. J. Sh~ldon. 
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DECRETO N. 4::!9() -DE 29 DE ABRIL DF. 1902 

Concedo ao Banco do~ Funccionarios Publieos autorização para trane• 

ferir ao bacharel João Alvares Pet·eira de Lyra, ou á companhia 
que organísar, em Pernambuco, os dir<>i Los 0 ohrigaçíles constantes 
tio d(•creto n. 771, de 'ZO de setf\mbt·o t!e 1800. 

O l're~idente •la Republica dos Estados Uni•los do Bt•azil, 
atten<lendo ao que requereu o Banco dos Funccionarios Pu
blicas, com sédo nesta Capital. rept·oscntado por seu •lit·octor
presidente José Ignacio Ew:n·ton de Almeida: 

Resolve concedet··l!IO autorização para transferir au bacharel 
João Alvares Pereira de Lyra., ou ;t companhia que Pste orga.
ni~ar, os dirdtos e ohrigações que lhe assistem em virtude do 
decreto no 771, d' 20 de sotrmlJro •lt~ lR90, afim de que possa 
transigit· tamhem com o,; l'unccionarios f<>doraos pagos pelos 
c:)fres da União no Estado do Pernambuco, medi:tntn as con
dições estabelecidas no citado decreto e as eon~tantes !los esttt· 
tutos pelos qnaes se rege actualmente o dito b:mcoo 

Capital Fo•loral. 2D dn ;thril <lo 190!, 14° 1ht Republic:to 

Mo FF.RRAZ DE CAMPOS SALLF.So 

]()f!quim Jlfurtinlwo 

DIWRETO N • .J:J97 -- r>~: ~o n1: Amur. ,,r-; wo2 

A pprova e manda ~xecutat• o Codigo Intcrnacinnal de Signaes 

O Presi1lente da. Republica dos Estado~ Unidos 1lo Brn.zil re
solve approvar e mandar exncutar o Co1ligo Intornaciona.l de 
Signaes, proposto pelo Governo de Sua Magostado Britannica e 
a !optado pelas principaes naçõJs marit.imas, o qual sel'á empreo 
gado pelas embarcaç·ÕPH mercantes brazileil·as, nas communi
caçõe~ trocadas, qum· entre si, que!' com os navios 1l:t Armada 
nacional, quer com as embarcaçõos estl'angeira'!. 

Capital Federal, 30 de abril de 19020 l4° da Rcpltblicao 

;\f o FERRAZ D" CAMPUS SA LLES . 

.losâ J>info do, Lu,: o 
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Abre ao 1\Iini•terio da Jn,Justt·ia, Viaçiio e Obra~ Puhlicas o credito 
de 10:000.;; para despezas com a aCI[Uisição de •~mentes e plantas e 

transporte rle animaes de raça. 

O Pt'e>itlonto tla R1·pnl.Jlic:J. dos E~tados Unid.J-; tlu Bl':t7.il, 
usando da autorização conq&ante do art. 18, n. li!, tia lei 
n. 834, do :.!0 de dezembi'O de 190 I, decre~a: 

Artigo unico. Fica alnrto ao l\linisterio d;L Indnstl'ia, Via· 
ção c O'Jras Publicas, por cJnt<L da. quantia de 100:000.~ de 
que tr·ata a citada di~posição. o credito tio IO:IlOOs. Lll':>tinado 
á acqui~ição de semente.> e plantas, pat•a serem di,;tr'ibuitlas 
pelos agricultores, e ao pagamento de pas:lagen~ e segnt•os tlr1 
animaes de raça. 

Capital F.}deeal, G de maio de 1902, 14" da Hopn])lica. 

M. FERRA7. DE CAMPOS SALLES. 

Anfon·."o Attfjttslo drt s-:tva. 

llECltETO N. 4199- DF. 5 DE MAIO DF. 1902 

'l'rausft:'re á Empreza lndu,trial l3t·azi1Pira a conMA•iio a '111" ae ref,. 
rem os decretos ns. 1:1.31), de 30 de junho de 18il\J, 11~•7. rio 121 de 

janeit·o rle 18i0, e 03~H. t.le ~;; 1le novemht·o de IHSI. 

O Pt•esiuontn tla Ropublica <l"s Est-vlos Unidos tl.o Bt•azil, 
attentlendo ao que roqun·eu a Ernprc7.;~ ltHlltStl'ial Hraúlrit·a, 
devirlarnonte ropreson t:~·la., dect".lta: 

Artigo unico. E' tran.;fm·ida á Ernp;·oza In :ustl'i:d Bi•:tziloit•a 
a conccflsiio feita a E \u:~rdo Pellr.w \Vil~on, a fJIW sr1 t•n
fercm o;.; tlcct•otos 111'. 4380, dn 30 do junho do 1Ntj9, 4lf>7, 
do 21 dn janeiro do 1870, e \J328, do 25 de novembro do 1881, 
para.:\ nxtracç:io de m~noraes na~ m:wgnns do l'io Marahú, E~
t:~rlo t[a, Ba.hia ; fitlaUdO :~ CO-lf'ÍOIUJ'ia obt•iga.rla. :to ClllliiH'ÍTllCll to 
•las clansula~ tpte lmixat·am com os citados tlecr·eto:l. · 

C:tpit:l.l Fctlrval, ri tlc maio dn I\J02, 14" tla ltcpnlilica. 

M. FE!tRAt. lll~ CAMPOS SALLES. 

A11lonio AllffUSio da 8ilrrr. 
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o~<:cR~;ro N. 4too - DE 6 nE MAJo DE 190.2 

Approva o convenh celebrado en tt·e o Ministro da Fazondn e o PL·esi

d<'nte do l~stallo •le Mattu Gro~so. 

O Pl'esillente rla Ropublica, dos Estauos Unidos do Br<lzil, 
tendo em vista o dispo~to no art. 7", § :lo, da Constituição d;~ 
Jtopublica, rosol vo approvar o convonio, quo ;~ este acompa
nha, celebrado entre o Ministro do Estado da Fazcnrht e o Pre
sidente do Estado de Matto Grosso. 

Capital Federal, 6 de maio de 1902, i!'' da Republica. 

l\1. FEIWAt: DR CAMPOS SALLES. 

Joarpdm Jllrfl'linhrl. 

O J)<. Joaquim Dnadc l\ludinlio, Mini~tt·o rio E::~f,ado da 
Fazenda, devi1lamente autol'izarlo pelo Pt·esidonto da Repu· 
blic<t, resolvo firmar com o Prosillcnto do Estarlo de 1Iatto 
Grosso, representado pelo deputado federal major Lindolpho 
Libanio Moreirtt Serra, o presente convcnio para repressão do 
contrabando, conforme as condições quo se seguem: 

.\rt. 1. 0 O Governo do Estado de Matto Grosso fica cncar
regttllO do serviço externo de repressão do contra.banrlo na 
fronteira do Paraguay, adaphndo ao mesmo serviço o re
gimen fiscal estabelecido nos decretos ns. 2431 c 2459, (de 
8 de janeiro e 12 de fevereiro de 1897. 

Paragrapho unico. Pat·a o fim de quo trata ostG al'tigo !lo
verão toda; as autol'idadrs fiscacs da União, no tcl'l'itorio do 
Estado, attonder promptamento a quaesquer reclamações ou 
requisições emanadas do roferido Estado, attinentes ao serviço. 

Art. 2. 0 Durante a vigoncia do pt•esontc convenio conti
nuarão a ser exercidas pelo delegado fiscal do Thesouro 
Federal em Cuyabá toJ.as as att.ribuições referentes ao ser
viço interno das repartições, onde deverão ser preparados c 
julgados em primeira instancia os proce;sos do contrabando. 

Art. 3. 0 Para o custeio do set•viço por<i a União á disposição 
do Estado, por trimestres adeantados, a verba annualmonto 
consignada na lei do orç<tmcnto, cabendo plena liberdade ao 
Estado na direcção do dito serviço, quer quanto á nomeação o 
di;;pensa do pessoal. quer quanto á. applicação da verba, co1n 
obrigação, porém, do prest;~r contas annnêtcS das tl.espozas feita,; 
e dos resultados colhi,[o~. 

Art. 4. 0 O Estado de Matto Grosso concorrerá par'~ o serviço 
com a quota annua1 de 50:000$. podendo utilizar se do rES· 
poctivo pe;soal na fiscalização rlo suas rendas. 

Art. 5. 0 O corpo do guardas que o Estado organisar para o 
serviço não poderà ter caractet• militat• ou policial, mas 
~implesmentu o cat·aoter 1bcttl. 
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Art. 6. • A duração rleste convenio, que começará <t vigorar 
em I do junho do corrente anno. será. por to.npo in<letor
minado, com o direito para qualquer das putos contractantes 
de rescinúil··O quando enten<ler convonionte, pl'ecedendo ;wiso 
de dous mezes. 

Em fé do que, eu, Mario Barbosa de Magaihãe~ Castro, I• 
escripturario do Thesouro Federal, com exnrcicio no gabinete 
do Sr. Ministro d<L F;tzenda. escrevi o presente, quo os 
contmctantos assignam, aos sei:s de maio de mil novecentos 
o dous.- Joaquim Jl!lrtinho.-Lindolpho Libanio "lfm·eira Serra. 

DECRETO N. 4401 -DE 7 DI~ MAIO m; 1902 

Approva o regulamento para a Contadoria da .1\Iarinha em sub
stituição ao de que t.rata o decreto n. 277 C, dn 22 de março de 

1890. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br;lzil: 
Usando da autorização conferida ao Poder Executivo pela 

lei n. 834, de 30 de dezemuro de I901, art. IO, lettra A, resolve 
appt·ovar o regulamento p;tra a Contadoria da Mal'inlla, que <L 
este acompanha, assignado pelo Ministro de Estado da Marinha, 
ficando revogado o regulamento annexo ao decreto n. 277 C, 
de 22 de março de 1890. 

Capital Federal, 7 de maio de 1902, I4• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLiJS. 

JogtJ Pinto da Lu:r. 

Regulamento da Contadoria da Marinha, a que se refere o decreto 
n. 4401, desta data 

CAPITULO I 

DA CONTADORIA DA !\fARINHA E SUA COI\fPETENCIA 

SECÇÃO I 

AI't. 1." A Contadoria é o centro da contabilidade e tlscali
zação de toda a receita e despeza. do Ministerio da Marinha, e 
como tal compete-lhe : 

§ I. • Fazer a~escripturação, tanto a. peculiat' ao Districto Fe
dera.l, como em gorai a de toda a Republica, de accordo e har-
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monia com as normas ger<te> a'loptadas pelo Tribunal de Conhs 
e Thesouro Federal e de 111odo a se Jl•)der r·econb.acer, <!Om cer
teza e promptidão, o estado d<l:-: cr·oditos concedidos ao Ministel'io 
da Marinha.. 

§ 2. o Tomar as con t>ts dos respons::t veis, de qualquer ordem 
ou classe, por dinheiros e mais valores, fóra das horas do 
expBdiente, par<t julgamento do Tribunal de Contas, como se 
procede nas Reparti~~õcs de Fazenda, abserva.ndo as 1\ispo~içiías 
dos arts. 207 c 20H do de!I'eto u. 2lllD, 1le 2:! r!J .Iezcmbt·o de 
18\Jii, oavis• n. 24Tido 21 dt!dnzomiJr.>tlitl). 

§ :3." O processo o exame da dcspez;t que tiver do ser plg<t 
na Capital FeJeral por conta o ordem do Ministerio ria Ma
rirlha. 

§ 4. o O proc<Jsso elas di vidas de exercícios findos e encer
rarlos e escripturaJ.-os ele ac,\ordo com o decreto n.lO.I-15, de 5 
de janeiro rle ll:l8D, e mais Jisposições em vigor. 

§ 5." A fiscaliz,,ção •lct despeza l'ealiza,la, qner noi! Estados, 
quer no estrangeiro, pelo exame d<ts respedi v as •lernonstraçõe3 
e documentos. 

§ ô. o O exame e directa int<Jrl'erencia na escripturação da 
receita e despeza dos di versos esta!Jelucimen tos e rep~trtições de 
m:trinha. 

§ 7. o O orçam eu to da tlespeza urdina.ria e a distribuição 
dos creditos votarlo~. os baL.nçus men;aes e definitivos de cttda 
cxercicio. 

§ 8." A demonstração da. insulficiencia dos cretlitos e pro· 
posta ao Ministro, em tempo opportuno, para o pedirlo de era
ditos supplementares, extt·aordiuarios e especia.es. 

§!),o O assentamento de seus empregarlos com todas as 
notas referentes á sua posse, exercício e outras que lhos sejam 
relativas. 

§ 10. A conta corrente rios empreg<tdos civis ou militares, 
que por qualquer titulo recebam adeantamentos de dinheiros na 
Pagadol'ia de Mai·inha, bem como a dos encarr<Jgados de FazenJa 
pela liquidação de suas contns. 

§ I I. As tlan•;as, tanto por consignações ou adeant:tmentos d<J 
soldos e vencimentos, como por cumprimento de contractos, 
emprestirnos ou cessão de generos e objectos da Fazenda Federal 
e outras, quanJo estas não sejam da privativa c exclusiva com
p<Jtencia do Thesouro FedeJ•al. 

§ 12. Os termos e condições ge!'aes dos contractos para a 
compra, fornecimento ou encommenda de material e bem assim 
os de arrendamento de predios e terrenos, sujeitando as I'e3pe· 
ctivas minutas a approvação do l\linistro da Marinha, antes de 
serem registrados nos livrog propr·ios. 

Nenhum coutracto puderit 8er reg-btJ•ado ou lavrado no livro 
competeate sem approvação escripta pelo Miuistrb da Marinha. 

§ 1:1. Fazer o nssentamento o escript11ração, nm livros pro
prios, de todo o activo da Repartição de Ma.rinha, proveniente 
do material movei e immovol com a discl'illtin:tção de seus 
valores, applicação ou uso, em que estejam empreg<td· s, e mais 
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clrcum&tancias, cujo conhecimento possa ser do iutcrcsso á 
publica adminis!ração. 

§ 14. As mostras de nrmamcnlo o d!'~armamcnto dos navios 
e outras, de conformidade com n logislaçfio Em vigor. 

§ 15. O recenseamento e balanço do rol'1e da Pagadoria e 
exame da respectiva e~cripturação, quando lho >Pja ordenado 
ou entenda conveniente a l.rm do serviço; o inventario nos 
almoxarifado~. dcposi tos c ar1 ecndação de gcneros em terra c 
exame da respectiva eEcripturac;ão nas épocas marcadas em 
lei ou quando lhe seja determinado. 

E~te trabalho do inventario, na falta de prssoal da Contado
ria, poderá sPr commettido a con,missarioa da Armada. 

§ 16. Propôr no Ministro as p!'(;Videnci~s quo devam ser 
ndoptadas para maior facilidade d<t escripturação o melhom
mento da fiscaliza~ão das despczas, dando-lhe immediatamente 
parte de qualquer irregularidade que for reconhecida na marcha 
deste ramo de serviço. 

§ 17. Ministrar todas as informações quo esth·en·m ao seu 
alcance c forem ordenadas pelo Ministro tia Marinha. 

Art. ~-" A Cor.tadoria da Marinha llc<t immediatamente sub
ordinada. ao Ministro da Marinha, de quem receberá directa
mente as ordens para o l1€Sempenho do serviço I"JUO lhe in
cumbe. 

SECÇÃO Il 

DA ll!VISÃO DA COI'\TADOIUA 

Art. 3." A Contadoria da Mal'inha se comporú de Ires ~oeç<Jcs, 
uma pagadoria e o gabinete do contador. 

Estas secções serão assim designadas: 
a I•, de contabilidade e expediente; 
a 2•, de processo e fiscalização da despeza; 
a 3•, de tomada de contls. 
Art. 4." A' I• secção compete: 
§ I.• Fazer a escripturação de qnc tratam os §§I, 9 e 13 do 

art. I•, conforme ns normas e modelos adopt<tdos ou qne o forem, 
de acrordo com os preceitos da contabilidade J•Uhlica. 

)'i~-" Classificat• tod<t a dcspeza da Marinha, do cunformidade 
com o respectivo orçamento. 

§ 3. • Passar, precedendo os necc3sarios exames, as guias do 
todns as quantias que devam ser arrecadadas na Pagadoria da 
.Marinha ou entregues ao Therouro Federal. 

§ 4.• Organisar om tempo os trabalhos a que oo referem oa 
§§ 7 e 8 do art. I•, assim como qual'squer outros da mesma natu
reza. 

§ 5." Examinar os documentos e as demonstrações de dospezas 
realizadas á conta do Ministerio da Marinha, pelas Delegacias 
Fi:::caes llo3 Estatlos,Legações, agencias, uaviosou dirisões navaes 
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no estrangeiro e na R13publica., conforme as instrucções que bai
xaram com o a vis J de 15 de fever.liro de ISG~, e do 24 de dezem
ht·o do ISClG, enYirmdo-se os t•oLlt•lt'i'l' :t·• :\linhtPt'iu dn. Fazenda 
paea os devidos fins. 

§ 6. 0 Promover as indemnizações por jogo de contas no Tha
souro Federal do3 fornecimentos e Eet·viço'i feitos a outros 
!\linisterios. 

Art, 5. o Incumbe á 2• secção: 
§ 1." Processar todas as folhas e documentos de daspeza refe

rentes ao pessoal militar e civil, que tenham da ser pagos pela 
Pagadoria de Marinha ou pelo Thesouro Federal, procedendo a 
quaesquer rliligencias que enten,Ja neces3<Hias pua a mais per
feita apreciação da legalidade dos pagamentos. 

§ 2. o Liquidar e escriptut'ar a di vida. passh·a referente ao pes
soal civil e milibr, attinente a exercícios lindos o já encer
rados. 

§ 3. o Executar o trabalho de que trabm os§§ li, 12 e 14 do 
urt. 1'. 

§ 4. 0 Processar-asfolhns relatins a f!Uaesquer abonos de di
nheit·os, que tenham de ser feitos a ofllciaes ou empregados em 
virtude de lei, regul<tmento ou ot•dens especiaes do Ministro. 

§ 5. o Processar as folhas e bilhetes para pagamento mensal 
dos empregados civis e olllciaes da Arma,la e classes annexas e 
inferiores desembarcados, officiaes e inf.;riores reformados, con
signações deixadas á familia ou a procuradores, ajustes de con
tas e outras despezas da mesma natureza, que tenham de ser 
satisfeitas pela Pagadoria da Marinha. 

§ G. o PassC~.r as ·guias que tiverem de acompanhar os 
officin,es da Armada e das diver~as clC~sses de ~embarque e 
empregados civis, nomeados para sen·il' em qual'}uer com
missão fura da Capital Federal. 

§ 7 .o Executar todo o serviço relativo ao montepio civil, desde 
a inscripção dos contribuintes ató a exp~·liç:to do3 titulosdeclara
torios das pensõea, observando o disposto nos decretos ns. 942 A 
e 9~4. de 31 de outubro e 8 de novembro de 1890. 

§ 8.0 Registrai.' em livros proprios to·los os contractos cele
brados, em virtude de preferencias do conselho economico, ou por 
ordem do Ministro, e os ajustes e!fectuados remettendo, por in
termedio do contador, as cópias p1ra o Tribunal de Contas, 
para o devido registro e par,\ as repartições que os tiverJm de 
executar. 

§ 9. o Examinar e processar todas as facturas e folhas oriundas 
de contractos e de qua.esquer supprimentos feitos :i Repartição 
da Marinha. 

§ 10. Examinar e processar todas as contas dos porteiros, do;: 
supprimentos de expediente e quaesquer outr·as relativas a for
necimentos de material, passagens e fretes. 

§ li. Examinar, calculare procesw.r todas as fncturas de com· 
pra ou encommenda de material no estrangeiro, ministrando o 
custo do artigo adquirido para os ef!'eltos de carga aos rc
sponsa.veis. 

Poder Execativo 1~02 13 
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§ 12. Liquidar e processar a divida passiva, attinente ao ma
terial o pessoal, pertencentes a exercícios findos ou já encer
rados. 

§ 13. Conferir e processar as ferias de pagamento do ope
rariado do Arsenal, serventes e remadores deste, Capitania 
do Porto, Hospital e Commissariado Geral da Armada. 

§ 14. Escripturar tudo quanto conceene ao montepio dos ope
rarios do Arsenal de Marinha da Capital Feder;tl o organisar 
a folha dos pensionistas em geral. 

Art. 6. • A 2" secção se dividirá em duas turmas, occupando-se 
uma, do que disser respeito ao pessoal civil e militar e a outra, 
do que concernir ao material, operariado e montepio, auxi
liando-se mutuamente, quando o exigirem os trabalhos dtt secção. 

Art. 7.• Cabe á 3"secção: 
§ l . o Tomar [IS contas mencionadas no § 2" do art. I o. 

§ 2. 0 Liquidar e escripturara divida activa da Marinha o ex
trahir as contas correntes ou cm·tidões da quo tiver de serre
mettida ao Thesouro Federal para a cobran~·a e~ecutiva. 

§ 3. 0 Escripturar o li no de conta corrente tle todo o pessoal, 
quer civil quer militar, que sob qualquer pretexto tenha, por 
adeantamento, recebido dinheiros dos cofres pui,licos. 

§ 4." Fazer em livros proprios o lançamento de toJas as contas 
que entrarem na Contadot•ia, com a discl'iminação necessaria, 
notando-se em cada uma o dia em que toi entregue ao empre
gado incumbido de a tomar, o em que elle concluir o seu exame, 
com a dcr•laração 1le haver ou não faltas e qual a importancia 
destas, e finalmente o destino que ti ver a -mesma conta. 

§ 5. o F<lZer encadernar por a unos financeiro,; um dos rela
torios dos tomadores de contas, que os devem aprescnt[ir em 
duplicata. 

§ 6.• Dirigir o •ervlço do Archivo, principalmente na parte 
relativa á boa classificação dos livros, documentos e quaesquer 
outros papeis, que, por dizerem respeito a n·Jgocios findos, alli 
existam ou teni.Jam de ser recolhidos. 

Art. 8. 0 Incumbe ao gabinete do contador: 
§ I. o Lançar nos livros de protocollos todos os papeis, livros e 

documentos que para qualquer fim vierem á Contadoria, com 
declaraçio de '"a procedencia, processo que seguirem, decisões 
a final destino que tiverem. 

§ 2. o Os termos e actas de concurso que para provimento de 
vagas forem feitos na repartição. 

§ 3. • As concurrencias limitadas que forem determinadas pelo 
.Ministro da Marinha. 

§ 4.• Todo o serviço affecto ao gabinete do contador será 
executado por empregados pelo mesmo para esse fim designados, 
que serão seus auxiliares. 

Art. 9. 0 E' commum ás secções: 
§ I.• A guarda dos papeis até sorem findos ou prejudicados 

os negocias a que se referirem. 
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§ 2. o As certidões dos documentos ostensivos que o contador 
mandar extrahir. 

§ 3. • As informações e pareceres exigidos sobre negocios do 
sua compctencia. 

§ 4.• O serviço de pagamentos, quando não possa ser feito 
pelo pessoal da Pagadoria e conseguintemente o da conferencia 
•lns fel'ias do operariado, folha~ dus navios e corpos tlc Marinha. 

SECÇÃO III 

DO ARCIIIYO 

Art. 10. No Archivo serão guardados com asseio, ordem e 
segurança todos os livros, documentos e mais papeis findos da. 
Contadoria e quaesquer outros, cuja conservação possa interes
sar á .\<Jministração Je Fazenda da Mariuln. 

Art. 11. Haverá no Arcbivo um catalogo, o mais completo 
possi\'el, de todos os livros e' documentos, que auxilie as buscas e 
consultas. 

CAPITULO II 

SECÇ:\.0 I 

DO PESSOAL 

Art. 12. A Contadoria da Mar\nha terá os seguintes empre-
gados: 

I contador. 
3 chefes de secção. 
8 primeiros escripturarios. 
8 segundo, escriptur<!rios. 

12 terceiros escripturarios. 
G quartos escripturarios. 
1 archivista. 
1 pag,tdor. 
2 tieis. 
1 porteiro. 
1 ajudante do porteit·o. 
2 contínuos. 
3. serventes. 
§ I.• Estes empregados terão as honras de: 

Capitão de mar e guerra, o contador. 
Capitão-tenen ~e, os chefes de secção. 
Primeiro tenente, os primeiros escripturarios. 
Segundo tenente, os segundos escripturarios. 
Guarda-marinha, os terceiros escripturarios. 
Piloto, os quartos escripturarios. 
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§ ? . o O pagado i' da Marin!tn. set á equipare do aos primeiros 
escl'ipturàrio,:, o ar•'hivbta e os fieis do pagador nos segundos 
escripturarios, e gosarão das honras militares que lhe,; ~ão 
conreridas. 

§ {,o O porteiro te· á a graduação rle sargento nj11dante, o 
ajud;j.nte do po: teiro a. de 1" sargento e os contínuos a. de 
Z' sargento. 

,\rt. 13. Aos emprogauos da Contadoria e Pagadoria da 
M~rinlla., qne contarem mais de dez arnJo,; rle serviço, será, na 
confol'mid;tde do decreto n. 2532, dP 2l de junho de 1897, 
expedida p dente <las honr~ts que ti verem, e~·-vi dos seu:; 
C[\J'g 11S. 

,\rt. 14. As honras são inherentes aos carg-os e subsi,;tem com 
a apo~entadoria. 

Art. 15. Torlo o pessoal da Contadoria d:t Marinha é subordi 4 

nado ao contador. 
Art. 16. O uniforme militar que for mat•cado por le1 é obri

gatorio para os e npregados da .conhdori<t e Pagadol'ia da 
Marinha ern todos os actos de serviço interno e externo da 
repartição. 

Art. li. A inobservnncia do disposto no artigo prece lente 
será. consider•th falta do cumprimento de deveres o nessa. Cl>n
formidade punida com ns penas comminadas neste regula
mento. 

CAPITULO III 

DA ATTntnurç.\.o E DEVEnES DOS E~!PnE('·ADOS 

SECÇÃO I 

DO CONTADOR 

~\rt. 18. Ao conta,!or, sob a immetliata autori,.larle do Minis· 
l!"o da Marinha, incumt:e: 

§ I. o Dirigir e inspeccionar todos os trabalhos da Cont"doria, 
manter a or;lem e rcgulari,lrde do serviço, advertind,, e suspen
dendo os empregados nos casos e pela fórma estabelecida no 
presente regulamento. 
§~.o Corresponier-se direct:lmente com o Ministro da Marinh<t 

sobre todos os assumptos a cargo da Contadoria da Mal'inha. 
§ 3. o Cumprir e fazer cumprir por seus subordinados não só 

os deveres presc1·iptos neste regul<~mento, como quaesquer 
ordens escriptas que lhe forem da1las pelo Ministro da Marinha. 

§ 4. 0 Executar e fazer que S•Jjam prompta e fieJm.,nte 
executadas as leis, decretos, regulamentos e ordens refel'entes 
á escripturaçã.o, contabilidade e fiscalização ou que interessem 
d<? '}m•huer modo á Administração de F;~zemla da Marinha. 
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§ 5. o Informat• ácerca da. idoneidade dos c.UJdirlatos aos em
pregos da Contadoria, p1·opondo os que lhe parecerem no C1SO 
de obter acc<Jsso. 

§ 6 o Dar pos,e a to<lo,; os providos nos empregos de que trata. 
o paragrapho ant 1cedente. 

§ 7. o Ordenar pJt' despa'1ho seu quo se faç~m os n;::senta
mentos e matriculas dos e.~.pregados o que se lancem to•las as 
notas relativas aos mesmos. 

§ 8. 0 Deferir os r<>querimentos das partes, dentro dos limi· 
tes de suas a ttribuições. 

§ 9. o M ,ndar pass,tr, quando lhe sejam rPquerirlas e doclarado 
o fim a que se dPstin<~m e não houver nisso inconveniente, as 
certidões extrabidas dos livros e documrntns os tens i vos, em 
andamento na Contadoria ou existentes no A rchivo. 

§ 10. Aprese11tar op •ortunamente ao 1\linbtro da Marinha um 
rel:ttorio cir.,umstancia.do dos tralJallws feitos durante o annu 
anterior nos diversos ramos do serviço da competencia priva
tiva da Contadoria, expowlo o estado em que se acharem e pe
dindo as medi<las que jnl;:ar conveniente e necessarias para 
o Eeu melhoramento. 

§ 11. Apresentar cada mez e sempre que lhe for exigido 
pelo l\linistr,, da Marinha a demon~tração dos sal<los lle cada 
uma das rubricas •lo orç · mento. 

§ 12. Organh•ar e apre~enta.r em tempo, em referencia ao 
estado rlo cr·edito e ao orçaruento da llespeza, os elementos neces· 
sarios para. a confecção do relatorio que o Minbt ro da Marinha 
tem de apresentar ao Presidente da Republica armualmente. 

§ 13. Solicitar em nornH do Ministro da Marinha ao Tribunal 
de Contas, Ttwsouro Feder·al, Oelegacias Fiscaes, Alfandegas e a 
todas as autoridades ria Administração da Ma.rinhor e Com mandos 
de Forças Navaes as informações e ·esclarecimentos necossarios 
ú solução dos negocios da sua gestão. 

§ 14. Dar parecer sobre todos os trabrllhos e prestar quaes
quer informações que o Ministro exigir e bem a!;,im prestar os 
eschnecimento~ e informações que solicitarem os chefes ou di
rectores dos àiver,;os serviços da administração superior ua 
Marinha e da Fc~zendll .. 

§ 15. Distribuir os papeis pelas respectivas secções e mandar 
expedir depois de examinados e informados O.:l que pelas mesmas 
lhe fo~rem devolvidos. 

§ 16. Exigir dos responsaveis por dinheiros, valores e effeitos 
da Fazenda Feder;~1 esclarecimentos, por e:scripto ou verba!
mente, para a tomada de eontas. 

§ 17. Propôr, sempre que entender nec,essario, meclidas ten
dentes ao melhoramento da fiscalização, escripturação e conta
bilidade e dar as iustrucções e mo:le1os que forem precisos para 
o prompto, claro e regular serviço d:1 competencia da Conta.· 
doria. 

§ 18. Entender-sê com todas as autoridades da Repartição 
da Marinha, com os commandantes de forças, navios soltos 
estacionados em portos da Republica ou estrangeiros, no <JUe 



198 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

for rclativ•) á regularidade, classificação, demonstração e pro
cesso d~\ despeza ; requisitan1lo do Ministro da Marinha. as pro
videncias que julgar necessal'ias para cohibír abusos e desvios, 
que porventura se reconheça em semelhante serviço e que não 
possam ser postos em pratica, independente de ordem deste. 

§ 19. Apurar e submetter ao julgamento do Tribunal de 
Contas, com o 'SeU parecer, os processos de tomadas das contas 
dos responsaveis, observando as disposições do decreto n. 2409 
de ~3 de dezembro de 1806. 

§ 20. Exercer, nos termos do .decreto n. 08i de 8 de novem· 
l.Jro de 1S90, as attrilmições con!'eriilas ao di1·ector de Contabi· 
lHade d'l Thesouro Federal pelo art. 8 §§ l, 4 e 5 !lo decreto 
n. 942 A, de 31 LIJ outubro de 18\JO, relativas ao montepio civil. 

§ 21. Fazer annunciar pelo Dia;·io O(ficial, nas devidas épocas, 
sempre que for conveniente, os pagamentos l}ue se tiverem de 
et!ectuar pela Pagadoria da Marinha, estabelecendo tabella, que 
será approvada pelo Ministro da Marinha. 

§ 22. Responder aos telegrammas que em materia. de serviço 
lhe forem •lirigidos pelas autoridades 1le Marinha ás IJWWS cailm 
o t:so do telegrapho, em virtude do aviso de 7 tle maio de 18!J! 
ou :is que posteriol'mente o venham a ter. 

§ 23. Funccionar no conselho cconomico do Ministerio da 
Ma!'inha, no Conselho Naval e n~t Junta Direclora 1lo Montepio 
dos operarios e serventes do Arsenal de l\larinh~ da Capital Fe
deral, de accórdo com o disposto nos decretos ns. 2Rl9, 3258 e 
32Cl7', de 2; de fevereiro de 18D8, 11 de ab!'i! e 24 de maio 
de 1899. 

§ 24. ~nbmetter directamente ao Tribunal de Contas os re
sumos do~ balanços mensaes e il. Directoria de contaiJi!idade do 
Thesouro Federal, além dos balanços mensaes, o defiwtivo, no 
fim do exercício. 

§ ?5. Para a h'1rmonia e r,~gularitlade do serviço, entender-se, 
sempre que for uecessario, directament0 com o Tribunal de 
Contas. 

§ 26. Designar a secção em que cada um dos chefes deve f une· 
c:on[tr, precedendo approvação do Ministro da Marinha. 

§ 27. Fixar o numero e distribuir os emprt>garlo5 pelas di· 
versas secções e removei-os de umas para outeas, seg-undo jul
gar conveniente, podendo encarregai-os de trabalhos, ainda 
mesmo cxtranhos ús secções em que servirem. 

§ 28. Determinar os recenseamentos, balanços e exames pre
ceituados nos §§ 6 e 15 do art. lo. 

§ 29. Rubrictr todos os livros de c~cripturação, assenta
mentos, matriculas, registros c outros quacsl}uer que se esta
belecerem a cargo lias secções da Contadoria e da p,tgadoria. 

§ 30. Velar p.>la regularida1le e bom desempenho do ser
viço de Fazenda, que lhe é peculiar, mantendo e fazendo manter 
em seu pleno vigor a fisctl.lização exigida neste regulamento e 
nas ordens estabelecidas. 

§ 31. Remetter impreterivelmente ao Ministro da Marinha no 
dia 21 de cada mez ou no anterior, si aquelle fôr impedido, afim 
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de solicitar do Ministro da Fazenda o necessario supprimento 
de fundos, o orçamento da despeza mensal e a respectiva 
synopse d<t effectuada, excluídos desta regra os dous primeiros 
meze.1 do exerci cio. 

§ 32. Participar immediatamente ao Mini~tro qualquer 
falta ou neto cdminoso pel.ticado por encarregados da Fazenda, 

· afim de promovar-!le a sua responsabilidade na fórma da lei, 
em Juizo competente. 

Art. 19. Em seus impedimentos ou faltas o coutndor será 
substituído pelos chefes de secção, segundo a ordem de anti· 
guidadc. 

Art. 20. O desempenho das obrigações, esta.belacidM nos 
§§ 21 e 29 do art. 18, pó le ser commettido pelo contador aos 
chefes de secção e primeiros escripturarios. 

SECÇKO II 

DOS CHEFES DE SECÇ:Í.O 

Art. 21. Incumbe ao3 chefes da secção : 
§ 1. 0 A distribuição, direcção e tlscaliznção immediata d& 

todos os trabalhos de sua~ secções, pl}\a,; q uaes silo respon
savüis pcra,nte o contador. 

§ 2. ° Cumprir e fazer cumprir os despachos e ordens do 
contarlor e propôr·lhe quaesquer merlirlas que julgarem con· 
venientes ao bom andamento e regularitlale 1lo serviço. 

§ 3. 0 Dar por e!lcripto, nos proprios papeis, t'empre que for 
possível todas as informações ácerca dos negocios que corre
rem pelas secções e interpõe da mesma fónna prreocr sobre 
aquelles que o exigirem. 

§ 4. 0 Exigir, sempre que entender convenicnt~. qn> 03 oscri· 
pturarios prostem por e~cripto informações e esclarecimentos 
sobre os trabalhos de que estiverem incumbi ios. 

§ 5. 0 Apre:;entar, ass•m prepara'ios, ao codalor, no devido 
tempo ou quando este ordcmar, os traba!IIO.-l d'l. coml et,mcía 
das secções. ' 

§ 6. 0 Representar, por escripto, o.o contador, quando en
tender que os empregados tenham incorrido ern alguma falta 
grave, tic:.wdo responsaveis pelas eonsequencias, qua11do dei
xarem do cumprir esta determinação. 

§ 7. o Apresentar anoualmente as inform,tçõas que forem 
necessarias para. a confecção do relatorio do Ministro da 
Marinha. 

§ 8. o Substituir o contador em suas faltas e impedimentos 
pela fórma prcscripta no art. 19. 

!3 9. 0 O cbefe de uma secção será substitui<lo em suas faltas 
ou impedimentos pelos primeiros es~ripturarios della, con
forme a sua antiguidade ; e não os havendo, por um primeiro 
escripturario de outra. secção, que o contador desigual'. 
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Si, porém, os não houver nas outras secções, servirá de 
chefe um segundo escriptura.rio da mesma secçio, seguindo-se a 
respeito destes a regra que fica estabelecida para os primeiros. 

Os terceiros e quartos escriptura.ri03 em caso algum poderão 
substituir os chefes de secção . 

. Art. 22. Oi chefes de secção deverã.o coadjuvar-se recipro
camente, sempre que tiJr preciso e precedendo autorização do 
contador. 

SECÇÃO III 

DOS ESCRIPTURARIOS 

Art. 2:J. Os escripturarios executarão todos os trabalhos a 
cargo das secções dirigidas pelos respectivos chefes, prestan
do-lhes os eschtrecimentos e informações que lhes forem exigidos 
nos termos do § 4° do art. 21. 

§ I. o Os escripturarios teem a. responsabilidade immediata dos 
trabalhos que executarem respondendo pelos erros dtl calculo, 
omissão de notas e lançamentos proprtos á e;cripturação, 
documentos, folhas, bilhetes e guias do serviç'l das mesmas 
secções. 

§ 2. 0 Aos I•• e 2'" escripturarios compete substituir os chefes 
de secção pela fórma estabelecida no art. 21. 

SECÇÃO IV 

DO ARCIIIVIST A 

Art. 24. Ao archivista, que funccionara sou a diracção do 
chefe da 3• secção, compete : 

§ J.o Ter todos os livros e papeis do archivo em boa ordem 
e asseio, com a numeração e rotulos, tanto do que contiverem, 
como das estações a que pertencerem, de modo a facilitctr as 
buscas. 

§ 2.• Formar, segundo as instrucçúes que receber rio chefe 
da 3• secção, índices alpbabeticos, por ordem chronologica e nu
marica e cr•m todas as declarações prMisas, dos objectos sobre 
que versarem os livros e papeis confiados á sua guarda. 

§ 3.• Faz3r lançamento, em livro proprio, de to los os livros 
e papeis que sahirem do aT'cl!ivo co:n autorização elo contador, 
cobrando das pessoas a quem forem entregues reciiJos passados 
no mesmo livro. 

§ 4.• Cuidar na conservação dos livros e papeis que se 
acharem no Archivo; solicitando as providencias qne forem ne· 
cessarias, para evitar alguma deterioração ou descaminho. 

§ 5.0 Receber por inventario todos os livros, documentos e 
mais papeis confiados á sua guarda. 
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§ 6.• Organisar o catalogo do Archivo, discriminando por 
classes, segundo a sua procedencia, os livros, papeis e mais do
cumentos recolhidos ao mesmo Archivo 

Art. 25. O archivista será substituído em seus impedi
mentos por um terceiro es!lripturario que o contador de.;;ignar. 

Art. 26. Prohibir que em seu recinto entrem pessoas ex
tranhas ou emprega.J.os que ahi não tenham s·~n·i~o a de~em
penhar. 

Paragrapho unico. Para o S3rviço privativo do Archivo 
será u!3.do um servente da confiança do archivista. 

SECÇAO V 

DO PORTEIRO, DO A.JUDANTE E CONT!Nt:OS 

Art. 27. São obrigações do porteiro : 
§ 1. 0 Receber por inventario toda a mobilia e utensílios da 

Conta·loria e Pagadoria o responder peh sua guarda e conser
vação. 

§ 2." Receber to1a a correspondencia, papeis, livros e mais 
documentos que forem remettidos :i Contadoria, mencionando a 
entrada em livro especial. 

§ 3." Remetter, soh protocCJllo, todas as folb.as, facturas e 
mais documentos que á P.:tgadoril da Marinha forem enviados 
p:ua ser pagos. 

§ 4.° Cuidar no as;eio dos moveis e c tsas da r0partição, 
respon.J.endo pelos livros e papeis em andamento ou que lhe 
:orem entr·egues diariamente. 

§ 5. 0 Ter sempre providas do necessario as mes11.s dos em· 
{)regados da Contadoria e Pagadoria, fechar o expediente e seUar 
todos os papeis que exigirem esta formalidade. 

§ 6.° Fazer os pedirlos ou compras por ordem do contador, 
e mais despeza.s miudas, á vista de requisições agsignadas pelos 
chefes de S9cção, dos objectos necessarios para o expediente da 
Contadoria e Pagadoria. 

§ 7." Transmittir aos emp1•egados os recado3 ou papeis que 
lhes forem dirigidos ; devendo tratar com urbanidade as pessoas 
que forem á r~partição por negocios que nell11. tenham pen
dentes. 

§ 8. 0 Manter a ordem e o necessal'io respeito entre as 
p~ssoas que se acharem fóra do reposteiro, recorrendo para esse 
fi:n ao contador, quando o caso exigir, e não permittindo o in
gresso n t Contadoria rla Marinha a pessoa alguma sem prévio 
consentimento do mesmo contador ou dos chefes das secções em 
objecto de serviço. 

Art. 28. O ajudante do porteiro terá exercício na Pagado
ria, e substituirá o porteiro nos seus impedimentos e faltas, 
sendo a seu turno substituído na Pagadoria, por igual motivo, 
pelo continuo mais antigo. 
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Art. 29. Os continuas coadjuvarão o porteiro em todas as 
incumbencias prescriptas nos arts. 27·e 28, além da entrega, que 
devem fazer do expetliente da Contadoria e da corre:,p:mdancia 
tlas secções entre si, com o contador e com as rlemais estações. 

CAPITULO IV 

DA PAGADOIUA D.\. 1\IAIUNIL\. 

Art. 30. A Pa~arloria continúa annexa á Contad0ria e im
meuiatamente subordinada ao contador. 

Art. 31. Incumbe <t Pagadoria: 
§ 1. 0 Pagar, em vista rlos competentes fproces;os, os venci· 

mentos do pessoal militar, civil e classes de emuaL'que, da mes· 
trança, feri:1s de operarias e serventes do Arsrm<d do Di;;trict<> 
Federal, bem assim todas as despezas do l\Iinisterio da Ma
rinha, qne por convenicncia do ~erviço não m devam ccntralisar 
no Thesouro Federal. 

§ 2. 0 Receber as sommas destinadas ás suas de~pozas, me
diante sempre as autorizações prévias do contarlor e h,lm assim 
as provenientes de inuemnizações ou restitui.;ões devidas á Re
p:trtição da Marinha. 

Art. 32. A Pagallori:J. terá o pessoal scgu in te: 
I paga•lor. 
2 fieis. 
I escrivão. 
I ajudante. 
Art. 33. Compete ao pagarlor: 
§ l." Hesponder pelos dinheiros que lhe forem entregues, e 

que recolherá a um cofre com as necossarias seguranças. 
§ 2.° Cumprir com pontualiJade e promptid:í.o «S orlens que 

receber para pagamentos, em vista das folhas o do~umentos 
competentemente processar los pela Contadoria. 

§ :L o Entregar na Contadoria nos pt'imeiros dias •.I e mvla mez 
(até o dia 5) os uocumentos da lle;peza pagu, no anterior, com 
declaração por escripto do seu numero e importancia, afim de 
serem alli classillcados e convenientemente attendtdos. 

§ 4. 0 Prestar-se aos recenseamentos e exames que a Conta
d0ria tiver de proceder no cofre e escripturação pot· ocrnsião do 
bal:tuç >ou quando isto seja ordenado nos termos deste regu
lamento. 

§ 5. o Propor, com audiencia de seu fiador, pesso~n illoneas 
par.t seus fieis, por cujos actos ficar[t responsavel. 

§ 6." Entregar na Thesouraria do Thesouro Federal a impor
tancia do saldo existente em seu poder no enceLTamento do 
exercício, 
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Art. 34. São attribuições do escrivão: 
~ 1.0 Escriptur.tr a receita o dcspeza da Paga.doria, conforme 

os modelos estabelecidos. 
§ 2.• Averbar todos os pagamento3 feitos rda.tivos ao pessoal e 

authenticar os recllbimcntos por parte dos fornecedores e quaes· 
quer outros, que tenham de haver dinheiros 1la Pagad.oria por 
>:uppl•iment()S, obras ou trabalhos executados. 

o ajwla.ute do escrivão o coa,Jjuvará. neste sel'viço. 
§ 3." Apt'esentar mensalmente ao conbdor o balanço da re· 

ceita e despeza. do cofre da Pitga•loria para comprovar a J!Ua 
escripturação. 

§ 4. 0 Apt·esentar sempre que lhe seja ordenado a escriptu
ra.ção a seu cat'go para ser examinada, e no fim do exercício, 
não só a escripturação, como todos os documentos, afim de se 
proceder a sua remessa á 3~ se,~ção desta Repartição para a 
liquidação da conta do pagador. 

§ 5. o Responder peln. regularhlad.e 1las operações da Pag,1doria, 
representan:lo imme•liatamente ao contador sobre qualquer 
illegalidalle ou desvio que reconheça no serviço da mesma Re
partição. 

C.\P!TULO \' 

DA ORDE\f, TE\!PO E PHOC:ESSO DE SER\'IÇO 

Art. 35. 03 trabalhos da Cont:vloria e Pagadoria da Mariuh:J. 
principial'ão á.s lO horas da m:1nhi'i e t3rminwiio ás 3 ho!'as da. 
t~trde em to1los os dias ntei~. soiHlo o ponto cnct)t'l'a•lo pelo con
tador, rtne plJ lerá, quando for in..liapensavel, e com autorização 
do Ministro da Marinha, pro rogar as hora.'> do expediente on 
fazer executar em horas ou dias exceptua:los, na Contadoria 
ou fóra della, por qurlesqucr empregados, traLalhos que lhe;;; 
compitam. 

Art. :ifi. O conta.:lor não está sujeito ao ponto. 
Art. 37. o porteiro cnce!'rariL o ponto dos seus subordinado;;; 

uma hor<t antes da marcada p:lra o dos cmpr,•gados. 
Art. :m. O empregado que fdtar ao serviço sotTrerá perda 

total ou desconto em seus vencimentos, confol'me as regras 
seguintes: 

. § 1. 0 O que faltar sem causa jnsti1lcada perJerá todo :o ~ven
Cimento; 

§ 2. 0 Perderá sómente a gratificação aquelle que faltarj por 
motivo justificado. · 

São motivos justific[l.dos: 
I. o Molestia do empreg-arlo; 
2. 0 Nojo; 
3. 0 Gala de casamento. 
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§ 3." No caso de molestia prolongada, o empregado tem di· 
reito ao respectivo ordenado integral, si justificar mensalmente 
a ~ua. enfermidade com attestarlo medico. Ao contador é dado 
rejeitar, por justos mo ti vos, a justillcação das faltas assim dadas. 

§ 4. 0 Ao empregado que comparecer depois de encerrado o 
ponto e dentro da meia hora que se seguir à fixada para o 
começo dos trabalhos, justificando a demora, se descontará só
mente a. metade da gratificação. 

Ao que se retirar com permis,;ão do contador, uma hora antes 
de fin lo o expediente, se descontará lambem a metade da grati
fic:lção. 

O que comparecer depois das ll horas, embora justifique a 
demora, ou retirar-se antes das 2 horas, ainda que soja por 
motivo atten·livel, parderá toda a gl'atificaçi'ío. 

O comp.1recimento, depois de encerrado o ponto, sem motivo 
j ustiticado. importará igualmente na per(la de toda a gratificação, 
e a saL.ida untes de findar o expediente, sem permissão do con
tador, a de toio o vencimento. 

§ 5. o O desconto por faltas interpolaàas S9rá relativo só mente 
aos dias em que estas se derem ; mas si forem successivus, se 
estenderá. tambem aos dias que, não sendo de serviço, se com
prehenderem no periodo das mesmas faltas. 

§ 6 o As faltas se contarão â. vista do que constar do livro 
do ponto, IJO qual assignarão todos os empregado~. durante o 
primeiro quarto de lwr.t que ss sr>guir á marcada para o começo 
do expediente, e qu mdo se retirarem findos os trabalhos. 

?-:'o mesmo livro lançará o contador as competentes notas. 
§ 7." Pertence exclusivamente ao contador o julgamento so· 

bre a justificação <las faltas. 
Art. 30. Não soffrer:t desconto algum o empregado que faltar 

na Conta·loria.c 
J.o Por se aclla~ encar1egalo pelo 1\linistro de qualquer tra

balho ou commissão ; 
2." Por motivo de serviçJ da Contadoria com autorização do 

contador; 
3." Po1· estar servindo algum cargo gratuito e obrigatorio, 

em virtU!le de preceito de lei. 
Art. 40. No fim do mez será o livro do ponto remettido á 1" 

secção para liquidar as faltas de cada um empregado e passar 
attestado de frequencia que deve ser assignado pelo contador. 

:\rt. 41. O processo dos documcmtos de que trata o § 3o do 
art. 1° consistirá no exame dasuaauthenticidade, legalidade das 
despezas a que se referirem e verificação dos calculo~ arithme
ticos. 

§ I. o Os erros de calculo serão cordgidos a tinta encarnada 
pelos empregados incumbido3 da verificação e re3al varlos á mar· 
gem dos documentos. 

Os que furem encontrados no corpo do documento ou em seus 
dizeres não poderão ser emendados a tinta encarnada e motiva
rão a reforma ou substituição do documento. 
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§ 2.• To los os documento3 processados na Contadoria levarão 
a nota de exame a exactidão assignacla pelo empregado que fi. 
zcr o trabalho, o. declaração por extenso da sua verdadeira e li· 
quila importancia, e serão rubricados pelo chefe da s11cção res
pectiva, excepção feita dos bilhetes de pagamento para os quaes 
serão observadas as instrucções que baixaram com o aviso n.l296, 
de 5 de julho de 1809, que continuam em pleno vig-or. 

Art. 42. Na tomada de contaR a que se refere o§ I o do art. 7" 
será observado o procesgo estabelecido no artigo antecedente, 
na parte que lhe for applicavel, devendo o liquid;mte da conta 
apresentar, em duplicata, um relatorio circumstaociado do ex
ame que houver procedido, no qual mencionará torlas as irregu
laridades, erros e abus(•S encontm<los, bem como as causas a 
que podem ser attribuidas as faltas e accrescimos quando os 
haja.. O chefe da secção, á vista deste relatorio, proferirá a 
sua opinião a respBito, submettendo tudo ao contador para cum
primento do dispo;,to no art .. '20x do decretou. 2409, de 23 de 
dezembro de l89G. 

Art. 43. No exame e verificação das despezas realizadas pelas 
divisões navaes em portos estrangeiros seguir-se-hão as instruc
ções publicadas por aviso rle 15 de fe,·ereiro de l8li2. 

Art. 44. O pagamento d<\S ferias dos operarias será sempre 
feito dentro da Ia quinzena do mez, nttendida a data do recebi
mento das ferias, pelo pagarlor ou seus fieis, nas horas d0 ex
pediente da repartição, em presença do escrivão da Pagadoria 
ou de seu ajudante ou dos empregados designa1os para esse ser
viço, dos aponhdores e mestre,; das officinas, aos proprios opera
rios ou seus prccuradores legalmente constituídos. 

Art. 45. O pagamento das ferias será previamente annun
ciario, e de accordo com a Inspectoria. do Arsenal, fixados os 
dias para a sua realização. 

Os operarias que não comparecerem ao pagamento nos dias de
signados, salvo motivo de molestia convenientemente provada, 
só poderão ser pagos de seus salarios no pagamento seguinte. 

Art. 4G. O processo das lerias consistirá na conferencia destas 
com os pontos. os quaes serão authenticactcs pelas autoridades 
comp)tentes do Arsenal. 

§ 1. 0 As averbações de pagamento serão feitas nos livros de 
matriculas pelos apontadores, em vista dos pontos que lhes serão 
entregues, depois da conferidos com as ferias, pontos es;;es que 
serão restituídos á Contadoria com as declarações explicitas e 
claras dr,; que estão lançadas todas as verbas de pagamento nos 
lli~ts em que estes se effectuaram. 

Os pontos assim processados ficarão archivados na Contadori::t 
parcJ. ulteriores effeitos que possam surtir. 

_\rt. 47. Os empregados incumbidos dos processos de bilhetes. 
contas, fol11as ou quaesquer outros documentos de despeza ou 
informações, ficam responsa.veis pelas quantias que de mais fo
rem despendidas, em consequencia de erros ou vícios que com
metterem no exame, podendo, todavia, haver depois do3 que 
receberem de mais a competente indemnização. 
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Não estão comprehendidos nesta disposição os erros de cal
culas em que se verificar a. existencia. d.e dó lo ou malicia, 
sujeitos a penalidade criminal. 

CAPITULO VI 

DOO E:\IPREGADOS 

SEC'ç:\o I 

Art. 48. Os empregados da. Contadoria e Pagadoria da 
l\Iarinha. são vitalicios, depois de 10 annos de servi~o e trecti v o. 
findos os quaes só poderão ser demittidos em virtude de con
demnação judicial por sentença ou de inc11.pacidade moral 
lega.lmente provada, salvo o cJso previsto no nrt. 87 deste 
regulamento. 

Paragrapho unico. Esta disposição abrange o contador e 
pagador, quando hajam estes sido escolhidos entre os empre
gados da Contadoria. da Marinha. 

Art. 49. O contaclor, chefes de secção, )0 ', 2°• e 3" escriptu
rarlos, arclti vista e o pagador serão nomeados por decreto, O!! 
outros empregados por portaria do Ministro. 

Art. 50. A nomeação do contador bem como 11. do pagador da 
Marinha é da livre escolha do Governo, 11.s dos cllefes dç• 
secção e escripturarios dependem de acccsso, mas não de 
antiguidade, preferindo-se os empregados de cathegoria imme- · 
diatamente inferior mais babeis e zelosos pelo serviço, excepto 
o caso de igualdade de merecimento. 

Art. 51. As nomeações para os cargos de 3os o 4"' escriptu
rarios só poderão recahir em pessoas habilitadas em concurso 
celebrado de a.ccordo com as disposições deste regulamento, 
exigindo-se para os .(o• escripturarios a idade mínima de 
18 unnos e menor de 25. 

Art. 52. As matarias de concurso para ós Jogares de 4°• es-
cripturarios são: 

grammatica da língua. nacional; 
traducção das linguas franccza e ingleza; 
arithmetica o SUJS applicações ao commercio c ás repartições 

de fazenda; 
algebra até equações de 2• gráo, inclusive; 
conhecimento de geographia. e historia do Brazil; 
eíilcri pturação por partidas dobradas. 
§ l. o O exame de grammaticã nacional deverá consisti r 

na analyse grammatical e logica. que deverá ser dada pelos 
examinadores e devendo o c\ndidato mostrar boa. calligrapbia. 
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§ 2. 0 o exame de arithmetica constará de problemas relativos 
a operações commerciaes e finan(niras como descontos, juros, 
cambiaR, etc. 

Art. 53. Para ~er provido no cargo de 3' escripturario deve 
o candidato mostrar-se habilitado em concurso nas seguintes 
materia~: princípios geraes de contabilidade publica, legis· 
lação de filzenda, principfllmente quanto aos preceitos g-eraes 
que regulam a tomada de contas dos responsavei~, pratica de 
reparlir;ão de marinha e redacção olllcial. 

Art. 54. O 4" escripturario que não der prova de aptidão 
profissional no concurso para 3" escripturario, que tiver loga.r 
apoz dons annos de sua nomeação, ou que deixar de ·com
parecer a este, salvo caso do mPlestia comprovada <t juizo do 
contador, sera demittido. 

Art. 55. A commissiio directora do concurso organisará um 
questionario, podendo modelal'·se no que for applicavel pelo 
de 2 <Le ~etembro de 1890, para o conc~urso dos empregados de 
Fazentla. 

Art. 5G. Nenhum empregado jubilado ou aposentado poderá 
ser nomeado para emprego na Contadoria. 

SECÇÃO H 

I>AS LICENÇAS 

Art. 57. As licenças com vencimentos só poderão ser con
cedidas por motivo de molestia, atr.\ seis metes, com ordenado 
por inteiro, o dalli em dsante, até um anno com a metade do 
ordenado ; em nenhum caso, porém, serit abonada a gratificação 
de exercicio. 

§ \. 0 As licenças por motivo quo não seja de molestia do 
empro!!ado poclem ser concedidas com o desconto da quarta 
parte do Ol'Llenado, até tres mezes ; da metade por mais •le trcs 
até seis ; das tres quartas partes, por mais de seis atú no'< e c de 
todo o ordenado dahi em deante. 

§ 2. 0 o tempo das licenças reformadas ou de novo con-· 
cedidas aos empregados, dentt'O de um anuo contado do dia 
em que hôuver terminado a primeira, sera junto ás dos ante
cedentes para o fim de fazer-se nos ordenados o desconto de 
que trata o paragrapho antecedente. 

§ 3.0 Toda a licença entende-se concedida para set' gosada 
onde convier ao empregado. 

Art. 58. Não terá Jogar a concessão da licença ao empre
gado que ainda não houver errtrado no exercicio elfectivo do 
seu cargo, ou que, concluindo qualquer commissão fóra da 
repartição, não se tenha apresentado para o serviço. 

Art. 59. Fica sem efieito a licença em cujo goso não entrar o 
empregado no prazo de um mez, contado da data da sua publi
caçao. 
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Art. 60. Os empregados da Contadoria e Pagadoria da :Ma
rinha rodem obter licença por 15 dias, concedida pelo contador. 
dentro de um anno. 

Art. 61. O empregado que, finda a licença, não se apresentar 
á repartiç,ão, perderá todo o vencimento; si provar molestia, 
não serit h a v ido como tendo abandonado o em prego. 

SECÇ.i.O m 

DAS ArO::E:\T.\DORIA9 

Art. ~~z. 03 empregados da Contadoria e Pagadoria da Ma
rinha só ser~o aposentados quando ficarem inhabilitados para 
exercer os empregos por moti\·o •le invalidez, provada em in
specção de sau•Je. 

Art. 63. Será aposentado com o ordenado por inteiro o em
pregado que contar 30 annos de seniço ; e com o ordenado 
proporcional o que tiver menos de 30 e mais de dez ; tendo, o 
que contar mais de 30, direito, além do or1lenado por inteiro, 
mais á porcentagem de que trata o art. 5·' da lei n.ll7, de 4 de> 
novembro de 18\J2. 

§ 1. 0 Nenhum empregado será aposent::l.do, tendo menos d·.' 
dez annos de serviço. 

§ 2. 0 O empregado será aposentado com o ordenado do ultimo 
logar que servir, comtanto que tenha nelle rlous annos de elre
ctivo serviço, excluído todo o tempo de interrupção por mo ti v o 
de licenças ou falta~. ainda que em consequenci:l de molestia ; e 
emquanto niio os completar, só o poderá ser com o ordenado do 
Jogar que anteriormente occupava. 

Art. 64. São considerados como serviços uteis para a aposen
tadoria e addicionados aos que forem feitos na Contadoria, os 
que o empregado houver em qualquer tempo prestado : 

I. o No exercício de empr<>gos publicas de nomeação do Go
verno e estipendiados pelo Thesouro Federal ; 

2. 0 Em repartições administrativas estaduaes e nas repartições 
municipaes do Districto Federal, exercendo empregos retribui
do~ ; mas o tempo dos serviços effectuados nestas repartições 
será contemplado sómente até um terço do que se ·contar rela
tivamente aos que forem prestados na Contadoria ; 

:1." No Exercito ou na Marin!Ja corno official ou praça de pret, 
si já não tiver si•lo incluído o reRpectivo tempo de serviço em 
reforma militar ; 

4. o Como addido á Contadoria em virtude de suppressão de 
Jogares. 

Art. r.:;. Krt lirp1i•lrtção do tempo de SIJf\"iço, se observará o 
fH'gui n to : 

I. o Quanto ao serviço prestado nrr Contadoria, não se descon
tará o t11rnp" <le interrnpçiio pC'Io exercido de qnaesquer outras 



_\CTOS DO PODER EXECUTIVO 209 

funcções publicas, em virtude de nomeação do Governo, •le elei
ção popular ou de prescripção de lei. 

2." Quanto aos sei viçCJs p1·estados em repartições dos Estados 
Federa<Js e Municipaes do Districto Felleral se contará sórnonte 
o tempo do exercício no ernprégo, excluído completamente o de 
interrupção por qualquer motivo, bem como o de licençaii e 
faltas. 

3." Quanto nos serviços prestarlos no Exe1·cito o na il!arinha, 
a li!]UÍ1lação será feita St>gundo as disposições da lt>gisla<;;[u mili
tar concernentes á reforma. 

Art. 6G. As dispo.,;içõ.>s do; artigos antecedentes c0mprehen· 
demos empregados nomeados para a Contadoria depois da pro· 
mu1gação <lo decreto n. 17:19, de 26 de março de 18:!6. 

Art. 07. Perderá a aposent.,doria o empregado que for con
vencido em qualquer tempo por sentença pas5ada em julgado, 
de ter, emquanto se acht\va no ext'l'cicio do Feu emprego, com
mettirlo os crimes de peita ou suborno ou pr<~tica<lo o acto do 
revelaçi'i.o de segredl), de irttit;tio ou abuso de con!Lmça, 

Art. tiS. Na liquidação do tempo de serviço para. a aposen
tadoria, observar-se-1m o di:-posto no decreto n. 117, de 4 de 
novembro de 1892 e circular do Ministro da Fnzenofa Lle 26 de 
janeiro de 1891. 

SECÇÃO IV 

DAS DEMISSÕES E l\IEDIDAS DISCIPL!~ARES 

Ar·t. G9. Os empregados rli!. Contadoria e Pãgadoria da Ma
rinha serão sujeitos às mguintes penas disciplinart's, no~· casos 
de negligencia, dewnedieneia, f.olta rle c:unprimento rio deveres, 
f11.1ta de comparecimrmto sem causa justificada por oito dias con
secutivos ou por 15 interpollados, durante o mesmo 11 ez ou em 
dous seguidos : 

)o, simples advol'tencia; 
2", repreheosi'i.o ; 
3", su,pensão nté 15 dias com perda de todo o vencimento. 
Estas penas serão impostas pelo contad01·, podendo ns !luas 

primeiras serem applicada~ pt'los chefes de s·~cção. 
Art. 70. A susr ensão, no caso de prisão por qndquer motivo 

ou de cumprimento de peno~ que obste o descmpelllto d"~ func~ 
ções do emprego; do exerdcio de qualquer cal'go, iwlthtr'ia ou 
occup.1ção que privo o emw.·gado do exacto .:·umprimnnto de 
sens do ver, s ; de pronuncia su~teutada em c1 imo commum ou 
de ro~pon~abili.Jad·.J, ou o empregado se livre solto rJII p1·eso, o 
1inalmente qnando so tornf\ llt'Cossaria, como moditla p;·(;>entiva 
on de S<'gm·;mç,, ;,ó poder.t ~er determinada ['e1o ~lini:;tro. 

Al't. 71. O e1I0ito da au~,,<'lhUO c a perdt ,J,l ttJ•IuJ os venci· 
m.'lltos, <'xeepto quando so ti at:11' de JH'onntwia c·tu erime de 
respun~ald1idade ou de medi•.la preventiva .• 



?10 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

Nestas hyp:Jtheses, o empregado perderá a gratifieaç.ão, e na 
ue pt·onuncia, ficará privado, além disso, de metade do orde
nado, até ser afinal condemnado ou absolvido, restituindo-se a 
nutra metade, daria a absolvição. 

SECÇÃO V 

DOS VEr\CDIENTOS 

Art. 72. Os vencimentos dos empregados da Conta•loeia e Pa
gadoria da Marinl1a constam de orrlenado e gratilica•;ão e são os 
fixados na tab~lla annexa a este regulamento. 

Art. 73. O empregado que substituit• o contador ou algum 
ehefe de secção, percebera, além dos seus vencimentos, a grati
flcação do substituído, não ex<'le1lenrlo, pJrém, o total em caso 
alg-um dos vencimentos que a estes competirem ; e todo o venci
mento do substituído si este nada perceber. 

Paragraph'J umco. I<l.entica.mente se procJderá quanto á sub
-stituição do pagador, archivista e porteiro. 

Art. 74. O empregado que exercer interinament.~ hgar vago 
perceberá o respectivo vencimento. 

Art. 75. O empregado commissionaiio em serviço exti·anho ao 
1.1inisterio iia Marinha, ainda que com autorização deste, não 
terá direito ao3 Yencimentos do empt·ego, em•Jumto durar a 
commissão. 

Durante a commissiio receberá o empregado o "'"ncimento 
pelo .Ministerio em que for servir e terá direi to á gratilicação 
especial a que se refere o decreto n. 890, de 18 de outubro de 
1890, a qual correrá tambem á conta do ~Iinistet•io em que 
estiver servindo. 

C.\PITULO VII 

DISPOSIÇÕES GEHAES 

Ait. 76. .\. escripturação, contabilidade e tiscalização dos 
creditas e despezas do ~Huisterio da Marinha nos Est,\dos da 
União continuarão a ser desempenhadas pelas Delegacias 
Fiscaes. 

Art. 77. As mesm1s Delegacias, na direcção do serviço que 
lhes é incumbido no artigo precerlente, procurarão entender-se 
e proceder de accordo com a Con.tadoria da Marinha, á qual 
remetterão mensalmente as ta.bellas demonstrativas da despeza 
·eom o desenvolvimento constantA do respectivo orçamento e 
i nstruidas com os documentos que a legalisarem. 

Art. 78. A disposição do arllgo antecedente comprehende as 
-agencias e commandantes de navios ou forças navaes no 
~strangeiro. 
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Art. 79. Todo o pagamento do pessoal civil e militar activo o 
inactivo do Ministerio da Marinha será feito pela Pagadorla da. 
Marinha e o do material pelo Thesouro Federal. 

Paragrapho unico. EY.ceptua se, quanto ao material, o quo. 
para evitar desorganbação dos serviços, for necessario pagar 
pela. Pagadoria da Marinha, depois de cumprido o disposto t!:J 
art. 59 da lei n. 550, de 31 de dezembro de 1898. 

Art. 80. Nenhuma nespeza será feita pela Contadoria Ja 
Marinha, á conta. das verbas orçamental'ias, sem credito distri
buído pelo Thesouro Federal e registrado pelo Tribunal de 
Contas. 

Art. 81. Na tomada de contas feita, na conformidade do 
art. 208 do decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 189G, a apre
ciação dos factos occorridos e apurado o gráo de responsabilida.Jc 
dos responsaveis, serão estes notificados, nos termo3 da circular 
do Tribunal de Contas de 23 de abril de 1803, das faltas enco;~
tradas e s·~ientiticallos •la. remessa do processo a•J referirlJ Tri
Lunal de C')ntas. 

Art. 82. Os empregados da Contado!'ia e l'agadorin. da. l\Ia
rinha que forem nomeados para commissão fóra, da Capital 
FeLler•aJ terão passagens e perceb:3rão ajudas de custo que seri'\o 
fixadas em tabella especial. 

Art. 83. Xenhum empr0gado da Contadoria poderá Eer pro· 
ctuwlor de partes em negocias que, directa ou indirectamente, 
pertençam ou digam respeito a Fazenda Feder::tl; e nem por :-i 
nem por interposta pessoa tomará parte em quétlquer contracb 
com a mesma Fazenda, sob pena de demi>siio. 

Art. H4. Nenhum empregado da Contadoria entrará no exe:·
cicio do Jogar' pa.ra. que for nomeado, sem que seja emp:1ssaJ J 
por seu cbefe, sob pena. de nullidalle dos actos que praticar e 
perda de quaesquer vencimentos que haja de percebm·, aló:n 
da> penas declaradas no Codigo PPnal. 

Do acto d t posse datará o direito a percepção do >encimento 
que lhe competir e aos dir~ito~. regnlias o vautn,gen3 qu() pe!J 
presente regulamento lhe sito concedidas. 

Act. 85. Os empregrvlos da ('ontadoria e Pagadorb da :1-.Ll
rinha tn<lm direito a qumw dias de ferias duraute o anno, as 
quaes serão dadas peltJ conla!lor. 

Est·e pl'no póde ser reduzido a juizo do contador em refc
rencia aos empregados que til·e~em si lo pouco assíduos 1:'J 
ECl'ViÇO. 

At·t. 8G. O pagador prestará no ThesJuro Federal fiançJ. 
idonea, nos termos da lei que r.?ge a materi t. 

Art. 87. ~ão apt·oveitam as disposições do ut. 4S des~e 
regulamento nos empregados que na Repartição ou no exoreic:J 
de suas funcçütls commetterem os crime~ previstos no titulo :;• 
capitulo I' das disposições do Codigo Penal d;t Republica, us 
quaes, uma vez cornprovad03 em processo adminístmti v o, dete:·
minarão a demissão dos mllSffi'B empregados, ficando pal'<l iH<l 
extensivas á Contadoria ela Marinha as clisposiçõe'l do art . .J.'' 
paragrapho unico do clecreto n. 358, de :w de dezembro '.lu 
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1895, com ns modificações inherentes <t organi.>J,çã'J rlo serviço 
do Ministerlo Lia Mttrinha. 

Art. 88. O regimento interno que fot· approva•lo pelo Governo 
regulará os detalhes e minudencias do set•viçn e d;trá o.:: mo·lelos 
dos documentos e livros da escriptUl'ação ela repartição. 

Art. 89. O contador tem competencia privntiva para ordenar 
o pagamento de vencimentos devidos aos herdeiros do funccio
narios c i vis e milibres do Ministerio da M •rlllhft por occasião do 
seu (allccimento, exigindo as nece>sarias h;\ ''ilitaçõus arlminis-· 
trativas ou judiciaes, bem como tortos e qua"s•Juee vencimentos 
autorizatlos por lei e na sua alç,trla. 

Art. 00. Os actuaes praticantes terão a denominação rle 4 • 
escriptur<:trios, de accordo com o que e,tá em vigor no Tribunal 
de Contas e no Ministerio da I<\IZ'mda. 

Ar·t. 91. As nomeações p:tra os logares de primeira entrrmcia 
poderão rec;thir naquelles que tenham obtirlo cla,-:siti ... ação em 
concur~o da d;\ta de cuj" realização não tenha ainrla rlecurrido 
tlcus an11os. 

!\rt. 0:2. O perio1o de dousanno.3 do qne tral'l. o nl't. 4•• ~:{o 
do de~reto n. 117, de 4 de tJovembro rle IRD!, par:1 o direito a",; 
vencimelltos accrescidos em tabel1:1S novas no c:tso drJ a!Josen
tadoriD.s, serà contado da data em que C•Hneçou a ter vtgot• o 
abono rle vencimentos da respectiva tabella annr)xa au presente 
regulamento. 

Al't. 93. Os serventes usarão do uniforme marcado para o 
pes~o;tl da ta i f:1 . 

. \rt. Ol. Fic;lm reíogarlos o decreto n. 277 C, de 22 do março 
de lB~O. e qnaesquer outras disposições em c"ntral'io. 

Secretaria de Estado t!os Negocias d:t :'-Iétrinha, 7 de maio 
de 1002.- Jo,rJ Pinto da Lu;. 
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Tabella dJs vencimentos dos empregados da Cootatloria e Pagadoria ~a Dlariuha 
a que se refere a lei n. 834 de 30 de dezembro de 1901 -e decrot~ 
n. 1582 !le 31 1\e outubro de 1893, hi n. 476 de 2U 1le dezembro r1e 
1900, art 9° lettra F, e decreto n. 3893 1le 5 de janeiro ~e 1901 e 
art. 72 deste regulamento 

EMPREGOS 

,Contador (capitão de mar e guerra) 
Chefe de secção (capitiio-tc•nente) , 
1° escripturario (lo tenente) .• , 
2° escriptur<~rw (2° tenente) .. , 
3° escriptur.:.rio {guarda-marinha) 
4'1 escripturario (piloto) . . • • , • 
Are h i vista (2° tenente) •• 
Pag-ador (i 0 tenente) • • 

Para quebras. • • 
Fiel (2° tenente) . . . • . • • 
Porteiro (sargento-ajudante). • . . 
Ajudante do porteiro (i" sargento). 
Continuo (2° sargento) •...... 
Servente (diaria ele 3$5()0 em 365 dias) 

o 
1'1 
< z 
"' "' ~ o 

8:000$000 
6:000$000 
4:000$000 
3:200$000 
2:400~000 
1:600$000 
3:200$000 
4:000$000 

-
2:600$1100 
3:2\J0$000 
2:000$000 
1:300$000 

-

o 
>4 
u-
-<1 .:I o < i>: E-
;:: o 

E-... 
0: 
o 

----
4 000~000 12:000$01)0 
3 OOO:)()Qo 9:000$000 
2 000$000 6:000~000 
1 600:$000 4:800:}t100 
1 200$0UO 3:600$000 

800$000 2:400$000 
1 :600~000 4•800$000 
2:000$000 6:000~000 

- 1:000$000 
1 :4oo.:;ooo 4:000i000 
1:600$000 4:800;;;000 
1:000$000 3:000~000 

700~1)00 2:000~·)00 

- -

Capital Federal, 7 de maio do 1002.- Josê Pinto ela Luz. 
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DECRETO N. 4402- DE 8 DE 11!.\.IO DE 1!)02 

D·: providencias sobre a pub!icaçii:o das informações dos agen\95 

diplomaticos e consulares brazileiros. 

O P1•esülente da. Republica. dos Estados Unidos do Brazil: 
Tendo em consideração a conveniencia de se dar a mais 

ampla publiciladc ás informaçõe.'l prestarias pelo~ agentes 
diplomatico~ e consulares brazileit•os em rehtturios pr.rio· 
1Ecos wbre toJ.}s os assnmptos do domínio da economia poli tica 
o social, de ronfol'midado com o disposto nas Consolidaçües das 
lei' refe1•entes ao corpo diplomatico o ao corpo consular, 
approvadas respectivamente pelos decretos ns. 32G3, de 20 
de :tbril o 3259, de 11 de abl'il de 189\.l, decret:t: 

Art. 1. 0 As informações transmittidas pelos ag;mtes diplo 
maticos relatiYamcnte a quaesquer melhoramentos de ordem 
moral ou mater·ial, realizados nos paizes de Slt<t rcsirlencia., 
~erão publicadas em folhetos, sob o titulo de Relat01·-'os D·:"plo
"'11llicos, e con>tituirão uma Serie Especial. 

A distribuição desses relatorios será. ferta pelo Congre.>80 
N.acional, GoYernos dos Estados, rep:\rtiçües publicas, Legações 
e Consul •dos bra.zileiros, bibliotlwca.s, imprensa, associações 
intrressad:1s e em geral por todas as pessoas que os solicital'em. 

Art. 2. 0 Os rolatorios commeeciaes c nnppas annexos, 
apt·csentauos trimensa,Jmontc paios agentes consnlal'e~, serão 
ifT'.mediatamentc publicados no Diar·io O(ficial. 

Art. 3.• Os rclatorios gcrc~.e.~ rcmettido.• annualmentc pelos 
agentes consulares, b~m cJmo os quadros estatísticos que os 
acompanhem, serão impressos em t'asciculo>. sob o titulo de 
Rclator-:os Consu!a.rcs. c distribuidos por fórma it!entica :i. 
1·~t:1. hl'lecirla no art. I" para os Relato rios Diplomaficos. 

Art. 4. 0 Pelo Ministr() do Esta,lo das Relações Exteriores sr?rão 
reguladas as condiçüE>s tecllnicas da publici!.ção do~ fascículos 
de que trata o presente decreto. 

Art. G. o O Ministro de Est::J.do das Relações Exteriores 
proYidenciarâ sobre a permuta dos reta ~urios eonên h res com 
pu blicaçõcs congcnPl'os estrangeiras. 

Art. 6.• Ficam revogada> as disposiÇ'ões em contrario. 

Capibl Federal. 8 1lr maio de 1902, 14° tl~ Rcpul.>lica. 

:.r. FER:tAZ DL: C.U!POS S.\I.LES. 

Olyntho de Jfagalluíes. 
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Sr. Presidente da Republica-A lei n. 83J, de 30 de dezembro 
de 1901, dotou a Yerba -- Soccorros Publicas-com o credito de 
lOCl:OOO$ para o corrente exercicio de 1902 ; as medidas de pro
phyla.xia sanitaria, porém, e as do defe:'a da população desta. 
Capital contra a epidemia que neste~ ultimas tempos tem sur
gido pol' wzes entt'e nós determinaram despezas extraordina
rias, inevitavei~. que não podiam caber d.Jntro dos limite:> 
d<tquelle credito. Assim é que, como Yereis da uemonstraç:lo· 
junta, as despems sobre cujo pagamento j,t so providenciou 
a~cendem él quantia d.e 99:957$513, haYendo ainda outr,ts mui
tas a pag<U' do primeiro tl'imestre do actual exercício. 

Este facto o ainda o app<.Lrocimcnto dé!. peste bubonica nu 
Recife reclamam novas despeza~ com providencias extraordi
narias pam dcbellar a epidemia nossa cidade, para organisar a. 
defesa sanitaria dos outros port8,; da Rcpublica, para a instal
lação do Lazarcto de Tamandat>é c para obras de caracter sani
tario. Torna-se, pois, necessario que, nos termos do § 3° do 
;J.rt. 31 da lei supracitada, autorizeis a abertura uc um credito 
de 200:000$, snpplomentêtl' ú verba- Soccorros Puhlicos -do 
orçamento vigente. 

Capital Feleral, lO de mn.io de 1902.-S'luino Ba;Toso Junior. 

DECRETO N. 4403 -DE lO DE MAIO DE 1902 

ALre ao 1\Iinisterio da Jusli~a e Negocios Interiores o credita de 
200:000$, supp1ementar <i. ver h a- Soccorros Ptl Llicos - do exer
cício de l\:!02, 

O P1'csiuente da Repnblica dos E~tado:; Unido.> do Brazil, 
attendondo ao que expoz o Ministro da Ju8tiça e Negocias In.-· 
tcriores e tendo ouvido previamente o Tribunal de Conta~. 
nos termos do art. 70, !'\ 5°, do regulamento approva.do pelo 
decreto n. 2409. de 23 de dozembro de 1896, resolve, de ac· 
cor•lo com o art. 31, § 3°, da lei n. 834, d.e ::lO de dezembro de 
1901, abl'ir o credito de llnzent.os contos ( 200:000.~) snpple
mentar á verba - Soccl)rros Pnblicos - do exercieio de 1902,. 
para. pag.nuento do despezas com o serviço sa.nitario. 

Capital Federal, lO de maio de 1892, l4o <la. Republica.. 

M. FEr..UAZ D8 CAMPOS SALLES. 

Sabinf! Bm·roso Ju;zior. 
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Demonstração das despeus pagas por cont:l. da verbl. 
« Soccorros Publicas», do exercicio de 1902 

FOLHAS 

Da tripulação do vapor Paula 
Candido, de janeiro a 
março .....•...•........ 

Do pessoal empregado no ser
viço do desinfecção de na· 
vi os, de janeiru a março. 

Das diaria~ dos medicos desta
cados no serviço de desin· 
fecções,dej;~.neiro a março 

Das diarias dos aju lantes em 
se,·viço de vigilancia dos 
passngeiros e tripulantes 
e do gu::mla sanitario, de 
janeü·o a março ........ . 

Do pe<soal superior e subal
terno do Hospital Paula 
Candido, de janeiro a 
março ................. . 

Dos servLmtes exti'anumora
rios do Labora torio Bacte
riolugieo, de janeiro a 
março ........•......... 

Do servente da Dircctoria Ge
ral de Saude Publica, em 
fevereiro .............. . 

Do pess Jal jornaleii·o do Laza
reto da Ilha Grande, em 
janeit·o e fevereiro ..... . 

Dos oporarios que trabalha
ram nas obras do Laza
reto da Ilha Grande, em 
janeiro u fevereiro ......• 

7:488$000 

8:099$000 

1:800$000 

l :165$000 

3:932')576 

0!):1:)000 

R4~000 

12:637$500 

4:998$650 

FORNECIMENTOS 

Feitos ao Lazareto lia Ilh;t 
Grande em janeiro o feve-
reiro .................... . 

Idem á Directoria Geral de 
Saudo Publica em janeiro .. 

Idem ao Hospital Paula Can-
dido em janeiro .......... . 

li :081$160 

ll :231$160 

0:301$987 

40:897$726 
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Idem ao Laboratorio B;J.Ctorio
logico em janeiro e fevereiro 

Idem de materiaes e mão de 
obra ao Lazareto da Ilha 
Grande em fevereiro e 
mat·ço .................... . 

Idem idem ao Hospital Paula 
Candido .............•..... 

Idem o assentamento da linha 
telephonica entre o Hospital 
do Isolamento na Ilha Gran
de e o Lazareto em janeiro. 

Publicações no J01·nal do Com-
.mercio ...... ............. .. 

-Quantia mantl.ad<t adoantw 
ao engenheiro das obl'as 
Henrique José Alvctre~ d t 
Fonseca, para occorrer ao 
pagam e o to tias ferias dos 
oporarios em soeviço nas 
obt·as ti0 Lazaroto tia Ilha 
Grande ................ . 

CREDITOS 

.A' Delegacia do Thesoueo na 
B<thia para occorror ás 
despezas com o trat<:tmon
to de tioontes de febl'e 
amarella no Hospital do 
Bom Despacho ......... . 

A' Delegacia do Thesoueo em 
Pernambuco para despe
zas com o LazaretJ do 
Pina .................. .. 

934~580 

5:9!Jl$200 

5:89:-l$700 

6:588$000 

41$000 

3:000$000 

3:000$000 

Credito da lei de orçamento .......... ,. 

Saldo nesta data ............ . 

217 

48:059;$787 

5:000$000 

6:000$000 

99:957$513 
l 00: 000.~000 

42:ji487 

l• Secção da Directoria da Contabilidade, 22 de abril de 1902. 
-Fl01·es Junior.-RodrigHes Barbosa,dleector de socção.-J.llàr-
-dini, director geral. 
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DECRETO N. 4404 - DE 10 DE ~IAIO DE 190~ 

Crea mais duas brigadas de iilfantaria da Guardas Nacionaes na 

c~m~rca da Campanha, no Estado de Min::ts Geraes. 

O Presi<lonte da Repnblica dos Est'ltlos Unidos do Rrazil, 
para execução do decreto n. 4:3 I, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta : 

Artigo unico. Ficam creadas na Guardrt Nacional da comarca 
da Campanha, no Estado de :'IIinas Ger<tes, mai~ duas brigadas 
de infa.ntari:J,, com as designaçõos de l4!Ja e 150~, a,-; quacil se 
constituil'ão de tres batalhi!cs dJ :-;crviço activo c um do da 
reserva, cada uma, sob ns. 443, 446, 447, 448 449 e 450, e 
149 c 150, que se organisarão cum os guardas qualifica(ios nm: 
districtos da referida comar..:<t ; revogadas as disposições em 
contrario. · 

Capibl Feieral, 10 de maio de 1902, 14° da Repnblica. 

1\I. FERRAZ DE CA~!POS SALLES. 

Sabino Bar,·oso JHnio1·. 

DECTIETO N. 4403- DE 10 DE }!.UI) f> E 190'2 

Crea mais. urna brigada de infantaria de Gnar<las Nacionaes na 
comarca de ltibeirão Preto, no Estado de S. Paulo. 

O Pr·e>idente da RepulJ!ic~ <los Estados Unido.-; do Brazil, 
para excctlção do decreto n. 431, d.c 14 de dczc•mbro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fka creaJ.a na Guarda Nacional dct comarca dL\ 
Ribeirão Preto, no Estado de S. Pa1tlo, m:\i~ uma brigada de 
infantaria, com a designação de 101•, a qual se constituit·â de 
tres bat:l1hões do serviço activo, ns. 301, 302 c :303, c um do 
da res:wva, sob n. 101, que se organisar:to com os guardas 
qualificados nos districtos da referida comarca ; revogadas as 
disposições Pm contrario. 

Capital Fe(let·al, lO de maio de 1002, !4° da Republica. 

l\I. FERRAZ IJE CA)IPOS SALLES. 

Sr•bcno Barroso Juaio1·. 
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DECRETO N. 440G- DE 12 DE i\L\10 DE 1902 

Altera a clausttb XII do deet·eto n. 43 U, de i :i dd fevereiro co 
corrente anuo, que autorizou as ohras t1e melhoramento elo porto de 
Delém, Estado do Pará. 

O Presidente dét H.epnblica do-.; E~tatlo.q Unitl.Gs do Brazil. 
attondendo ao que requereram João .\ugu . .;to Cavallét•o c 
Fre<lerico Bender, concessionarios das obras de me1horamentu 
do porto do Belém, no Estado do Pat·ú, decreh : 

Artigo unico. Fica substitnicla a clau~ula XII das quo acom
panham o decreto n. 434.!, de 15 de feYet·eit·o do conente anno, 
pel::t seguinte : 

<( ClatBu1n. XII- Os concessionarios terão preferencia. em 
igualdade de condições, p<tt'a constrncção, uso o goso de obras 
congeneres qnC' durante o prazo da con<~ess'ío ~e tcl!'narem 
necessari«s, nu porto do Par;·,, at(· a dist~111cia de trinta (31) 
kilometros para catli~ lado dê~ cilht,lc. ,, 

cavital Fetlet•al. 12 de maio de i()íl?, l-!0 da IlPpnblica. 

I\I, FERRAZ DE C.utro~ SALLES, 

Anloiii'J Aug11sto da Si/v(!, 

DECRETO N. 4407 -DE 12 Di: MAIO DE 10J2 

Conc.~de ao Dr. Pe:lco Souto Mayor privilegio por 23 annos para a 
naY"gaçfio a vapor e melhoramento3 ent.re Santo Antonio, no lUo 
l\Iadeira, e o logar q ne li c a perto da foz do r:o Den i. 

O Presidente da Ilepublica dos E~tados Unidos do Brazil• 
usando da autorização confceida pela lo in. 3'J4. de 21 dcagosb 
<le 1899. decreta : 

Art.igo unico. Fica concedido ao Dr. Pedro Souto ~layot• pri
vilegio por 25 annos pam, por si ou por compauhi<t fll!C orga
nisar, est:J.bclecer, usar c gosar um plano de navegação a 
vapor entre Santo Antonio, no rio 1\ladeiea. c o Ioga.•· fliiC fica 
perto da foz do rio Beni, a lQo c 2·J' do latitude sul, e do melllo· 
ramentos na> cachoeiras existentes no mesmo e:<paço, sDrn onuí' 
algum para a União, de accordo com as clausula< que com este 
baixam, assignadas pelo Ministro de Estado da Indnstria, Yiação 
~ Obras Publicas. · 

Capital Feleral, 12 de maio de 190?. l-1° da RJpitblic:t. 

M, Fr:rn:.Az DE CA~n·os SALLEs, 

Antonio AugHslo da Silv,, 
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Clausulas a que se refere o ~ecreto n~ 44~1, ~esta ~ata ·1 

E' cJnc~dido ao Dr. Pedro Souto l\Iayor privilegio por 23 
annos para, por si ou empreza. que organisa1•, esta.lJolccer, u~ar 
o gosar um phno de navega('ão a v •.por entee Samu Antonio, 
no rio Madeira, e o Jogar que fie:~ perto da fuz do rio Boni, a 
10• e 20' do latitude sul, e melhoramentos na-< cachoeiea.s exis
tentes no m~smo esp:•.ço, sem onus a!gum para a Uni~to. 

Esse plano consistirá do um systema de barcos reboe ld•>s por 
pequenos vapores apropriados a 03Se fim. 

O prazo do privilegio será conbdo da tlat;J. em quo começar a 
navegação. 

li 

Al~m do privilegio o GJV•lrno Fcllcral crmcc•lc o,; ~.'guintes 
favores: 

1 •, cos,;ão gr •.tu i ta do terrenos fedcracs, rosalvadas as in
demúiz:\çõe; que forem de direito, para a construcção de es
tações, armaz ms c outras J.opelllloncias nccQssat·iêts d:t na. ve
ga.çãu ; 

2•, direito de desapropriação, na fôrma do decl'cto n. 816, do 
10 de julho de 1855, dos terreno> de duminiJ pa.rticular, 
prodios c bemfoitorias que f•Jram precisos pat·a as obras 
de que trata o para.grapho n.ntel'ior o para totlos· os quo 
interes:nrem á franca navegação. 

Ili 

O cuncessionarlo obriga-sa a fa.zer <1. wa custa os traualhos o 
obras necessarias para melhorar o leito do rio, úe morlo que se 
preste em todas as l]pucas do anuo :1. navegação continua, com
moda e segura.. 

A profundidade minima na c..;tia'!em, a. largura minima dos 
canaes o ~ velocidade maxima nas cachoeiras serão respectiva
mente de Om,6!), 16m,O e 13 kilomotros O poderão SCi' Cllll•rcgados 
barcos até om,33 de calado. 

Nas secções oncachooiradas em rJIIC a. navogaç'lo orúinaria se 
torno impossível, poderá o concos,lonario c;!laheloccl-a por 
meio de comportas, planos incllnarbs, abertura de canal nas 
margens ou outros moios qne tornam continua a linlu~ do nave
gação. 

IV 

Dentt•o de nm anno, desta. data; aprcsent.ará o eonecssionario 
á approvaç'ío do Ministerio da Indnstria., Viaç~o c Ohra.s Pu 
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blicas os planos c projcctos dos teahalhos que ter<t de executar 
para o estabelccimanto da navPg:tçiio, porlendo fazcl-o por 
secções da linha de nave:.mç;lo. 

v 

A navrg.1ç:io pOller<i "''l' est:tl•Plel'itla, com approvar;io do 
llo\"et·no, nas sncçl.íes ,[,) t'lll',;u livt\) dll riu, cuwtant.o que o 
concessiunario dê exc:~ução aos tmb:tllws do nwllwramunlo de 
accorclo com as prescntPS clausulas. 

VI 

Em rlias fixados de carla nwz partir:t de Santo Antonio um 
vapot• que f;u·á a viagrm r,,,Jonrla cntt'•' os extremos tia linlt<t 
do JtaYcgaçiio, porlcntlo I'.'bocar l•aecos. 

Este nttmct·o de vi:tgcn,;. hr~m c Jlllo o m;ttcl'ial flu ·ttmn ta em
pregado, porlcrão sm· angmcnta,Jus pt·op:>t'cionalmcntc ao dn~cn
vol \"iment•J rlo tr;tfego, a .inizo dt> Governo, caso o conccssiu
n:u·io por si propl'io não att.cnda <i nuc,,..;irhulc de similhantc 
au<.rmento. 

i·:m falta (]p, aocordo sr'J'.L a rpw~tii:o dedLlirh pot' arbitrn.mcnto, 
na fót·ma 1l<t clausula XXI. 

Sem prcjuizu das via.gcns entre os pontos cxte,~mosda~ sccç\)es 
navegavcis.p·ldcrá o conccs:<ional'io p,;tabc·lecer, de accordo com 
o Governo, vingens regulare•.> cntt·c p0ntos intermcdios. 

VIl 

Ai C'Cal···' dos V:tp:wcA, I) rln I) :t hora d:t IHrtilht c chegada. 
dos me~mos e o p.·cço do' tl'an~podes sm·ii.o detm·min•do~ em 
ü~bclbs, approvarb-; p.do Minhtmi.l d<1 lndu$tria, Viação c 
Obras Publicas, a; q11aes sorãrJ rudstéts, polu meno.>, de tres em 
tt'dS annos. 

,\s tarif.~~ scc"ão, alr;m >lts.i·•, ddfcrenciacs. 

Ylll 

O concessionario poder<\. p:wmii; it· o transito de cmbat'c<J.ções 
que não lhe pertençam, me1lhntc a cobrançét de unm taxa 
íi:mda em t tbella pt'twialll('lltl.\ appeovad '• pt)lo Guvcc"no. 

IX 

:\':1s c :hr,-õcs tl ~ !in lu de n \H'i! :.('irJ o GcJvm·no t1•rit o di,·cito 
dn exigi t' um compa1·t,i lltr·n r o C•Jlll as ncccs>arhs acevmmuda
ç<Jr.>s p:tra agencia do Cui'l'L'iLl. c putlor:i nomear o mesmo em
lll'<'gaclo da cmprcz:t p:u':l o lug:u· de :·.gcnk, si as,;irn cmvior 
<w S')l'Viço pnhllco. 
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O conccssiLlllario tl'anc:port~\J'á gratuitamente nos srms barcos: 

1', qua.cs~ucr v;•,lores remcttidos por ordem do Governo ; 
2°, as mc.Jas do Corl'cio, as quaes poderão ser acompanlnd;•,s 

de um cmp1•egado da. respectiva rcp:t ·tição, com dil'eito a pas
s·,gcm de ré, lin·e d'3 toda a despez•., corrcn•lo tambJm por 
conta do concc·Bionario o emb>rque c dcscllllnrrpw d<\S malas ; 

3°, o fiscal do GoYernu, com dtrcJ to a pagsagcm dr; ré c 
comcdorias. 

O tl'<t!Hporte d1, fnl'Ç 1 public1. on de c colla-: conduzindo 
pre.;;os tcr<t o a h ttiment'l de 50 °/ 0 ..;obre "s p:·e.·o' Ol'tlinP.rios. 
e, em g2ra.l, qtwlqucr t1·ansp.J1'tc por conta do Govc ·no Ft•del'al 
·ou do E~taJo, o ab ttim•mto do 20 °/o. 

XI 

As matCl'ias inlla.mma.-cis c explosivas ~ú po•ler:io s n· rec<Jhi
d<tS e tra.ns;JOrhda.o em botes. lanchas on om .-a.: •J:' ., cspe•·hl
m'lnto destinados para cs:;c fim. 

XII 

O GoYcrno Fe . .le"i·al c •J E;;la.dual, com ncqnie;; '•'·n~i:.t dc;otc• 
potl~rá llnçar mão d JS vapores do conce-:;;i<Jn:ll'lo p:wa o 
~Cl'nço do Estad•J, em •·it•cumstancias imprriosas c imprcwistas, 
media. .t~ prévio a~··ordo c•m o concessionari•J SIJlJl'o o I>l'Pço, 
que: do fl'ctamento, que: d<t compt·a, tom:>ndo-2•:, I''Jl't'.IJ, 110r 
lJase o s2guinte : 

O frotamcnto será. ragulado pela mt··uia do J'Cn•linw:lto das 
viagens em id ·nt:f'a, estaçYío d.> a.nno r~ont n·ior. 

A compra. ser:t polo valor que tiver o ll'IYio no uLimo 
ktlanço, abatendo-se 10 °/o· 

No caso de compra, o conccssionario sC'r<t obl'igado <t 
substitnir os vapore<> quo ceder ao E~tado por out1·os nas 
condições do CO!ltracto c dent1•o do p1·azo d') um <>.nn~. 

XIII 

O Governo tel'<Í jnnto ao..; ='Cl'Yiço~ tlcsh cone ·-s:in um fisc I! 
incumbido de vcltl' pP!o fi!'! cuuiprimcnto do contracto. 

Para este fim o t'•JllCC>-'ionar-io recolherá no Thcso·n·o Federal 
por semestres a vencer·, a quanti<t de nove cont•Js de ,.,·.i, (>>:'}riOS) 
annuaes, a p u·tir do começo da..; obras. · ' 

XIV 

O conccssionario l'í.'mcttct'á annualn1Pntc <i. S•?eJ't'i.ari:l, d:t 
Indn~tl'ia, Viação c Ohra..; l'ul>li<::J.s mctppas n-=t:~.t,i.<licns dos 
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·tt·abalhos feitos, do trafego etfcctuado e do estado financ3Íl'o 
da cmprez:t, segundo os modelos adoptados ; e prestar{t as mais 
informações que lhe fot•em exigidas officialmcnte. 

XV 

O conccssionario ohriga-sc a apresentar, antes <lc c,;bbclccid<t 
a. navegaç~o. nmn. tab::Jlla d:ts dic:t;tncias a pcrcon·rt·. 

XVI 

Os Yapores c barcos empregados p:•lo conccssionario gosarão 
<los 11rivilegios e isenções dus paquet.es, o!Jscrvando-sc a 
respeito da sna tripulação o mesmo quo s~ pt•atica com os 
n:tvtos de guerra nacionacs; o qnc, entl'etanto, não os isentará 
dos t'ilgulamcntos policiacs c da Alfandega. 

XVII 

Dmante o tempo do pt·h·ilegio o conccssionario é ohl'igado a 
manter em pel'fei to estado do consot·vação as obras tle melhol'a
mcnto quJ executar, podendo o Govemo, na falta de cumpl'i
mento desta c!ansul L, fazer por conta do m Jsmo concessionario 
03 üab.dhos necessarios. 

Findo o pt'azJ do pl'i vileg-io reverhrão para a União, SPm 
indemniz<tção alguma,, a~ obt•as qtto o concessionario ltouYel' 
•·xccuti.l.do no leito dos rios para facilitar a navegação. 

O eoncossional'io será prefel'ido em igtnldade de condições 
para os favores que o Govel'llo quizer tle novo cont'cllor á nave
gação de que se trata. 

XVIII 

Flcctm marc:J.dos os seguintes prazos : 
l. o O do doze ( 12) mezo;;, c.mt:tdo~ <h d:.Lt:t d~\ approvação 

do~ planos p:wa, o começo tla< ohras do molhot•amento do rio • 
. '.!.'' O do cinco (5) annos, c0ntados da mesma datêt, p:n•a a 

termina(;'ão das referid:ts obeas e fornecimento do material 
necessario á. abertura da linha do navegação. 

Caduc'\t'<Í o contl'acto si esses prazos fueem excedidos o o 
Governo não quizer pt•orogal-os, ou si, depois de estabelecida. a 
navegação, fur intet'r<.Jmpido o serviço po.· mais do tres mezcs 
consecutivos, s 1lvo caso do força maio1·. 

Ern qu llquet• Cl~~o. nonhunn reclamação poderá. o conces
sionario fazer rcLttivamente ás obras quo houver realizé\do no 
leito dos rios em beneficio da. navegação. 

XIX. 

Si, dentt•o dcJ qnatrJ mez)s da ap1·m:ent tÇão d •,s plantas e 
projecto:o~ ao cngonhclrc-fiscll, o Govol'llo não se houver pro-
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nunciado a respeito dolles, Herão ipso (o.cto considcl'ados appro
vados essc3S projectos o pletntas e o C'•nco~sional'io tel':.i o dit'oito 
e:·, o'1rig:•.çãodc pol-os em execuçfta. 

XX 

O concessionario ficet suj.•ito ;i, multa 1le rlu7.cntoJ mil réis 
(200$) a U.ous contos do réis (.?:O'Jil:)) pel;t inob~cnanci:t de 
quallJUer das presentes clauml .s p:tl'<t a r1nal n:-to haj:t pcn:~ 
mpocial. 

XXI 

N~> ca:>O de !lo.>acc.Jrdo entre o Governo c o conces~ionario, 
sobro a intolligencia das prescntr~s c~ausnla:,, ~or:l esr.a de,•idirla 
por• arbitras nomeado~, um pelo (;ol·crno c ontro pdu c 1llccs-
1'4ionario, sendo, na mesma oc:·asdio, nomo:vJo um tcrcdco, do 
commum accordo, pu.ra servir de dü'l'Jmp:.tt:ulor. 

XXII 

_\ comp~.nllia ser:t organ is:tda do :tCC()l'([o com as leis o regu
lamentos om vigor. 

Si for estrangeira. ter:t rr,prcsrmtanto o domi·.·i!io log:tl na 
Ropublica do-; Ec;tados Unidos do Br:tzil. 

A,; duvidas e qtwstões !JIIO ~e sn . .;;citar·nm PnLro a C•Jmpanhia o 
o Govomo, extmnhas á intellig<mci·l das pr'osonr,r~s cl.~usulas, 
ou entre ella e os p:t .·Lieular.•s, set•ão t'e'"[l·:d:tA de :t ·c"r'l'J com 
a leg~slação braziloira c pelos tt iLunaos rlo llrazil. 

XXIII 

Para garantia da exe.:uç?io du contracto qne colohrar, o con
co,;;siunario depositará, no Tl183onr'o Fe<l,~r:t', a n tos d<t assign:J.
tura do mesmo contracto, a qnanti:1 de cinc:l conto; d~ rdis 
(5:000$) em dinhoieo ou om titnlus d:1 divith puhll,·:t. 

XXIV 

O contr"<w';,J drJV<H'i.Í. ~~~:· a'.si;;nvl•J 'lc:Jtr'o ,)Q i;t·ini.:l rli:~:; (:10) 
cont··,do~ da pnbli<'açã.o das pt'('~l'IH"s el:ttrstth':l 11.1 !Jio,·:·a Official, 
sub pena do caduc H' o.,Lt cunr~ •;;;;'i >. 

Capi!al Fcdcr;tl, l? du nnio 1h l 0?.- .I . . 11•gusfa rla Silea. 
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DECRETD N. 4408- DE 13 DE MAIO DE l\)02 

Autot•iza a organ isação da. Sociedade Anonyma 1le g~onomia.~ e Se
guros « A l!;connmica. "• e approva o~ re;;pecti vos e;;tatntos. 

O Prosidont3 d;L Ropu1J!ica. dos Estados Unhlo1 do BI·azil, 
attondundo ;w que requereu o Dr. Valentim Ma~alhãc;: 

Rcsolv.~ autol'izar a org-anisação da Sociedade Anonyma de 
Economias o Seguros «A Economica» c approv&r os estatutos, 
que a este acompil.nham, pelos quac~ rcgel'-sc-ha a. mesma so
ciedade; accrcs~entantlo se, porém, ao § l" do art. 4° as pala· 
v r as - P<\l'a continuar a funecionar. 

Capital Federal, 13 do maio de 1902, 14° da Republica.. 

1\f. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim lllurtinho. 

[statutos da Sociedade Anon~ma « A [conomica » 

CAPITCLO I 

A1·t. I." Sob o titulo «A Econornica » 1í constituída uma 
~ocicrladc anonyma, com s,;,lc o fõro na Capital Fodcl'al, a qual 
será regida pela legislação especial vigente e pelas disposições 
elos presentes estatutos. 

Art. 2. 0 O prazo de dnl'ação é de cincocnta annos, pro
rog;nel po1· deliberação da a:>sombl!)a gmal doi accionistas. 

Art. :J.o A companhia. podor;i estabelecer filiaes em todos 
o~ Estados da Uniào, com prévia autorização do Governo 
Fe1leral, como tambem no cstl'angcil'o, constituindo fôro ou 
domicilio jurídico onde, :t juizu rht rlirectori<J.. for necessario. 

Art. 4. 0 Esta SOt~ietla.de tem por fins: 
a) cmitLir títulos de a ·cumulação, amortizaveis por sor

ioios periodicos de grupos proporcionaes aos títulos emittidos, 
pela forma explicada nas cbu"ulas r1ue acolllpanham o pedido 
de ca<ta do autorização ; 

b) realizar seguros de vida, em todos os seus goneros 11 r·ont· 
hinaçõo~ per·mittidos. 

§ !." ;\!:lo potlnrü. «A Economic:t» pratk::w opct·ar;õo~ extrn
nha~ ao ~cu IIm eapita.l, const:wto de~to :tl'tigo, ~ob pPna de lho 
ser ca~sada a antoriz1ção. 

s 2." Tambern não poder;l fazer rosogm·os mn companhias na
cionaes ou estrangeiras, dentro ou fór<t do paiz. 

Poder Executivo i9(12 13 
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CAPITULO I! 

CAPITAL SOCIAL 

At·t. 5. 0 0 t:éLpi(a.l inidal da so~ioJ;Juo e de 200:01JO.j; (tlur.orl
tos contos) representado por duas mil acções do valor nomimtl 
de cem mil réis cada uma, nominativa~ e transferíveis, do 
accordo com a. lei. 

Art. 6.• Uma vez integralizado o capital pela re:tlização de 
todas as entrada.,;, ou com os lucros liqrtitlos verificados a.n
nua.lmente, poderá ser elevado até 2.000:000$ (dons mil contos), 
c:tso seja conveniente aos interesies sociae,; c mediante decisão 
tla a.ssembléa geral do~ accionistas. 

Art. 7.• Realizada <t primeira entrada, que nunea será 
inferior á decima parte do valo1· de catla aC'ção, poJel'á a tli
rectoria fazer novas chamadas, com interva.llos de tl'in ta Llias, 
no mínimo, á. medida das necessidades socia.es. 

Paragrapho unico. Poderá qualqtter aceionista integralizar 
as suas acções por antecipação, e, nes,;e caso, receberá o juro 
de 6 •/. ao anuo sobre as quantias antecipada~. 

Art. 8. 0 O:i subscriptores que não etfectuarem as entr:J.das 
de capital no prazo estabelecido pela directuria e annunci.ado 
pela imprensa, pagarão sobril o tempo excedente I "/• ao mez. 
Decorridos ses:wuta dia.s do prazo m;lrcado pela tlirectorüt, será 
o subscriptor compellitlo a oJfectnar as dita,; entl'adas, na con
fór·midade de direito, s'tlvo si ella entender que devem cahit· 
em commi~so as re~pectivas acções ; e neste caso, será levada 
á conta de fundo de re~erva a importanch das entradas rea.li
zada.s. O commisso das acções poderá ser !'()levado pela di
rectoria., p1•ovado o easo de força maior. A directoria pro
cederá á. reemissão das acções incurdas em commisso definitivo, 
tomando as novas os mesmos numeros dos titnlos annullados. 

Art. 9.• Nenhuma transferencia so fará sem prévia notifica· 
ção á directoria, com antecedencia de tres dias. Essa llotifica
ç:W deverá conter o nome do transft.Jrente, o do adquirente, o 
numero de acções a. transferir e o preço da transferencia. 

A assembléa geral, convocada p<~ra esse fim pela directoria, 
poderá denegar consentimento para. transferencia, no caso de 
se promptificar, ou algum accionista, a adquirir a.s acções pelo 
mesmo preço. · · 

Art. 10. O facto de subscrever ou adquirir acções da com 
panhia implica a approvação dos presentes estatutos e sujei
ção ás decisões das assembltlas geraes, como tambem ás da 
rlirectoria, no limite de suas attribuiçõcs. 

Nem os herdeiros nem os credores de nm accionista porlem 
penhorar os bens, registros ou valores da companhia, nem ac. 
cional-a para haverem o valor das acçõcs ou das dividas, nem 
intrometter-se do modo algum na sua administraçito, cumprin
do-lhes aind<t a.cceitar os balant;os sociaes e as deliberaçües da 
assembléa geral e da directoria, r:omo u.> ae<:'ioni:;b.; de que 
são herdeiros ou credores. 
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CAPITULO Ill 

Al'f.. 11 .. \ soJintia:le sJd atlminist.I'<tda por Hlll<t llil'ndm·i;t 
eompu~l<t de tt·es m;mlJ;·o.l, 11111 1lH rpue~ t ll'<i. a tltmumina1:iio 
1lo 1liecctot' grwal ou pro~itlcnt3, c os out.t'<); a~ que dctm·min;u• 
a asscml.Jl\1a geral de installação, que tambem lltes marcará <ts 
rmpectivas attribuições, bem como os ol'denarlos de todos. 

Paragrapho unico. Os 1lircctorJil serão eleitos de cinco em 
cinco annos c reelcgivei;. 

Al't. 12. Cada director p;·,~ ;ttr;i, caução do cem acçõe; d \ 
cJmpanhia, para gctt"<wtiL' <t sua. go;tã.o. l<:~S'1'l acçõcs, cuja cau
tch ~ol'<l dJpositJ.da n > cofl'e da socied;tdc, so:·ão inalirmavei;; 
durante o tempo da gostã.·>. Niio poderão o.; directot•es accu
mnlar a esse cargo qual;ILter uutl'o eemnnnr.l.'lo ne~·a com
panhia. 

Aet. 13. Nu casu de impc1limento de· um dú.> dil'ectores, por 
ausnncia ou molestia participau:\ aos collogas, o:;colhorão estes 
para substituil-o a um <tcciunista. que jttlguem idonso ; si o 
impedimorito for de mais de um direct01·, serão escolhidos, por 
maioria dentre elle.;, os <tccionistas que os devem substHuir. A 
remuneração dos snbstitutos, durante o impedimento dos olfecti
VM, será marcada por mntuo accortlv entre uns o outros. 

Para 2rapho nnico. Será considerada como renuncia, ou aban
dono do cargo, a. auscncia da séde soeial por mais de 30 dias, 
sem causa participada, ou prévia annuencia dos collegas. 

Art. 14. No caw de demissão ou 1\J.Ilecimento de um dir•ector, 
proce;ler-so-ha pela mesma fórrua a.té a reunião u;L assembléa. 
geral extr.lordinal'ia, l[UO deverá ser convocada dentro de 90 
dias, no maximo, para eleição do substituto definitivo. sendo o 
novo directjr só eleito para o tempo quo ainda r•estava pre
encher ao substituído. 

ArL 15. ,\. tlirectoria rennir-se-ha, plllo menos, uma voz por 
moz, o d~\s :-;uas resoluções, toma(las por mai,>ria do 1·otos pre
,;entes, lavr•ar-se-·hão actas em li 1-eo e>pnchl. 

Art. 16. Incumbe á dieectoria : 
a) administrar os negocias e bens da socio.lade, na fórnm de 

direito e 1lestos estatutos, pl'aticando todos os actos nece:Bario~ 
a este fim, inclusive os de transigir·, renunciar ou alienar 
direitos, fazer retiradas, tramferencias o a.lien;tção do rendas, 
fnndo: ou valores pcll'tencontes á companhia ; 

b) cJnfeccton;tt• 11 fazer cumpl'ir o: regulamantos relativos a 
todo~ úS seus auxiliare~ o <i.s op:wações da companhia ; 

c) nomear o demittir todo~ os empregados oa mandatn.ehn e 
ma.rcn,r-lhes ot•donadm e attribuições ; 

d) rJsolver· sobre a~ chamadas do capital, tt·ansferenci<t o 
commisso do ac~·ões, etc. 

c) fixar o emprego dos 1'nn1los, co·1t'ormo o art. 2U ; 
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f) resolvei' sohrc as acçõcs jndiciacH em que a c.)mp 1nhia 
tenha de J'csponrlcr como autora ou como ré ; 

g) tix<1r as despczas annuaes de administração; 
h) estabelecer c prestar. as contas annuacs, fix<1ndo as re

servas e os dividendos ad referendum da assemhléa. geral ; 
·::) fundar as agencias ou filiaes que julgar neccssarias, de 

accordo com o art. 3° ; 
j) convocar extraordinariamente a. r~.sscmblé<t gf1ral, quando 

julgar necessario o nos casos previstos pela lei. 
Art. 17. Ao director geral, ou president(!, incumbe : 
a) presidir o conselho director, soe orgã·J delle o regular o! 

seus trabalhos ; 
b) convocar, em nome da dircctoria, as asscmbléas gcracs, 

ordinarias e extraordinarias ; 
c) redigir o relatorio anuual c assignar o balanço e contas d;t 

companhia, e apresentar esses documentos Ct assembiéa gc!'al 
ordinari:t, em nome da directoria ; 

d) assignar, na medmar qualidade, as nomeações de in:;pe
ctwes, agente.>, banqueiros c quaesqnet· outros ruprcsentante» 
da companhüt ; 

c) tonnt• qu:•.esquer mcdid:~.~ que ent.cndct· nccess:tt'i:•.s :•.os in
t.nrcsses sociacs, devendo ::;ujnib.t· pu~tct·iot·nwntc esses <tdus ü, 
approvação dos collcgas; n rcprcscnt:tr a companhi;\ em :'HnS !'Cl:•.c;ÕJS c.1m terceiro~ 
ou 0111 juizo, sendo-lhe f,•.cult't.do para is~o eon~tituir m:Hv.l·.
t;trius . 
. . '!) f1zc.· cxccahr fielmente c:>tcs c-;t 1tatos, rcgnLLment.os, do
liberações do conselho dil·ector e th :ts~emhléa gcr;ll diJS ;\ccio
nistas. 

Par<l.grapho unico. Além dc~hs obrigações c.;peciaes, tom o 
dieector geral, ou ppesidcntc, as de mcmhro do conselho tlscal. 

Art.. 18. l'ar:t a boa administr.1ção da companhi:•. terá. <t di
rcctot•i<t Oti auxiliat·cs c1nc cntcndet• BOI~c~sal'ios. 

CAPITULO 1\" 

Art.. 10. Havcr:t um~. commis<io fi~cal pcrmanP!dt•, C•llnposi.a 
de tros momht·os clfcctivos e trc> supplentc . .;, eleitos ammal
mnnto em c:tda. reunião ordinaria d •, asscmbl(\:t gcr•d, o que 
oxcrccr·;1 as atteihuiçõcs confeeidas aos conselhos fiscaes pela 
legislação vigente sobt·c sociedades <~.nonyrnas. Incumbe-lhe 
mcds: 

L" Examinar e appr·ov:w, si nssim o entewlel', a'l contas c o~ 
actos da administração, quatro vozcR 11clo monos nm ca(h 
anno, podendo ostondor o son ox:tmc ;t cscl·iptura(;ão geral da 
companhia e aos valores em cofre. 
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Do re-;ulvillo lliB'l t~ eouniõ~1~ so I IVl'cH'<i um:1 <tch om um 
li vt·o plr,l os3J fim d3stin do, o q_ua,l so.'ti. :\1)3t·to c oncJrrado 
p~1lo dircctot• genl c rnbric;vlu o:n c~t h u:n:t de su:t~ foll1<ts pJr 
ou t m Lli t•ector. 

:2. 0 As;istir aos ~Jl'tuim pcl'i ldicos <Ll am ll'tinç:í'J <bs apo· 
licJs, li$calizttHlJ-os minuciosuncn te. 

:J." Dar voto, m •ra,m:mtc consnl ti v o, llJS caso; de duvitla ou 
tli veegrmch cntt·o os dit'ilcf.ot·o~. c sempr.1 rpte ost')l êtppollat•cm 
p:tt'<t <t s:1:t co:1rlj•nac;ão no.~ aet:ls a<lmin i~tra 1 i v o;.;. 

Al'l.. 20. l'ct•co'JOrivJ os tiscac; o ho:Jot•ario mcnsll d~ ~.JO.f, o 
sol'iio suh~tituido~ pelos rc,pcctivos supplo•lto; em caso do im
pedimento ou rcnunda, cabenrlo. em tal caso, a os:c; o or<lo
nado darpwll.l1, p Jlo temp::> que durJ.r <1. sub3tituiçiío. 

Art .. 21. E' in li3pQn~:tv,1l, p tr<t p:Jt•toncot• <i c Hnrni:Bio fiscal, 
po>suit• pelo monos GO acçõ.B <l<t e Hnp:tnhia., cmbot\t <tlliJUiritias 
dt)poi~ da el >iç:l,o. 

C.\PITirr.n V 

At•t. 22. A assemhlt\a g.wal or,linat•i 1 tet·á log .,t• annualmcn te, 
tees mozes depois <b encJrt•a.das a~ tl'an~acçõ~.~ de cada anno so· 
cial. para preencher as ui ;posições da legislação em vigQr. As 
oxtraordinarias effectuar-se-hiíJ qu:wdo o conselho dieoctor o 
ontonrlcr, ou for requisitado pelos accioni~tas nos termos 13-
gaes. 

Art. 2 L Cada grupo •le cinco acç:JJs, devidamente inscriptas 
com anteccdcocia de trinta dias, d tr<i direito a nrn voto. Cadn. 
accionist:~ só terá dit·cito a 30 votos. 

C:\PITULO VI 

C0:-!1'AS ANNUAES, INYP.N1'AR!O, Fl1ND lS DE RESI.:RV.\ E IWPA!l.1'1Ç'ÃO 

DOS LUCROS 

Al't. 24. O anno financeiro da ~ocio<hvlc p:incipiará a, sor 
contado do dia da sua inst~tllação, dcvcnd.J ~or fechado o ba
lanço no u'.timo dia do 12" moz docorl'ido daquella ua.ta, po
dendo. cntrcta:tto, ser adoptado postoriormmte co;~w anno fi
nanceiro o c i dl, a juizo da dircctoria. 

Art. 25. As dospozas dn in,;tallaÇ'ão da socimlade em sua séde, 
c~mo as de install~ção de agencias, serão amortizadas em prazo 
nao excedente a ctn1:o :tnnos ; c no mesmo prazo o serão, c pot• 
fmcçõn~ igll<l.P~, as commisslics ann11<1lmrontc p:1ga.~ aos ageutos. 
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Tolas as outt•as despezas da compa.nhic\ serão cada. a.nno inscri
pta.s na. conta. de lucro~ e perdas dJ exm·cicio em q Ué1 forem 
f itas. 

Ar&. 26. Nenhuma ospccic de honifir'aç;í.o ou do luct•os ser<t 
dada ou repartida, sinão depois de deduzi lo da J'cceita bruta 
o imposto das despezas gerao:> c encarg-o; sociac.s ; bto é, só 
serão formulados ou repartidos lucros llquidos. 

Art. 27. Doa lucros líquidos verificados a.nmmlmento dedu
zil'-se·hão os nccess:.ll'ios <í con~~ituição do fundo scctmttorio, 
que não é mais do que a totalida•.lo !las reserv:•,q technic<ts dos 
seguros realizado;; em seguida se apartarão 20 °/o para recon
stituição do capital inicial, form:\ lo pillas entrada~ das acções, 
e é este o fundo de reserva, o qual só ces~:u:L qua•Jdo a sua 
importa.ncia attingir a somma. completa do capit.al nominal. 
Sempre que esse fundo for desfalcado, pot• diminuição da renda 
ou accrescimo de despezas, recomeç:u-se-ha pelo me.smo meio 
a rcinte;.tr<\1-o. 

Do re~tante se fará divisão entre os accionistas, de accordo 
com o numero das acções e importancia das cntt':Lda.s feitas; 
não poderá. por."·m, ser o dividendo maior de 18 °/o sobre o 
capit1l realizado. Quando exceder esse limite. será o recurso 
repartido entre os segurados. 

Paragrapho unico. Chamam-se segurados os possuidores do 
apoliccs de seguros de vida, e mutuat'Íos os possuidoms tlr~ 
títulos de accumulação. 

Art. 2R. No inventario dos bons sociac.>, como no balanço 
annual, far-sc·ha. distribuição clara cnét•e o fundo sccuratorio 
(reserva das apolices de seguros de vida) o o fundo accumula.
t.ivo, represenhdo pelas contribuições dos títulos de accumn
Ja.ç-ilo om vi.~or. 

CAPITULO VII 

A PPLJCAÇ:\0 DE FUNDO!' 

A1·t. 2!>. T01los o;; fundos d:~ companhia, excluindo siHnontn 
os destinados para cobt•ir as despezas correntes. como amorti
zação de titulus do accrtmulação, pagamento de sinistros. hono
rarios da directoria, despczas ordmarias e extJ·am·dinaJ•ia~. etc., 
serão a.pplicados : 

a) em compra e venda de immoveis de boa e segura renda ; 
b) em apolices fedcraes ou dos Estados ; 
c) em títulos de qualquer especie. mas de real c notorio 

valor; 
d) em llypothecas urbanas. cauções ~ohre apolicos, títulos de 

reí\1 Yl\olor e penhores meroantis, 
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CAPITULO Víll 

ni~I'OSIÇ'ÕF.S C.F.RAES F. TRANSITORIAS 

Art. 30. Os socios omissos nestes est:\tntos serão rcgubdos 
pelas <lispo~içües do dccl'oto n. 4:14, de 4 de julho de 1891, e 
nos ponto.~ em qun tamuom c.~tc l'ot• omisso pnlo consrlho dirn
cl.or. 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 1902.-Valentim Magalhites, 
incorporador. 

Estavam colladas cinco estampilhas:no valor total de 1$500, 
devidamente inutilizadas. 

RELAÇÃO DOS SUBSCRIPTORES DE ACÇÕES DA COMPANHIA DE 

ECONOMIAS E SEGUROS «A ECONOMICA» 

Numero Nomes Numero 
de de 

Subscriptoree acções 
1 Dr. Angelo Pinheiro Machado,-rcsidente na capital 

de S. Paulo. o •••••• ~......................... 200 
2 Virgílio Rocha, idem idem ............ :.......... 100 
3 Dr. João Dente, idem idem ............. o......... 100 
4 Sebastião Rib1s, idom idem .. o ....... o........... 100 
5 Dr. Antonio Alves de Carvalho, residente em Pira-

cicaba ........ o •.••....•..•. o ....••....... o... 100 
6 Dr. Victorino Monteiro, residente na Capital Fe-

deral. ... o.................................... 100 
7 Julio Dreyfus, idem idem........................ 100 
8 Dr. Eduardo Ramos, idem idem. . . . . . . . . . • . . . . . • • 200 
9 Dr. João Maximiano de !"igueiredo, idem idem.... 200 

10 Filinto de Almeida, idem id tm .... o............. 200 
li Dl'. Valentim Magalhães, idem idem.............. 600 

2.000 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 1902.-Valentim Magalhães, 
incorporador. 

Estava collada uma estampilha de 300 réis, devidamente 
inutilizada. 
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DECRETO ~. 4JOD - DE JG lll-: MAIO DE IDO? 

Altera os art~. ·1° e \l 0 do dec;•alo n. 4?33. de ir:i de novembro d~ 
1901, que creou uma medalha militar para o l~xercito e Armmla. 

O President3 d:J. Ropublica. tios Estados Unitlos do Brazil 
resolve altomr os arts. 4° e 9" do tlecl·etr) n. 42:~8. de 
15 de novembro de 19Jl, para redigil-os como se segue: 

Art. 4.• Nã.o potlem fazot• jns á mo talha os milit:u·c4 
que, nas con1liçõcs do paragi':tpho nnic.J du at'l.. :!", toniHtlll 
sitio attingi1los por sentença condemnatorh pas..:e~.da. em jn!
gauo, quet· do Juizo militat•, qnor civil, ainda que tenha havido 
perdão da pena ; ou rJpotida:; litltas disciplinai'CS quo tonlt:1lll 
motivado ponas tomadas publicas ou fctltas quo all'cctem a 
moralidade o a tlignid:tde, das quaes nã.o se tcnlmm podido 
justificar. 

Art. 9.• As llledalhas o fitas SOI'iíu fornoci,l:t..: pelo Governo 
o isentas de qualquer dcspeza. 

Capital Federal, 16 do maio de 190?, 14" da RepuLlica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N. de ,lfedeiros .lfallet. 

Jose Pinto da l.w:.. 

DECRETO N. 4410 -DE 17 n~; ~rAro llf: 1902 

Crea uma brigada de infantaria de GuaL·das Nacionaes na comarca 
de S. Pedro de Piracicaba, no Estauo dd S. P:1.11lo. 

O Presiden~e da Republica dos Estados Unitlos do Brazil, para 
execução do decc·eto n. 431, de l-i de dezembro d l 18!16, decreta: 

Artigo unico. Fica crea.da. na. Guarda Nacional da comarc:t 
de S. Pedro de Piracicaba, no Estado de S. Paulo, uma bri
gada de inf<tnta.ria, com a dr,signaçiio de to2a, a qual SP con
stiwirá de tro$ ba.ta.lhõos do serviço activo, IB. 304, 305 e 
306 e nm do da reserva, soL n. 10~, rJ uo se org:tui::~arã.o com os 
guardas qualificados nos districtos da referida comarca ; rovo
ga,Jas as disposições em contrario. 

Ca.pit1l Federal, 17 de maio de 190~, 14° da. Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino narroso Jtmior. 
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DECRETO N. 4!!1 -DE 17 DE MAIO DI: 1!)02 

Crea mais uma brigada de .:avaliaria d~ Guarclas Nacionaes na comarca 
de Santa Cruz das Palmeiras, no J<:,Udo de S. Paulo. 

O Presidente ela Republimt dos Estadc.s t:nidos do nrazil, 
para exccuçiio do decrdt.o n. n l, ele 14 de dezt~mbt•o r1o 1890, 
tlllCL'[)tn,: 

At•tigo unico. Fic1. et'nala 11;t Ouat'<la Na.eio11a.l rl:~ com:trca 
de Sa.nt.a. Cru r, tia~ l>a.lmcit·a~, no J<:sl.atlo c! e S. Paulo, mai~ 
uma b:iga•la de ctVéllLtl'ia, com a. cle~,g.w.ç.i.o de :18•, a qual 
se con~t.ituirii. de dous regimentos soh n,;. 75 o 76, que se 
oi·gani'lat·iio com os guJ.l'J<J.; r1ualificaclo; BJS distr:ctos da refe
rida comarc:~. ; re,·ogatlas as di~pJ;içõu3 em contl'ario. 

Capital Fe.Jeral, 17 de maio cl} 1902, 14° da H.epuhlica. 

M. FEIUUZ IJI': CA~IPOS SALLES. 

Sabinn Bo,rr(lsn Junio1·. 

m~CRETO N. 4412-DE 17 DF. ~!AIO DE 1902 

Crca m:lis Uffil. origada de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de S. José da Boa-Viita, no Estarlo do Paranã. 

O Pre3idento rla. Republica dos l~st:J.dos Unillos do Bl'<\Zil, 
para execuçiio do decreto n. 13!, de 14 rL1 dezembro de 1896, 
decreta: 

Art,igo unico. Fica cread<l na Ouard<t Nacional da. com,~rcn. 
!le S. Jog,~ d:t Bo:t-Vist1, no E~b·lo rlJ Paran;i., mais um1 
brig-atla dtl inl'<Vlt Ll'ia, com a. d'Jsigna.·,,ã.o rle 22a, <1> qual se 
cJnltitnieá de teos b 1t::tlhõe! do sy,·viço acti vo, n l. G l, ()[) e 
li6, e um do tla reset'va., sob n. 2~. que so organisarão com 
os gua.rJas qualific \<los nol dis\ric\os da. rel'el'ida comarca 
revogarias as tlispJsições em contl'al'io. 

Ca.pital Federal, 17 dé~ maio de l!J02, 14" da nepub1ica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALI.ES. 

Sabino Barroso Junior. 
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DECRETO N. 4413- DE li DE MAIO DE 1902 

Abre ao MiniRterio da Justiça e Negocios Interiores o credito da 

13:350$, supplementar á verba n. 9 do art. 2° da lei n. 746, de 
29 de dezembro de 1900, pnra pagamento de ajndns dn custo a 

deputados e senadores. 

O Prosi11nntc da Repuulica •lo~ Estado~ Unidos do Brazil, 
llSG,Tiilo 1la autorização com~rdida pelo dncretu lngi~la.tivo n. 849, 
desta 1lata., re~olve abrir ao Minisl.i•rio <l:t Justiça e N1•godos 
Interiorns o credito de 13:330$. ~upplemrntar <i V1•riJ:t n. 9 
do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezo,tbro dr' 1900, para 
pagamento de ajildas tle rusl.o aos s •gnittt.t~3 1lcpntauos e 
sen .doros, mencionados na relação que acornpanhou a mensag()m 
dirigida. á Camara dos Dnputadus em 13 de julho de 1901, c 
no referido decretu 1f'gish~tivo: deputados: Joaquim 1h Lima 
Pires F.•rreira, 900$; A. Inllio llo Brazil, 800$; Antonio Bastos. 
800::; ; Jos•i A vl'!inu nurgd do Amaral, IOOs; Frederir·o Augrtsto 
Borges, 700$ ; Augusto Severo de Albuquerque Maranh:-1o, 
650$; Arüonio Aln·s Pcrcim de Lyra, 600$; Franci:-:co Luiz 1la 
VeL:a, 250$; Carlos Honorio Bt•ncdieto Ot.tuni, 250s; Felix Gaspar 
de Barro~ c Almeida, 400$; Manoel Gomes de Mattu.;, 600$ ; 
Sylvio Romcro, 500$; Angu . .;to Franç;t, 400.~ ; Aurdi:wo Pinto 
Barbosa, 400$; Ru.lo1phu da Rocha Miranua, 250:) ; José Fr·att
cisco Muujar.litn, 150$ ; Alfredo Elli~. 250$; JuãrJ Ho>a11nalt 1l1• 
Oliveira, 800$; Gahl'iel S;tlgatlo do.~ S;tnl.o . .;, I :000~ ; Thomaz 
Cavaleauti de Albuquerqun, 700$; Al:lx tndr,, Ju:>é B:~rbusa Li11ta, 
400$; Antonio Momira 1h Silva, 250:';; 1\l<l!'<~olittu 1ln Moura 
Albuq1wt·que, 400$ ; scnaLlore.~: Ma11ool d1: Ml'!lo C;trdoso 
Barata, 800$ c Arthur CcHar Riu~. 40:J.~OOO. 

C:tpital Fl'1lerai, 17de maio de 1902, 14" 1la RrpulJ1ica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino BmToso Junio1·. 

DECRETO N. 4414- DE 21 DE JlfAIO DE 1902 

Transfere ao Banco da Republica do Brazil n concessão da. Estrada de 
Ferro da Tijuca. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao qne requereu o Banco dít Repuhlica do Brazil, 
decreta: 

Art. I . o Fica transferida ao referido banco a concessão da 
Estrada de Ferro da Tijuca, com todos os direitos, onus e 
vantagens, constantPS dos docrotos n~. 9550, 91120, 9731, 700, 
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8\5, 054, 660, 1057, 1307 e 2030, de 23 de janoiro o 31 do 
julho de 1886, 26 de fevereiro de 1887, 30 do agosto, 4 de 
outubro e 5 do novembro de 1890, 7 de novembro de 1891, 27de 
setembro de 1892, 7 de m·1rç·o do 1893 e 15 de julho de !895, 
devendo ser observado; os regnlamentos approvados pelos 
decretos ns. 1930 o 2885, de 26 o 2~, tlc ahl"il, do 1857 c 1898. 

Ar·t. 2. 0 O banco é obrigado a entrar pal'a o Thesouro 
Fcueral. por semestre a vencer, com a. quota de 8:000;~ annnaes, 
para as dospezas de fi ;caliz tção. nos termos da clausula II do 
decreto n. 1307, do 7 de março do 1893. 

Al't. 3. o Antes tia a~signatura do termo uo transferencia o 
banco entrará para o Thesouro Federal com as quotas já 
vencidas para as mesmas: despezas de fiscalização. 

Capital Federal, 21 tio maio de lD02, 14" da Republica. 

M. FI·:Rit.\Z ]JI·: CAMPOS SA.U,ES • 

• tntonio .1\Uf/Usto da Silva. 

DECRETO N. 4411>- DE 27 DE MAIO rm 1902 

Abre ao Mini-;terio da Fazenda o credito de 225:939.$794, para paga
mento de porcentagens dos empregados da Alfandega do Rio do 
.Taneiro. 

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil, _ 
us::tndo da autorização conferida no art. 31, ~ 12, da lei n. 83!, 
de 30 de dezembro do l!JOl, c sendo ouvido o Tl'ibunal tio 
Contas, na conformidade do art. 2°, § ~0 , n. 2. lcttra c do de
creto legislativo n. 392, de 8 de outulJN de 1806, resolvo abrir 
ao Ministorio da. Fazenda o crodito de 223:939$794, para oc
corret· ao pagamento da~ porcentagens a que toem direit;o, 
de accordo com a doutrina. do art. 41 da. lei n. 428, de 10 do 
dezembro do l89ü, os empregados da Alfandega do Rio do .Ja
noll•o, polo excesso da renda do exercício do 1901 sohre a do 
exerci cio ante rio r. · 

Capital Federal, 27 de maio do 1902, 14° da Rcpublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES • 

.Toaqu:m 1lfurtinho. 
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IJECRETO ~. 44!6- 1>8 29 ])f> )(,\[0 DI: 1902 

Crea maii uma brigada tio infantaria de Gu~rtlas Nacionaes ua comat•ca 

de Santa Maria Mag.Jalana, no Estltdo tio Rio Lle .Janeir~. 

O Pr·e.~iuente da Repttb!i<)a. dos E-;+,ados Unidos do Brazil. 
pa.1·a execur;ão do dcct•tJtu n. 431, d~ li de d1•zembro rln !896, rle
crJta.: 

Artigo tlil~co. l•'ic:t c.·eada na Gu:u'<la !'\acionai t!:t cJmar.·n. 
rle Santa Maeia. l\!:tg-IIa.lcna, no l~stado do !tio de .Janeii'o, mais 
uma. br·igada ·Jo iáf;wt;u•ia., com a designação de 4Ga, a. rl'ml 
SJ constituir·<i do trcs ba.talhõJs do Sllt·viço activo. ns. l:fi, I •7, 
J:JS, c um do da reserva sob n. 4ô, que se orga.nisarão com os 
gu:l!'d 1s qualificados nos di.-;tl'lcws da rol'erid<t comarca ; 
!'{'VOgadas a.s disposições em contrario. 

Ca.p tal FeJer.~l, 29 do nnh de !002, 11' <la Roptt!Jliea 

M. F'EIUUZ f!E CA~Il'O~ S.\LLES. 

Sa/Jino Bro·roso Jun-:'o1·. 

DECRETO N. 4417- DE ~9 I>I; ~IAW !JE HJ02 

Appruva o regulamento pa!'!l o Corpo di' i\Iachinista~ Navacs 

O P!'il>ldcnto da. Republica dos E>tados Unidos do Brazil, 
tendo em vista o decl·eto legislativo n. 810, dél 18 de dezembro 
de l9Jl, que r~ol'ganisou o quadt•o do Corpo do l\1achinistas 
Na.vao;: 

Res"Jl v c a.ppeovat• o regulamento pa.1•a. o mesmo corpo, 
que a. e3te acompanha e a~signado pelo Ministro o Secreta
rio de E-;tado d:t Marinha. ficando revogado o que baixou 
com o decreto n. 855, de 13 de outubt'ú de 1890, c mais 
disposições em contrat•io. 

Capital Fe_icral, 29 do maio de 1902, 14" tia Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS S.\LLES. 

Jose P.t~lo rln Luz. 
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Regulamento do Cor~o de MacMnisfas Navaes 

CAPITULO I 

Do Corpo 

>EUS FINS 

Art. },• O Corpo de Machinistas Navaes é destinado no 
serviço das macbina.s de vapor dos navios d:\ Armada e es
tabelecimentos da marinha de guerra. 

SUA COMPOSIÇÃO 

Art. ?.• O Corpo de Mnchinistas Navaos consta do quadro 
seguinte: 

I Engenheiro machinista . 
2 Machinistas de I • classe. 
5 Machinistas de 2a classe. 

18 Machinistas de 3a classe. 
50 Machinistas de 4• classe. 
RO Ajudantes machinistas 
!JO Sub-ajudantes. 

4 Praticantes. 

Capitão de mar e guerra 
Capitães de fragattL. 
Capitães-tenentes. 
I•• tenentes. 
2•• tenentes. 
Guardas-marín ha. 
Sargentos ajudantes. 
I "1 sargentos. 

AD~I!SSÕES E NO~IllAÇÕES 

Art. 3.• Ninguem será admittido no Corpo do Machinistas 
Navaes sinão como praticante, nomeado pelo Ministro da 
l\farinha. 

Art. 4.• Para ser nomea•lo pl'aticanto são neccssal'ios os 
seguintes requisitos : 

§ I. • Ser brazilciro, menor Je I 9 annos e maior de 15, 
ter bom procedimento o aptidão physica para a vida do mar. 

§ 2.• Ter conclnido com a.pprovação o curso de ma
chinas da Escola Naval, e pr.1tica•lo com aproveitamento nas 
otficinas do Arsenal de Mai'Ínha, nos termos dos arts. 83 
a 87 do regulamento aunexo ao decrato n. 3652 de 2 do 
maio de I l!OO. 

§ 3 .• Esses requisitos serão irremissivelmente comprovados 
por certidão de baptismo, attestado das autoridades competentes 
e por inspecção de saude. 
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CAPITULO li 

Deveres do pessoal 

DO CHEFE DO CORPO 

Art. 5.• Ao chefe do corpo como superintendente desse ramo 
de serviço naval, além das attrtbuições que lhe são conferidas 
r.omo chefe da 33 secção do Quartel General da Marinha, compete: 

§ 1.• Lotar o pessoal de machinas dos navios da Armada. 
§ 2.• Effectuar os contractos dos machinistas e foguistas 

extranumerarios, conforme as ordens que receber nesse sentido 
§ 3. • Informar sobre o pedido de licenças e outras pretençõos 

de seus subordinados. 
§ 4. o Certificar-se do. aptidão profissional de todo o pessoal 

do corpo e fazer as propostas para embarque e outros serviços, 
observando as seguintes regras: 

1.• Nos navios de l"' classe emb1rcarão sempre os machi· 
nistas de 1• ou de 2• classe, como chefes de machinas; nos de 2• os 
machinistas de 3~ classe ; nos de 3' os de 3·• e 4" classes, e final
mente nos navios de 4" classe os machinistas dessa classl3 e aju
dantes. 

2 ... Os sub-ajudantes porlerão ser cne;trregados das lanchas 
a vapor. 

3.• Oi! praticantes embarcarão nos navioi! que se moverem 
com maior frequencia e poderão ter sobre si a direcção das ma
chinas das lanchas, desde que se mostrem habilitados, a juizo 
do chefe de machinas respectivo. 

DO CHEFE DE 1\lACHINAS 

Art. G.• O chefe das machinas set•á. nomeado pelo Quartel 
General, precedendo p1·opostà. do chefe da 3a secção; e só 
accidentalmente, fóra da Capital, por autoridade competente, 
sendo o acto submettido á approvação do chefe do Estado 
Maior General da Armada. 

Art. 7.• Sobre o serviço geral das mnchiuas a bordo, as 
ordens serão transmittidas directamente pelo immediato do 
11avio ao chefe de rnachinas, ou pelo otTicial do quarto, conformo 
ns circumstancias. 

Art. 8.• Incumbe ao chefe de machinas: 
§ !.• Receber por inventario e ter sob sua guarda e respon

sabilidade todas as machinas o seus apparelhos accessorios, fer· 
ramenta, peças do sobresalentes e quaesquer outros ohjectos 
exi~tentes, destinados ao custeio e que não pertençam á conta 
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do commissa.rio ou de algum outro responsavel, e bem assim 
ter a seu cargo todos os apparelhos movidos a vapor, que 
houver a bordo e as bombas reaes destinadas a esgotar o navio; 
e ao tomar posse (le seu cargo examinar minuciosamente o 
estado de todo material, dando parte, por escripto, ao comman
dante do navio pelos canaes competentes de qualquer deteriQ
ração, defeito on falta que encontrar. 

§ 2.• Detalhar exclusivamente, de accordo com o detalhe 
geral das fainas a bordo, todo o serviço diario das machinas, 
de que é o primeiro responsavel pela boa execução; ouvindo o 
immediato do navio sobre a distribuição do pessoal para os 
quartos em viagem e no porto, e sobre a escala para as licenças 
dia rias. 

§ 3. • Manter fielmente as ordens que forem dadas relati
vamente á disciplina, asseio e decoro na praça da machina e 
alojamento dos machinistas, não permittindo a entrada de 
pessoa alguma da guarnição, não sendo do estado maior, nesses 
compartimentos, sinão em assumpto !le serviço ou com ordem 
expressa do official de quarto. 

§ 4.• Conservar on pre,tar seu c,mcursopara que sejam con
servadas em perfeito e~tado de asseio e efficacia as caldeiras e ma
chinas, <listilladores, apparelhos hydraulicos c electricos em uso a 
bordo, p01·tas e valvulasdos compartimentos estanques, cellulas 
tie duplo fundo, vai vulas de communicação com o mar, tubos de 
lançamento de torpedos, bombas de esgoto o respectivos encana
mentos, escaphandros, machinasdas lanclws e (}SCaleres a vapor 
e o mais que tiverem a seu ca.J'gü; dir·igindo os trabalhos neces· 
sarios á conservação e concertos destes objectoil, e bem assim as 
obras de caldeireil'o, serralheiro, ferreiro e torneii'O rle que pre
cisar o n:tvio; devendo fazer a bordo, com o pesso<ll da. ma.china., 
tudo quanto po3sa prescindir do serviço das olficinas do Arsenal. 

§ 5. 0 Prohibir que na praç1 das machinas se guar,le objecto 
algum que não seja pertencente a ellas, e ter as eua.s peças de 
sobresolentes preparadas, e ac,1nrlicionadas de modo que, dad:t a 
necessidade, possam entrar immediatamente em serviço. 

§ 6. 0 l<'iscalizar por si ou por seus subordinados o recebi
mento do combusti vel, devendo, pJrém, antes oxa.mlna.l·o e dar 
opinião sobre a. qualida•h, como perito, para qne não seja acceito 
o que fot• inferior ao con tractado ou e'lti veJ' reduzido a moinha; 
verificar previamente a lotação das carvoeiras, si ell:ts estão 
enxutas, a quantidade do c:trvã'l q tte c'lntaom e mandar appro
ximar este ás port·ts, afim de que seja o primeiro consumido. 
Com a mesma solicitude llsMlizará o recebimento de bdo e 
qualquer objeato que ~e forneça com destino ao serviç,> das 
maehinas e bem assim o seu emprego, economisando o Jll'lis 
possível, nunca, porém, ao ponto do dilmnifical-as ou do prejn~ 
dicar o serviço. 

Torla economia comprovada pelos documentos de despeza 
que realizar nas colldições prescriptas acima, devido ao seu zelo, 
:>olicituue e brM dit·ecção, será condição de mot·ecimento para a 
promoção. 
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§ 7. o Providenciar para quo a limpeza das machinas, sens 
alojamentos e porão, na parte correspondente, seja feita só· 
mente pelo pessoal seu subordinado, devendo responder pelos 
Estragos resultantes do máo desempenho deste serviço; e que 
ella se etrectue durante o tempo em que se fizer limpeza geral 
do navio. 

§ 8• Tet· todo cuidado para que as aguas da baldeoção plu
viaes e do mar não penetrem nos paióes do carvão o nl'S aloja
mentos d3s machinas e caldeira~, assim como na chammé, mau
dando tapal-a sempre que chover e não haja fogo nas fornalhas. 
O mesmo cuidado deverá ter em preservar ns macbinas do pó 
quando se varrer o convéz. 

§ 9.• Regular, estando em portos em que não houver arsenae3, 
as valvulas de segurança, tendo em vista o estado de conservaçán 
das caldeiras, l'recedendo communicação ao commandante do 
navio. 

§ 10. Verificar com frequencia o alinhamento geral das 
machinas e movei-as diariamente, quando o navio no porto, e 
em viagem navegando a vela, devendo lubrificai-as o quanto 
preciso, afim de evitar a corrosão. 

§ 11. Ajustar os bronzes, vedar as valvulas de distriuuição 
e communicação do vapor nas caixas de estopa, os tubos dos con· 
densadores, as bomuas e suas respectivas vul vulas, as torneiras 
e todas as juntas. 

§ 12. Certificar-se, antes do accender as fornalhas, de que 
as valvulas de segurança e de alimentação, os manometros, os 
tuuos de nível, as torneiras de pt·ova, as bombas tle circulação 
ou valvulas de injecção e demais peças estão em ccndições de 
funccionar e de que nada rol\erá impedir o traunlho regular das 
macbinas. 

§ 13. Mandar, após essa inspccção, encher as caldeiras, 
abrindo as torneiras de purgação, alliviando as valvulas de se· 
gurança ou abrindo as torneiras de nível, para 1lar sabida ao ar, 
fechando-as assim que a agun. tiver chegado ao nivel con
veniente. 

§ 14. Fazer abrir, antes de pôr a machina em movimento, 
as valvulas de communicaçfio e de gargant:t, para purgar, por 
meio do vapor, os cylim\r(ls e conden~ailores de ar qne C•lll
tiverem. 

§ 15. 1\!over, com a devida vania do official do quarto, logo 
que tenha vapor sufficiente, as m•1chinas, tanto no sentid.o 
directo como no inverso, afim de certificai"- se totalmente de 
quo estão promptas a funcf)ionar. 

§ lG. Mandar abrir, antes que as machinas comecem a tra· 
balbar, as torneiras de purgação, durante o tempo necessario 
para purgar o apJlarelho motor. 

§ 17. Tomar ::ulirecção da machina. motora durante o combate, 
fainas geraes e em circumstancia'l graves, tendo soh sou manrln 
directamente os outros machinistas, praticantes e foguistas, 

§ 18. Iuspeccicuar com frequencia o trabalho do machiuista 
de f)uarto, para bem conhecer o mo(lo por filie el!<> o drsempenha, 
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e st sao tomadas todas as precauções para a consenação das 
caldeiras e de todo o machinismo. 

§ 19. Dar parte, todos os dias pela manhã, do estado das 
macbinas. como funccionam estando em movimento, fazendo 
sciente o immediato do mwio ou o official do quarto de qualquer 
occurrencia que haja, por insignificante que seja. 

§ 20. Empregar frequentemente o indicador afim de conhece:
a forca das machinas e a regularidatle de seus orgãos. 

§ 21. Mandar, depois que o navio fundear e tiver ordem 
de apagar os fogos, esvasiar opportunamente, limpar e enxugar 
as caldeiras, estabelecendo uma corrente de ar internamente 
para extinguir qualquer humidade, ou empregando qualqueP 
outro processo que produza o mesmo eff~ito; varrer os tubos. 
conductos e chaminé; enxugar o interior dos cylindros, dos 
condensadores e de todos os outros orgãos que tenham contido 
vapor, e~gotar e limpar o porão no logar correspondente ás 
machinas e caldeiras, passando em seguida uma revista geral 
e minuciosa, afim de certi!1car-sc desde logo dos reparos neces
sarios a fazer. 

§ 22. Vistoriar, sempre que o na vi o estiver em secco, o 
estado das valvnlas, do fundo e do costado, as buxas, boças e 
helices. 

§ 23. Não fazer concerto algum nas machiuas e caldeiras. 
ou em qualquer peça do machinismo, sem <l'.le para isso tenha. 
autorização préYia do commandante do navio, salvo reparos de 
avarias, quando as machinas funccionando, e que tenha de 
executar immediatamente. 

§ 24. Ter um livro rubricado pelo commandante do navio 
para registro do serviço diario das machinas, o qual será escri
pturado pelo machinista de quarto, conforme o modelo ad
aptado; sendo o primeiro responsavel pela conservação e asseio 
des.,;e livro e pelas notas nelle lançadas. 

§ 25. Receber e conservar sob sua responsabilidade dous 
livros rubricados pelo chefe do corpo, um para registro da$ 
penas impostas aos machinistas e praticantes que servirem 
sob sua direcção, e o outro para conter a descripçàf) das ma
chinas, caldeiras e mais appa.relhos, a data do assentamento, 
o resultado definitivo da experiencia. feita sobre a milha me· 
dida, o dispendio médio do carvão por ca.vallo e pol' hora, em 
cada viagem, e todos os esclarecimentos refr'reotes ás avarias 
soffridas, as causas que as determinaram, os rep3ros feitos 
ou as modificações introduzidas ; em resumo, tudo quanto 
possa intere~sar ao historico das macbinas e mais apparelhos 
e assim facultar o conhecimento do estado em que ellas S'f 
l.'lcham. 

Estes livros serão franqueados ao commaudante e imme· 
diato, sempre que o exigirem, e, em caso de desarmamento do 
navio, remcttidos ao archivo do respectivo corpo. 

§ 26. Apresentar trimensalmente ao commantlante do na
vio informações mui circumstanciadas sobre o procedimento, in
telligencia. zelo e balJilitações proftssiouaes de ctvla um doa 

1\-



24'2 ACTOS DO PODER EXECUTIYO 

machinistas e praticantes, as quaes serão transmittidas, pelos 
tramites Iegaes, ao chefe do corpo. 

§ 27. Ao regressar de qualquer viagem apresentará ao 
commaudante do navio uma parte cil'cumstanciada do estado 
geral das machinas e dos reparos precisos, distinguindo os que 
puderem ser feitos a bordo dos que tiverem de ser executados 
nas rillcinas rios Arsenaes ou particulares, parte esta que, pelos 
canaes competentes, será remettida I\ o chefe do corpo. 

§ 28. Explicar aos seus subordinados quanto for concer
nente ao trabalho do apparelho motor e machinas especiaes que 
tiver o navio, e sempre que houver algum reparo a fazer nas 
peças dos mesmos apparelhos ou das c1ldeiras os empregará 
nesse serviço sob a sua direcção, bem como em toLlas as obras 
de caldeireiro, serralheiro, ferreiro e torneil'O, que for possível 
e1fectuar-se a bordo, ainda que não sejam para serventia da 
machina, auxiliado sempre pelos artífices militares das re
spectivas eipccin,Iidades, si os houver a horda. 

§ 29. Representar ao commandante, immediato ou ao offi
cial de quarto sobre qualquer ordem que lhe pareça preju~icial 
ao machinismo e ás caldeiras ou á boa marcha do serviço re
spectivo; e bem assim sobre aquelhs de que possa resultar 
prejuízo ou duvidas na sua prestação de contas, não contra
riando, porém, em caso algum, as determinações que receber por 
escripto dos mencionados offlciaes, salvando o direito de repre
sentar á autoridade superior, em devidos termos, pelo3 canaes 
competentes. 

Art. 9.• O chefe de machinas nenhuma modificação ou alte· 
ração, por insignificante que seja e que possa influir no funccio
namente das machinas, fará, sem que tenha della sciencia o 
chefe do corpo, devendo consignar a~ que julgar necessarias 
fazer, em uma parte especial, por escripto, ao commandante 
do navio, que a transmittirá ao Quartel General. 

Art. lO. Pela transgressão desta disposição edasexpressas no 
§ 23 do art. 8• seráju1gado em conselho de guerra. 

Art. 11. O chefe de machinas, ao fazer a distribuição do pes
soal para o serviço por quartos, quando o navio em viagem, no 
porto e de promptidão, observará o determinado no art. 14 e 
seus paragraphos. 

DO CúMMANDO DOS QUARTOS 

Art. 12. O mais graduado dos machinistas pe1·tencentes a 
·um quarto será o director do se1·viço das machinas durante 
esse tempo, e terá sob suas ordens os demais machinistas 
praticantes e foguistas, que tocarem ao mesmo quarto, conform~ 
o detalhe estabelecido pelo chefe de machinas. 

Art. 13. E" dever do machinista commandante do quarto : 
§ 1.• Cumprir e fazer cumprir as ordens e instrucções 

concernentes ao serviço das machinas, que emanarem do 
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-encarregado dellas ; e bem assim, as ordens telegraphadas ou 
verbaes do official de quarto, conservando-se no Jogar destinado 
ao seu posto. 

§ 2.• Prestar toda a atteno::ão ás instrucções que lhe passar o 
machinista seu antecessor no quarto e transmittil-as fielmente 
ao que o substituir, a par ele quantas outrns receber• durante 
esse serviço. 

§ 3. • Tomar, durante a dil·ecção do quarto, as pre
cauções necessarias ú conservação das machinas motoras, ap
parelhos o caldeiras, e zelar pela oconomh do material 
indispcnsa vel ao serviço. 

§ 4.• Não parar a machina, nem retarJar a marcha ou mo· 
vimento sem prévia autorização da autoridade complltente, salvo 
o caso de algum acontecimento que exija prompta resolução. 

§ 5. • Communicar ao offichl de quarto e ao chefe de 
machinas qualque,r occurrencia que se ele, sem eximir-se da re· 
sponsabilidade que lh~ couber. 

§ 6.• N:lo consentir quo da praça das caldeiias saia 
luz ou fogo para qualquer parte do navio. 

§ 7.0 Escrever no livro de quartos as occurrencias do serviço 
durante sua direcção, com os precisos esclarecimentos sobre o 
funccionamento das machinas e o conmmo ele sobresalentes. 

DOS MACIIINISTAS co:-.;FORl\IE AS St:AS CLAS:ES 

Art. 14. Só poderão commandar qua,rtos em viagem, as
sumindo a responsabilidade na direcção do serviço, os ma
chinistas de 2•, 3• e 4a classes e ajudantes; os sub-ajudantes 
sómente nos navioH de pequena lotação, e, na falta de outros, 
mas sempre sob a responsabilidade llo chefe do machinas. 

§ 1.• Os praticantes em caso algum commandarão quartos, 
nem mesmo estando o navio em porto estacionado. 

§ 2. • Os quartos nunca serão me-nos de tres, sal v o nos 
naviosquenão tiverem numero sufficiente de machiuistas, e terão 
a numeração seguida, correspondente ás gr<teluaçõe;; Lle seus 
commandantes. 

§ 3.• os praticantes ficarão sempre a dous quartos, ;tintla 
que os machinistas sejam divHidos para tres ou mai'3; si 
a bordo houver um só praticante, fará elle quarto com o 
machinista mais graduado. 

§ 4.• Os machinistas excedentes aos designados para com
mandantes de quartos e mais pessoal de machinas serão dü;tri
buidos, sem restricção alguma, attendendo-se unicamente á con
veniencia elo serviço. 

§ 5.• Nos navios em que houver mais de tres machioistas o 
chefe de machinas será dispensado da fazer quarto. 

§ 6.• Estando o navio surto no porto a distribuição elos ma
chinistas será por divisões, tocando a cada uma vinte e quatro 
horas ele serviço, sulvo casos excepcionaes. 
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CAPITULO III 

Vantagens e concessões 

ACCESSOS OU PROMOÇÕlêS 

Art. 15. A promoção dos maehin,sta.-; nav:ws será feita á 
medida que se dertJm as vagas, por p1 oposta 1lo chefe do corpo, 
attendendo-se á antiguidade, merecimeuto, viagens e aptidão de 
c11.dn um, consignados em mapprt Ol'){!l.nisarlo pela secção com
retente, em que figurarão unlcallWIJtfl os que tiverem satis-
1eito todas as exigencias deste regulamento. 

§ 1. 0 As vagas de sub-ajudantes serão preenchidas por pra
ticantes escolhidos entre os habilitados, prel',rinrlo-se, em igual
dade de circumstanl'ias, o que contar maior tempo de viagens a 
VRJlOl'. 

§ 2.o As vagas rle ajudantes machinistas serão preenchidns 
por sub-ajwlantes, escolhidos entre os quH tenham as melhores 
proYas de habilitação e contem maior· tempo de viagens a vapor. 

§ 3. o As vagas de machinistas de 4" cla~;;e serão preenchidas 
por ajudantes, metade por antiguidadtJ e meta1le por mereci
mento. 

§ 4. • As vngas de machinistas de 3• cla~~e. pelos de 4•, 
metade por antiguidade e metadn por werecimento. 

§ 5. 0 As vagas de machinist:ts de 2" cla,;se, pelos de 3", me
tade por antiguidade e metade pu1• merecimento 

§ 6. o As vagas de machinistas de I" classe, pelos de 2•, 
metade poe antiguidade e metade por merecimento. 

§ 7. o A vaga de engenheiro machini~ta, chefe do corpo, 
será preenchida, unicamente por met·ecimellto, pelos machinistas 
de I" classe, que contarem dou~ nnnos do embal·qne, na sua 
cl:tsse, em navios de guerra ou tran'iporte. 

§ 8. o Nenhum machinista poderá ser promovido sem ter 
completado na sua classe o tempo de emhar!)ne e satisfeito todas 
as condiçces exigidas no presente regulamento. 

Art. lG. Em tempo de ~uemt, para premiar serviços rele· 
vante~, as vagas das cinco primeit·as classe"d poderão ser preen
chillas excln~i v a mente por merecimento. 

Art. 17. São condições de merecimento: 
1.• Maior somma de conhecimentllS prottssionaes; 

§ 2. 0 M:1ior tempo de viagem t'uncdunaudo as machinas 
motoras; 

§ 3.• Maior tempo de embarque C<lffi rer.onhecido zelo no 
cumprimento de seus deveres; 

§ 4. o Maiot• tempo de embarque corno chefe de machinas; 
§ 5.• Bom comportamento c1vil e militar; 
8 6. o Serviço em flotilhas, na fórma do art. 31. 
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Art. 18. As reclamações de machinistas, que se ,iulga1•em 
injustamente pretel'ido~ em promoções por antiguidade, serão 
formuladas dentro tio prazo de um anuo em toda a Rapu
blica, a contar da data da publicação no Di·tdo Official. 

Findo esse prazo, o Governo de~pre~arà in limine a re
clamação. 

DIREITOS E RE<:ALIAS 

Art. 19. Os ma.cbinistas navaes, llesde njud mte até e:lge• 
nheiro·machinista. gosuão de todos os direitos, privilegias, re · 
galias, immunidades e vantagens de que gt,sam os oillciaes do 
quadro da Armi\ola. . 

Paragrapho unico. gxceptuam-se sómente a parte relativa à. 
gratificações por cornmissõ !S e as idades p:tm a reforma com
pulsoria, que serão as constantes das tabellas annexas. 

Art. 20. Os principios d'~ precedencia. pl'iorlllade e subor.Jí
nação entre os maclimist,IS navaes, em acto da serviço, serão os 
mesmos que regem taes relações entre os officiaes do c:Jrpo ~la 
Armada. 

Art. 21. Os suh-ajudant.es e pralicante3, equipn.raJos aos 
o!Ticiaes inferiores. terão sempre precedencia a estes em actos 
militares, ou quando concorrerem em serviço. 

EMBARQUE E VIAGENS 

Art. 22. Os praticantes serão ·emharcrtdos em navios do 
guerra, tr·ansportes e em paquetes das companhias subvencio
nadas pelo Estado, n :ste ultimo caso com autorit.açii.o do :\1i
nistro da Marinha. 

Art. 23. As vagas de sub-ajudantes serão pre~nchi.Ias ex
clusivamente : 

§ 1.° Com pratic~ntes isentos de qualqnor de;eit·) '@llysico 
comprovado por nova inspecção de sautle, que tiverem ilom com
portamento e aptidão pal'a a vida do mar. 

§ 2. o Approvação no exame de sutnciencia sobre a praticJ. 
das matarias constitutivas do curso de machinas da Escola Naval, 
especialmente na parte relativa ás proprieda•les do vapor, agua 
e electricidade, como agentes de forca, e conhecimento dos ui
versos apparelhos e peças de que se compõem as macllina~ em 
geral. 

§ 3. o Dom annos dtJ emllarqu,e em navios e transportes de 
guerra ou paquetes subvencionados, contando pelo menos tr·ns 
mezes de navegação a v a por. 

Art. 24. Para ajudante-machinista requer-se : 
§ 1. 0 Dous annos de serviçJ como sub-ajudante, embarca.lo 

em navios ou transportes de guerra e torpecleiras, con+"an•.lo 
tres mezes pelo menos de navegação a vapor, 
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§ 2. o Ex:m1e de sumciencia do que trata o artig-o anterior e 
maia o calcnlo ela força das machinas e modo de r·eme•Jiar as 
avarias nas maclunas e caldeiras. 

Art. 25. Para machinista de 4• classe é precho ter ser
vido dous annos como ajudante·machinista, em navios rle g-uerra, 
transportes ou torp3tleiras, contando pelo menos dons mezes de 
navegação a vapor. 

Art. 2G. Para machinista de 3• classe é pt'c~iso ter servido 
dous anuos como macltiuista rle 4" classe, em n::tvios •le guerra, 
transportes ou torperleil'aS, um anno pelo menos comrJ chefe de 
machin::ts e dous mezcs no mínimo de navegação a ntpor, sendo 
um como chefe de machinas. 

Art. 2i. Par~t rnachinista de 2" classe é preciso ter servido 
dous annos co111o machinisl:t de 3" classe, em navio de guerr:t 
ou transporte, como chefe de ma.cbinas, tenrJo pelo menos dons 
mezes de n:tvegação a vapor, nessa qualidade. 

Art. 28. Para machinista de I' classe é preciso ter servido 
dot:s a.nnc.s como machinista de 2" cLtsse nos n:wios Lle guerra 
ou transportes, como chefe de machina;;, terulo pr;lo menos 
rlors mcze~ dr; navegação a vapor, t1es."a qnalidurl··. 

Art. 29. 0 tempo ele embarque e viagem srmí. extra.hido das 
~det•netas sub8idiarias r.Jos machinistas e praticantes, mandadas 
apresentar pelo commandante do navio á 3" secção llo Quartel 
c.etDral, no regresso de cada com missão. 

Art. 30. Só emlJarcat'ão em navios em disponihili•larle os 
rr.achinista!:l que tenham preenchi·!o as comliçur:s c,xigir.las p:wa 
o acccsw do sna classe. 

Art. 31. Os rnachinistos de 1' e 2a cla;;ses podArão servir 
n:1s flotilhas rle Matto Grosso, Amazonas, Alto-Uruguay e Rio 
Grande do Sul, na qualidade do superintendente de machinas; 
o os das demais classes, á oxcepç:to dos praticantes, deverão 
servir como cll'lfes de machinas e subalternos, nunca menos de 
um anuo nem mais de dous. 

REFORMA 

Art. 32. A legislação sobre a reformr~ e demais conces 
sões feitas ao3 olficiaes da Armada são extensivas aos machi· 
nistas navaes, até a classe de ajudantes inclnsive . 

. Paragrapho unico. A reforma dos sub-ajudantos-machiuistas 
sara regulada pelas disposições do alvará de 16 de dezembro de 
1790 e no r1ue ll!es for applicavel peln.lei n. 046, de :Jl de julho 
de 1852. 

Art. 33. Será contado para a reforma: 
§ 1. 0 O tePlprJ rle serviço como praticante. 
§ 2. • O do curso da Escola com aproveitamento. 
§ 3.• O de embarque como machinista. extranumerario. 
§ 4.• O de artífices militares. 
§ 5. • O de O(Jerario das officinas de rnachinas dos Arsenaes 

tle Marinha e estabelecimentos navaes. 



ACTOS DO PODEP. EXECUTIVO 2-l7 

Art. 34. 03 ma.~hinistas nava.es serão reformados com· 
pulsoriamente, conforme o quadro nnnexo a este regulamento, 
mandado observar pelo de~reto n, 810, de 18 de dezembro 
de 1901. 

MON'fEPlO 

Art. 35. Os machini~tas terão direito no monte-pio e meio 
soldo, observando-se a respeito a legislação gernl sobre o as
sumpto ; e ele accordo com a lei n. 40, de 2 ele fevereiro de 1892, 
os sub-ajudant\lS e praticantes, ao montepio, po•lendo contribuir 
com um dia de soldo, durante seis annos pelo meno;1, para terem 
direito ao asylo. 

VENCIMENTOS 

Art. 313. Os machinistas e praticantes perceberão os venci
mentos e vantagens marc:vios nus ta\,ellas em vigot'. Os extra
numerarias perceb3t·ão os mesmo~ vencimentos c v:1ntagens 
que os (lo quaàro ; não terão, porém, direito á reforma e go
"'arão dos beneficios elo Asylo dé lnvulidos si contribuírem com 
um dia de soldo mensalmente, por espaço ele seis annos. 

ALOJAME"!TO 

Art. 37. Os machinistv; terãry alojamento <t ré, sempre qui:} 
as accommodações do navio permittirem, e arrancharão com os 
demais oíUciaes; os sub-ajudantes e praticante::; terão alojamen· 
to especial o mais praximo possível das machinas e ahi arran
charão. 

LICENÇAS 

Art. 38. As licenças para tratamento de srturlc, de inter
esses e outras quaesquer serão concedidas, ob>Cl'vamlo-sn a re· 
speito as diSl'O'>ições em vigor. 

§ 1." As concessões ele lic~nças aos machinisbs para bai
xarem á tcna, durante o tempo de folga, serãú reguladas pelo 
immediat<J do navio, de accot>.lo com o chefe de machinas. 

§ 2." Os praticantes poderão baixar á ter•ra quamlo forem 
dispensados do serviço das machinas e não ti verem faltas em 
suas obrigações. 

EXAMES 

Art. :m. Os exames para 11judantes e sub-ajutlantcs serão 
prestados a b01·do de um navio de guerra, em dh uesigna<lo 
pelo chefe do l~stado Maior General da Armada sob propost,a do 
chefe do corpo, e perante uma commissão composta desse official. 
como presidente, e de dous machinistas das tres primfiliras 
classes. 
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Art. 40, ,~s delibeeações serão tomadas por maioria de 
votos e a decisão consignada na lista de inscripção dos exami
nandos, os quaes serão nesta occasião classificarlos pela ordem 
de suas habilitações, segundo as provas que exhibirem. 

§ 1." O presidente da commissão apresentará depois a lista 
ao chefe do Estado Maior General da. Ar·mada. 

§ 2. 0 O resultado dos exames serà notado no competente 
assentamento. 

Art. 41. Os sub-ajudantes e praticantes que forem inha
bilitados só po1erão prestar novo exame quatro mezes depois. 

PENALIDADES 

.·\.rt. 42. Os machinistas, sub-ajudantes e praticantes estão 
sujeitos aos regulamentos geraes tl<t Armada, observando-se na 
applicação das penas as regras que estabelece este regulamento. 

Art. 43. Pelas faltas disciplinares, nas circumstancias que 
não exijam julgamento em conselho de guena, os machinistas 
serão punidos de accordo com o codigo disciplinar da Armada. 

Art. 44. Pelas faltas ou erros profissionaes, como sejam 
estragos ou desvio de ferramentas, do sobresalentcs, deterio· 
ração de objectos de serventia das machinas ou caldeiras ou 
pertencentes ao Est'ttlo, serão punidos de accor(lo com os 
codigos disciplinar e pend da Armada, conformP a sua natueeza 
e gra.vidt>.de. 

Art. 45. Pelas faltas de cumprimento de deveres protis
sionaas, inaptidão, desleixo, de que resulte ou possa resultar' 
avaria nas machinas e caldeirrls, ou prejuízo ao serviço e ao 
Estado, os sub-ajudantes e praticantes, com menos de dez 
armos de serviço, ser·ão demittidus ou processado!~, segundo as 
circumstancias 'lo caso ; os machinistas responderão a conselho 
de guerra. 

UNIFORMES 

. Art. 46. Os machinistas e praticantes usarão dos unifor·
mes marcados no plano geNl para o.> officiaes da Armada o 
classes annexas. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 4i. Quando a necessidade do set'viço exigir, o 1\Iinis· 
tro da Marinha mand<trá admittir, por contracto, m;tchinistas 
extranumerarios que provem ter habilitações profissionaes in· 
llispE.>nsa v eis. 

Art. 48. 03 sub-ajudantes e praticantes que não derem 
provas sufficientes de aptidão profissional nas respectivas classes, 
no prazo de tres annos, a contar da data. do embarque, serão 

.gabmettidos a exame, e, verificando-se a falta de habilitações, 
demittidos do serviço, 
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§ I.• O prazo de tres aunos podet·ã. ser prorog";Wolaé:lnais 
um anuo, mediante requerimento do interessado' ao chefe do 
Estailo Maior General d~\ Armada e de accordo com a informa· 
ção que prestar o chefe do corpo. ', 

§ 2.• Terminada essn. prorogação, o inha.IJilitado serã. ir
!'emissi velmente demittido. 

CAPITULO IV 

Dos foguistas 

Art. 49. São auxiliares do Corpo de l\lachinbtas Navaes: 
§ I. • Os foguistas uo Corpo de :\Iarinheiros Nacionaes com a 

classificação, vanta.gens e obrigações estabelecidas no regula
nento annexo ao decreto n. G73, de 21 de agosto de 1890. 

§ 2.• Os foguistas coutractados, que serão classifica·los do SJ· 
guiute modo: 

Ca.bos de foguistas ; 
Foguistas de 1• classe; 
Foguistas de 2• classe; 
Foguistas de 3• classe. 
Estes foguistas terão os vencimentos da taballa annexa ao 

decreto n. 678, de 21 de novembro de 1891. 
Art. 50. São ueveres dos foguistas: 
§ 1.• Executar as ordens que os chefes de machinas lhes 

derem em referencia ao serviço gceral das macbinas e seus acces
sorios e as dos officiae3 especialistas sob cuja direcção esti
verem, de accoruo com o detalhe do serviço; quando, porém, se 
acharem de quarto estarão sob as immediatas e directas ordens 
do director de serviço das rnachinas. 

§ 2.0 Regular a alimentação dos fogos nas 1bmalhas, con· 
forme as orclens que lhes der o machiuista. de quarto. 

§ 3.0 Remover as cinzas, afim de não se agglomerarem nos 
cinzeiros, e não lançarem sobre elbs agua, emquanto alli se 
acharem, 

§ 4. • Ter particular cuidado em destruir as incrustações 
que adherirem ã.s grelhas e ao funclo das caldeiras. 

Art. 51. Os foguistas darão parte immediatamen te ao ma
chinista rle quarto de qualquer occurrencia que embarace o 
que fica estabelecido no artigo antecedente. 

Art. 52. Aos foguist:Js de 3• classe e, na sua falta, aos 
ue 2• compete especialmente: 

§ 1. • Arrumar o carvão nos competentes paioes e car· 
voeiras; removei-o daquelles para estas, e tel-o sempre em 
disposição conveniente para estar ao alcance dos foguistas de 
quarto. 
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§ 2. 0 Antes da arrumação do carvão, examinar a> car
voeiras c paioes, para que não tenham humidad·J e o prorrio 
carvão esteja enxuto. 

§ 3. 0 Dar pal'te ao machinista de quarto quando veri-
1iquem !]ue nos paioes e nas carvoeira;, ha humidarle. 

Art. 53. Quando se receber carvão, deve6w remover 
para junto •las portas das carvoeiras o que airvla nolhs existir. 

Art. 51. Os foguistas contracta,los p::w:t as divc>r'SclS classes 
só poLlerilo ter accesso, successivamente at,\ cabo, depois f]Uo 
servirem na. sua classe durante se~senta dias, estando as ma
chinas em movimento, h1.ven•lo v:t~<L 11a clas:;J :mp ~rior e 
sob propé!sla do chefe de macilinas. 

Art. 55. Para ser c0ntracta•lo fogui5b, além das habili· 
taçõe.;; protissiorw.es, provadas om exame pratico, devorá o 
canrli•hto satisfazer as seguintes conrliçõ ,s: 

a) ser bl'azileiro nato ou natumlizado ; 
b) ter mais rle 19 e menos de 40 annos; 
c) sawle e robustez physica necessarias para o cargo, com· 

provadas pela inspecção a que procederá o cirurgião do navio, 
e, n:,, falta dc:;to, o 1lo navio que se achar de reg-is~ro; 

d) em ca~o de necessidade poder·se-ha dispensar a condição a. 
Art. 56. O exame pratico rle arlmissão sori feito na machina 

perante uma commissão composta do olficial immrJrll\to, como 
presid011tc, do elwfe de machinas o Lle um machinht:t de qualquer 
classe. 

Art. 57. Apús esse neto, a eommissilo examinacl"ra. lavrará 
em livro competento um termo, á vhb do I]Ual o CO'll!JHliHlanto 
mandará nobr no livro de soccorros <1 chSSJ :.1 rJtW t~~m de por· 
tencer o candidato, conforme ,;nas habilitações. 

Art. 58. O menor prazo do contracto será rle 18 mezes, que 
poderá ser succe5~ivamento prorogado a pelliuo u0 iutere,-sado, 
si re1·elar lloa conducta. 

Não quet·enLlo o eontraetado continuar no servi ;o, deverá 
avisar um mez antes de finalizar o prno de seu contr:v~to. 

Os contractos serão lavrados em livro proprio: 
§ 1.0 Na Capit!il Federal, pelo Qu:trtel General. 
§ 2. 0 Nos E~tados, pelos Ar~enaes ou Capitanias rlo portos. 
§ 3.0 No estrangeiro ou em Jog-ar em que não h<Hner e~ta· 

belecimen tos de marinha, pelos corumandantes de fJ ''ças na va11S 
ou navios soltos. 

Nos casos dos §§ zo e 3' serão remettirlas d1pias rlos termos 
do contr<~cto ao Quartel General. 

§ 4. 0 Serão assignados pela autoridade que fizer o contracto 
e pelo contrachr\o, e si não souber ler e escrever, a seu rogo. 

§ 5." O immediato do navio far<i. apresentar nas rep;l.rtições 
competentes, dentro de oito dias após o exame d' habilitação, 
os fogubtas que tenham de assignar contracto. 

Art. 59. Os foguistas contractados serão trata•los nos hos
pitaes e enfermarias ou outros estabelecimentos congeneres 
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e te1•ão direito aos beneficios do Asylo de lu validos si contri • 
buirem com 72 quotas, rlescontadas parcialmente em seus W\ll"'1 
cimentos mensaes. 

Art. 60. Os foguistas ficam sujeitos aos regulamentos mili
tares. A' excepção dii.S fainas g-oraes, não podem ser empl'egarlos 
em serviç•)S exlranhos á sua profissão. 

§ 1." Nas faltas de disciplina, que não exijam conselho de 
guerra ou roscisão do contracto, e nos casos do negligencht, de 
que result:1r prejuízo paro. o serviço ou para a Fazenda Na
cional, poderão ser punidos com desconto no vencimento até 1/5 
da gratificação de ca·la mez, desconto que só poderá. ser im
posto pelo commandante da força naval a que pertenc0r o 
navio, ou pelo cornman•lante deste, quan•Jo solto, á vish de 
representação do chefe de machinas ou do estabelecimento em 
que trahalh~urm. 

§ 2." O desconto da gratificação não dispensa. os foguistas 
contractarlos rio trabalho flllO lhes com[lctir, quer embarcados, 
quer Gmpreg:vlos em tern. 

Art. 61. 0> foguistas contractarlos usarão dos mesmos uni
ormos dos marinheit·os na~ionaes, com as seguintes modificações: 

a) a fita de seda preta do bonnet s lrá. substituitla por outra de 
côr verde-mar, devendo tr.1zer o nome do navio em que sirvam; 

b) o distinctivo será uma helice <le um,050 de dinmetro, 
com tr,,s p:tlhetas de casemira vorde-mar, tendo cada palheta 
om,020 de comprimento solJre Om,oo:> na maior largura, cosido 
á manga direita, sondo os distinctivos de classe o.3 mesmos dos 
marinheiros wtcionaes; as divbas drJ cctbo, porém, serão avi
vadas de verrl.R. 

,\J't. G2. Os fi)guistas coutractados terão sempre em bom 
estado tres ternos de bl'im mrscla, no minimo, para o serviço 
da machin:>., dons de bl'im br~.nco o trm de fi:tnella. 

Paragrapho unico. No caso rle não os possnir, ser·lhos
ha fornflcido por bordo, deveurlo indemnizar a Fazenda Na
cional medhnt·J descontos mcnsaes em seus venrimentos. 

Al·t. G3. Os l'oguistns de folga poderão baixar :"t terra 
licencia<los pelo immetliato do navio, de accordo com o 
chefe d~ mnchin:ts, que a respeito organisctrá a competente 
tabella, tlando p1 eferencia aos ([e melhor comportamento. As 
licenças não poderão exceuer· tle :.'4 horas. 

Art. 61. Quando tenham ue assignarcontracto em qualquer 
repartição de :tllarinha, os foguistas comparecerão ac<Jmpa
nhauos de um machinista, sub·ajudante ou praticante. 

Art. 65. Os commandantes <los navios remetterão mensal
mente ao Quartel General da Marinha uma reLrçiio nominal 
dos foguistas exiBientes a bordo, com as dnta~ dos contractos, 
procedencias e mais esclarecimentos necessarios. 

Capital Federal, 29 de maio ele 1002. - J. Pinto da Luz. 
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AR~IADO OU TRANSPORTE 

CLASSES E POSTOS 
E:.! ~!ATTO GTIOS~O. 

E:'\1 OUTROS E:-;TAD05-
A:M.I..ZO:"'AS L l'AR5 .. 

o 
" 

o 
" " " " "' " "' .. 8 .. 8 

... ... ... 5 o ~ 
o 

~ ~ c.. 

En~enheiro ma c b i-
n 1st a-capitão de 

4:00.0~000 333$333 ma1· e guerra 

~Iachinbta de ta c! as-
se-capitão de fra-
gntn •• t; : 2St""~OO·J 4lO.;O~lll 3:G52;}000 2!6.~0' 

~Iachini,ta de 2a clas
~e - capitão - te-
nente. • l: 3:JS$0é0 359.~000 2:868$00'1 23J~OOG 

)Iachinista de aa clas-
se - primeiro te-
nente • 3:C2>.o::o 232~000 2:C6•$~00 1i2~000 

:."IIacbinista de 4a clas-
se - oegundo te-
nente • 2: S2•l$í)Oú 23:í$O::o 1: U20$001 iôO.}COO 

J\judante- machinista 
- guarda-mal'inha. 2:6~0~00 220$000 1:800.~000 i:í03QOO 

Sub-ajudante - machi-
nista - "argento
ajudante • • • • 

Praticante-machinista 
primeiro s a r

gento • 

1:800 iODO 150~000 

1:560.3000 13 •$ 100 

Observações 

ta 

! 

E\1 1'.-\IZ 
I:STR.\::'\GI~IUO 

o 

" " c a .. 
... 5 o 
~ c.. 

i :J72~00l) ~31$•10) 

~:st,'-ooulat,~o,Jo 

2:C6l$000 222~ ·O 

... 00.,~1·,"·"· 
2:2sc;)•JWit9 .~0jo 

Os machinistas de 2a, 3a e <a c:asses e ajudantes-macbÍ!Ü'las, quando 
forem chefes ou encarregados das machinas, vencerão o soldo Ca sua cta;;'='o 
., a gratificação da immediatamonte superior. 



2~ 

O sub-ajudante machinista, que accidenta!mente ou pot• circums~~n·Oia~ • 
extraordinarias fot• chefe ou encarregado da' machinas, perceberá a gra
tif.cação Jo machini;ta de 4a cla,se. 

3' 
Os sub-ajudantes e praticantes-machinista', n'os em~•·egos de tet•t•a 

e embarcados nos navios da reserva ou ou1 fabrico, \'cncet·ao pela tabell:t 
em vigor, e nos nnsio.") desarmado-; l'el·ce1)eri:'\o meu o..; 5 (l/0 das grn.tificaçõ~~ 
r e~ pecti v as. 

Nos n:n·ios armados ·vencet·ão os sub-aju1ante-.: e vraticantes machinistas 
ma;s 5 o;o sobre a gratificação do cargo que exercerem, e quando em com
missão ne~ses navios o augmento do 10 (\/l'• 

5~ 

Aos sub-ajudantes, quando nomeados r·rHn servirem nas flotilhas, &e 
abonarA passagem rn.J'a a familia, de nccol'ClO CO!ll o decreto n. 1G4S, d·~ ;-, 
de março Je 1 'QL 

o~ 

Aos mnchinistas e praticante-.: se abona:·á 11:11 mez de ,·encimentos,~tn:tnrlo 
nomeado<:: para comuiissões fónt da Capita!. 

Ao' sub-ajudantes e praticantes-m"chinista,, quando ficarem addido> 
ao Quartel General, ~e abonará 1/3 dn. re~pcctiva gJ·atificução. 

B 
'I'a.bella a. que se refere o decreto n. 310, de 18 de dezembro de 1901, 

para a. reforma eompulsoria 
o 

"' ..: 

~ 
o o o 
"' I<"' 

oS: '-"c 
: "'" <i< 

CLASSES E POSTOS -~ r;:lol 
"' r300 ~ < 
c E- E-z .., 

"' '"'o 
s "' f$§ 

"' "' < -- -
Engenheiro-machinista, capitão do mar e 

guerra . . . . Gl f'or anno de 
serviço além 
de 25. . . 12,1$000 

Machinista de 1a classe, capitão de fragata. 62 Idem . 12)$'"00 

:Machinista de 2• classe, capitão tenenle GO Idem . . 120$00~ 

Machihista de 3• classe, primeiro \onenle 58 Idem . 80$000 

Machinisla de 4• classe, segundo tenente. 55 I dom . . 80~000 

Ajudantes-machinislas, guardas-marinha 50 Idem . . 80$1)01 

Observação 
Na reforma, os officiaes do quadro de macbinht"-s tC'rão as;: mesmas van

tagens que competem aos do qundt·o da Armada. 
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c 
'l'abella dos vencimentos dos !oguistas, de accordo com o a.ecreto 

n. 678, de 21 de novembro de 1891 

Cabos do foguistas 

Foguistas de ta classe. 

,. .. . 
,. aa ,. . . 

CLASSES 

Obsorvnçõos 

ta 

A contl'ibuição para o A'ylo de Invalido<~ fncwltn\i;-a. 

illO~OJO 

QO.jOJU 

SJ;iOCO 

G'JSIJO l 

· Os que <fJ.izorom oontribuh· sotfl'adio o tlc,co:llo m~:1 '.:ti d!J u!1l ~lia. 
de soldo. 

Cabos. • 
tas clas~os 

2•• 
3•• 

C~<pltal Pederal, 2) de maio elo 1QJ"2.-J. Phtto da T.•>Z, 

2~llLIU 

1~717 

1)33J 
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DECRETO N. 4418 - DE 2 DE JUNHO DE HJ02 

Supprime da conc~ssão ela Companhia Estrada ue Ferro S. PAulo
Rio Grande o ramal ele l'rndentopolis a Outiveiros e transfers a 
respcdil'a garantia de j'll'· apara o ramal<la cicla<le élc S. Fr~nciseo. 

O Pre,iclcnte da HPpnhlica dos Estad< s Unidos do I:t•:tzil, tlOS 
termo-; da autoriz:t<;iio cotililrida. po!o n. X VIII ,:.o art. 18 da 
lei n. S:l4, dcl 30 1le dezemht\J de 1901, O attendendo ao qnc 
requereu a l~ompanhia Estrada <lo Fcnc> S. Panlo-lU·) llt'andc, 
decreta: 

Artigo unicJ. Fica supp1•imiJo da concessão constante do 
decr<~tn n. :;\147, de 7 do março do 1901, o ramal de Pruden
t·,pnli~ {d rninas dn Outiveiro.~ p Jlo~ valles do' rios Ivalty 
c Pi<Jlliry, dét clau~ul:t IV, n. Jo, passando mn pormuta a 
g.J.~ar da rcspoctiv[l. garantl:t. <le jneus e demai.' I'<LVore., o ramal 
,[:L ciJado lle S. Ft•anchcn, d:~ e!a;t,ula XI, ub-:crv:vl:ts a~ 
clawmla~ qu~ com c:>tn lJ:Li:\am, a'>i;{nadcL> polo l\Iitti-;tró àe 
E~tado da Inuustria, Vi ~~·i'io e ObraY Publicas. 

C:tpital Federal, 2 de jnnho dr, I!JG2, 14° da Republict, 

M. Flmruz DE C.\MPos SALLES. 

Antonio ilug~tslo da Silva. 

Clausulas a que se refere o decreto n, 441~, desta data 

Fica supp1•imido da concessão constante do decreto n. 3947, 
do 7 de mat·ço do 1901, o ramal de Prtidont::~polis ás ruinas 1!.e 
Ontiveiros pelos vallos dos Los I1·ahy o Piquiry, da clartsn!a IV, 
n. I, passando, em permuta, a gosar da garantia de jttros o 
1lomais ütvores áqnc!lo concedidos, o ramal, tle meno1· extensão, 
eefoddo na clausula XI, o qual terá como extremos nm ponto na 
linha principal entt·e as estações Rebouças e União tia Victoria, 
a fixar por estudos, e a cida.cle de S. Francisco, na ilha do 
mesmo nome, do Estado de Santa Catharina. 

lf 

A conee~o;ionaria dará. p;·ecedoncia, na constru-cç1í.o, ao tt"echo 
entre a linha principal e CiuaraJmava, on.lc entrone:u·:'L eom 
a linha do 1\Iinisterio da Gnena. e ao ramal de S. Fr:111e seu. 

Na e:i:CCttção d.J novo tl'aça1lo procnear-so-ln evitar dc~
cnvolvimentos supe1·flnos nas proximid<.ulos d:L linh:t principa', 
convindo fctzor em um mesmo ponlo desta o entroncamunto rlo 
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ramal e tr~cho supermencionauos. de mou•J a constituü·dm 
com o ramal de Iguassú. do n. 2 da citada clausula IV, um"' 
linln só, obrigada a passagem na cidade de Guar.1puava. 

lli 
Continuam em inteiro vigor as clausulas do decl'eto n. 3047, 

(.b 7 de mal'ço de 1901, não modificadas pelas pl'esentes. 
Capital Frlleral, 2 do junho de 100;>.-A. Augusto da Silva, 

DECRETO X. 4-!10- m: 3 DE .rr:;n 1 DE !002 

Cassa a aut•·riza-:ão concedida :l Socic• Jade de seguro mutno sobre~. 
vida « A Equitativa doa Estado~ l'nidc~ elo Dt·nil ,. !'elo clecret0 
n. 3.304, de 3•1 de maio de iS\lQ. 

O Presidente da Republica do-: E;;hd"s Unidos do Brazil, 
tendo em Yista a prohibição do art. G2 do decreto n. -l2i•J. 
de 10 de dezembro de 190!. 

Resolve cassar a autorização conferida á Sociedade de seguro> 
sobre a vida c A Equitativa dos Estados t:nidos do Brazil » 
pelo decreto n. 3304, de 30 de maio de 18[10, para operar em 
segu1•os terrestres e maritimos. 

Capital Federal. 3 de Junho do 1002. l-! 0 da Republica. 

'-'f. FErtJ{,\7. DL: C.UIPOS SALLES. 

DECRETO K. 4-!20 - DE i JJE .TL"l'\IIU DE !902 

Cr-ea 1118i3 dua> brigadas de infantaria de Guar•.las Nacionae1 na 
comarca de Palmas, no Estado elo Paraná. 

O Pr.:lsident~· da Repnblic:t dos Estado' Unidos do Brazil. 
para execuç·ão do decreto n. 43!. de 14 de dezembro de 1896. 
decreta : 

Artigo uni co. Ficam creadas n1. Guarda Nacional da com:trc~. 
de Palmas, no Estado do Paraná, mais dua;;; brigadas de infan
t:tria. com a~ designaçõe3 de 23a e 24a. as quaes se constitnirã•) 
de tres batalhõe~ do s~rviço a~ti•·o e um do da rcscr>a, ca.d•. 
uma, soh 11>. 6i. 68. 6!J, iO, i!, it, 23 e 24, que se org:m:
,:arão com os guardas qualificado~ nos districtos da reJ'e!'iLI:\ 
comarca : revogatlas as disposiçõe.~ em cotm·,~rio. 

Capit'\l Fetleral. i tle junho de 1~102, 14° da Republic::t. 

l\f. FERRAZ DE CA~IP03 SALLES. 
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DECRETO N. 4421 -DE 7 DE JUNHO DE 1902 

Crea mais duas brigadall de infantnt;ia. de Guardas Nacionaés na 
comarca. de Ribeirão Preto, no Estado de S. Paulo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro do 1896, 
decrettt: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional dtt comarca 
de Ribeirão Preto, no Estado de S. Paulo, mais duas brigadas 
de infantaria, com as designações de 103• e 104•, as quaes se 
constrtuirão de tres batalhões do serviço activo e um do da re· 
serva, cada. uma., de ns. 307, 308, 309, 310, 311, 312, 103 e 104, 
quo se o r ..ra.nisarão com os guardas q ualific'l.dos nos districtos da 
referida comarca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 7 de junho do !902, 14° da. Republimi. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 
_..) 

Sabino Barros9 Junio1·. 

DECRETO N. 4422- DE 7 DE JUNHO DE 1902 

Crea mais uma brigada de infantaria e uma de cavallaria de Guardas 
Nacionaee na comarca de S. Jeronymo, no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Pl'esidente da Rnpublica dos Estad"Js Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Flc~m creadas n~ Guarda Nacional da comarea 
de S. Jeronymo, no Esta,1o do Rio Grande do Sul, mais uma 
brigatla de mfanta1·ia e um:J. do cava.llarja; aquella. com a. 
designação de 44a, que se constituirá de trea batalhões úo ser
Viço activo, n,;. 131), 131 e 132. e um do da reserva, s.ob o. 44, e 
o~ta com a de 47•, que se constituirá dP dous regimentos sob 
ns. 93 e 94, o l qu te3 s ~ o:·ganisarão com os guardas :quali
ficado.:> nos distrlctos da. referida comarca ; revogadas as dispo
sições em contrarin. 

Capital Federal, 7 de junho de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Bm·roso Junior, 

Poder ExeculiTO 1902 17 
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DECRETO N. 4423 - JJE 7 DE .JU1\"IIO IJI: 1002 

Crea mais uma brigada de. cavallaria de Guardas ~acionac~ na 
comnrca da Vaccaria, no Estado do Rio Grande do Sul, 

O P1·esidente dét Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para. execw;ã.o do dec:()to n. 4:11, 1le 14 do dezembl'o Lle 1800, 
decreta: 

Artig.:> unico. FicJ. croarla na Guarda Nacional da comarca de 
Vaccaria, no E~~J.U<) do Rio G1w1de do Sul, mai::: uma brigada 
do ca.vallaria, cJm a designaçl.o de ·18•, a qu<tl se con,t.ituirá do 
dou~ regimtJntos, sob lB. 95 o 96, quo se ot·ganis:wão com os 
guardas qualificados nos di~trictos da refel'ida comar~a ; reYo
gadas as dispo.>içõe3 em contrario. 

Capital Feleral, 7 de junho de 1002, 14° da Rcpublica. 

:\L FERRAZ DE C,uiJ•OS S.\LT.ES. 

Sabino llan·oso ll'ilio;·. 

DECRETO N. 4424 -DE 7 DE .JL::->110 I•<: ]()!!2 

'Cr2a uma 1Jt·igada de infantaria eumade caYa!lariade Guardas );acionaes 
na comarca de S. Vicente, no Estado ào Rio Gt·an·le ·lo Sul, 

O Presidente da Repub:ica dos E8tados Unidos do Brazil, 
para execuÇ'iio do decrçto n. 431, de 1·i do dezembro do 1896, 
!lecreta : 
Arti~o unico. Ficam Cl'eadas na Guarda Na~ional da comarca 

de S. Vicente, no Estado do Rio Grand!.l] do Sul,fuma brigada do 
infantaria e uma de ca.vallaria, aquella cJm a denominaçiio de 
45•, que se con3ti~uirâ de tl'es batalhão> do set'YiÇ'J activo, 
ns. 133, l:l4 o 135, e um do da ro;erva, sob n. 43, c o•Jta, com a 
llc 49•, que S3 constituirá de dous r0,..(irnento~. ns. 97 c 98, os 

. q uae3 se Ot';!anisarã.o com os 1-(Uardas q nalificarlo~ nos districtos 

.da referida comat·ca; t'<JYOg!tda~ as di~posições Pm contrario. 
Capital Federal, 7 de jnnlw .te 1902, 14° da RPp'lblica. 

M. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

Sabino BmToso Jun:o;·, 
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Dl~CRETO I\. 4425- DE 'i IJE .Jl':"\110 DE 1!102 

Crea mais uma brigadrc da infantaria ele Guardas ::-\acion:~es na 
comarca de Tre' Pontas, no Est<~.do de Uinas Geracs. 

O PJ'<'SÍtlent•~ •la. Hr·pnl>\icn do;.: Est;Jolns Cni•lo~ do 1\I'a.zil, Jlill'<t 
exPcwJto 1lo dccrctt• n. 431. de 1-! tle ol<•zcmiJI'o de !89r;, de
ct•ot;a.: 

.\rUgo unico. Fica "l'Pada na Gnarda Nacional da, ·~olllar•·;t <I'~ 
Tres Fontas, !lo Estarlo <lc Minas Gcr·a"~• mni-1 um;t brigada dll 
inl'ant,aria, com a <lc~ignaç1to de 151 3 , a qual NO eon~~ituirá <h 
tt•cs batalhões do SL'tTiço activo, ns. 451, 452 e 453, c um do <h 
reserva sob n. 151. qur se ot•,zanisarão com os guardas qualltl
cauos nos districtos d~. rrfct'irla comarca ; I'il\-og<ulas as di~ po-
sições em contrario. '' 

t'<wit.al Ferleral, 'i ,],. juulw <lo lQIJ2, 14'' •h Rf)pultlica. 

111. FERRAZ DE CAMPOS 8.\LLES. 

Sabíno Bm·roso Juni01·. 

DECRETO :\. i42G- DE Cl vr:: JCNIIO !Jt: 190-2 

1\ppt·ova a planta do nc·vo l'er!il projecta1o pda Companhia Db~as 
de Santos para a J:;T·alJJa do cá~s de Pa•1uetá a Outcirinho~. 

O Pre~itlonte da Republlca dos E~tado.~ Unidos do Bra:Lil, 
..attomlrntlo ao que rertllrreu a Companlli<~. Dúca~ de Sétntos, e 
tondo e.<l vista <L nrcos:<iúade de maior pr.>f'unuidade juni.o á 
mu!'alha ilo8 cáo., tl.r· Santo~. p:tr:l. aü·acaÇ'ão rlc nari.,s <l'~ ca'a !_o 
a fé oi t •) metros, (1.c·cret.a: 

ArUgo unico. Fica :.pprovado o nov.> perfil ,]a, Hlll!'alha tlrJ 
port-J de Santos, entre l'a<JLiotá o Outcirinhos, a qne se rcfCl'O 
o dc<~J·o 1;'> n. 2456, de 23 de fevereiro de 1807, do cont'ormi.la l.o 
com a plctnta que com este b:lixa, rllbrica1la P'~'o director gel'al 
<lo Obras e Viação, da ·"ecl'ctaria de Eshdo d:t lntlu-;tria, Viai;-tú 
c Obr:Is Public~1s. 

Capital Fe,Iora', g de junho de l9J2, 14° da Republica. 

M. FERR.\Z N.: C.\:\JI'OS S.\LLES. 

Antonio .!?'j'IS(" da Silt·a. 
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DECRETO N. 4427- DE g DE JV~IIO DE 190~ 

Elfmina a clausula 4• do contracto celebrado em 30 de julho de {893, 
com a « The "·estern Telegraph Company,.. 

O Prosit\ente da. Republica. dos Estados Unidos <lo Brazil, 
u&tndo da autorização que lhe foi cvnferill t pslo art. 2•, n. VII, 
t\a lei n. 813, de 23 de dezembro de 1901, decreta: 

Artigo unico. Fimt eliminada a clausula IV do contracto 
(lelebrado em 30 de julb.o de 1893 entre o Governo da Repu
blica. dos E$tados Unidos do Brazil e a Tlle lVestem l'elcgmph 
Çompany, 

Capital Federal, 9 d,e junho de 1902, 14• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS S.\LLES_. 

Antonio Augusto da Silva. 

DECRETO N. 4428 -DE 12 DE JU::>:IIO DE 1002 

ALre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial 
de 200:000$ para pagamento da despeza com a impressão da obra
Scl·tum palmarum. 

O Presidente~dt~ Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando 
da autorização concedida pelo art. 6" da lei n. 83t, de 30 de 
dezembro de 1901, e ouvido o Tribunal de Contas, nos termos 
do art. 70, § 5•, do regulamento approvado pelo decreto n. 2409, 
de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao Miuisterio da. Justiça 
e Negocios Interiores o credito e3pecial de 203:000$, para paga· 
manto da despeza com a impressão, na Europa, da obra- Se dum 
palmarum- do botanico brazileiro João Barbosa Rodrigues. 

C.\pilal Fe·ler,\1, 12 de junho de 190~, 1-!• da R•)publica. 

M. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

S.tbino Barroso Junio1·. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N. 4429 ~ DE 13 DE JUNHO DE 1902 

Substitue as clausulas H e XVII das que baixaram com o decreto 
n. 43G2, de 17 de mar~o de 1902. 

O Pre,idente d<L Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Companhia de Navegação a 
Vapor do Maranhão, decreta: 

Artigo unico. Ficam substituídas as clausulas II e XVII das 
que baixaram com o decreto n. 436~, de 17 de março de 1902, 
pelas seguintes: 

Clausula II- Nas viagens da linha do sul, de que trata a clau:· 
suJa anterior, fará a companhia tres vezes escala. pelo porto da 
Amarração, podendo incluil·a nas viagens de ida ou de voltu,, 
conforme melhor conYier ao serviço da navegação. 

Clausula XVII- A comp:1.nhia. pcHlerá entral' em accordo 
com a Companhia de Navegação do rio Pa.rnahyb:~. p:~ora o tra
fego mutuo, relativamente á; cargas em trapsito com destino 
ao Piltuhy ou que venham desse E~tado pel1,> porto do Tutoya. 

Capital Federal, 13 de junho de 1902, 14° da. Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Antonid: A~usto da S.lva. 
' . ., ,, ,.\ 

DECRETO N. 4430- DE 14 DE .JU:"/1!0 DE 1()02 

Crea uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Piumhy, no Estado de l\Iinas Geraes. 

O Presidente da Repuhllca dos Estados Vnidos do Beazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca 
de Piumhy, no Estado de Minas Geraes, uma beigada de ca~ 
vallaria com a designação de 68a, a qual se constituil'ii de doug 
regimentos, sob ns. 135 e 136, que se organisarão com os 
guardas qualificados nos distric1 os da referida comar('a ; I'evo
gadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 14 de junho de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

SaiJino Ban·oso Junior. 
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DECRETO N. 4131 -DE 14 DE n·xno nr: 1902 

Crea unia brigatla de artilharia de Gnardas :\acionaes na comarca 
de Pacatuba, no Estado do Geará. 

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Hrazil. 
para execução do llecreto n. 431, do 14 d~ df'zeml•ro de 189ô, 
úrcreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda ::-<aeional da cot,tat•ea de 
Pacatuba, no Est,~do do Cear<'t, uma brigada de artilh:tl'ia. com 
a designação de 3a, a qual se constttuir:i de um batalhão de ar
tillw.ria de posição e um regimento do artilharia de campanha, 
amlJüs sob n. 3, que se organisarão com os guardas q uJlificados 
nos districtos da referida comarca ; revogadas as dispo~ições em 
contrario. 

C:1pítal Federal, 14 de junho de 1902, 14° dét Repuhlíca.. 

:\L FERRAZ DI: CAMPO> SALT.I:S. 

Sabino Ban·oso J1m:o1'. 

DECRETO N. 4132- DE 1-! DE JUXIIO DE l'J()2 

Ct·0a mai~ ·uma brigada de infantaria de Guardas K~cionaes na 
comarca de Ct·atehús, no Estado do Ceará. 

O Prosilento da Ropublíca dos Estados Tinidos do Brazil, 
JKU'a oxecução do decreto n. 431, do 14 de dezemuro de 18~lG, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada. na Guarda Nacional da comarca 
de Cratehús, no Estado do Cear<i, mais uma IJrigada de in
fantaria, com a designação do 64", a qual se constituil'<i de 
trPs batalhões do serviço activo, ns. 190, 191 c 1!)2, e um , 
do da reserva, sob n. 64, que se organisa.rão com os guardas 
qualificados nos dístricto3 da referida coma1·ca. ; revogadas 
as disposições em contrario. 

C:tpítal Federal, 14 tio junho de 1902, 14° da RcpuJ,Iica . 

. 1\f. FERRAZ DE CAMPUS SALLES, 

Sabino Barroso Jun i01·. 
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DECRETO N. 44:l3- DE 14 m.: JUNHO DE !002 

Crea mai;; uma brigada de inFantaria de Gttardas Nacionaes na 
comarca de Bocayuva, no E~tado de Mina~ Geraes. 

O Presi \ente da Ropuhlica. do~ E~tfldos Unit{oH do Brazil, 
p:.wa execur:ão do decreto n. 431, de 14 do dezembro de 18!1G. 
tlecreta : 

Artigo unico. Fica Cl'Oada na Guard:~ Nacion<~l da comarca 
do Bocayuva, no Eo;tado de Minas Gera~s. mais uma brigada 
do infantaria. com <'· designação do 152a, a qual se consti
tuir(L de t1·es bab.lhões do se;·viço activo, ns. 454, 455 e 456, e· 
um do da reserva, sob n. 152, que se organisarão com os 
gua,·"as qualificados nos districtos d~ refoi'ida cou.~rca; ;roYo-
g<Hlas as disposições em contrario. , 

C~1.pital Federal, 14 lle junho ,\e 1Ci02, 14" da \tcpublica. 

1\f. FEI:RAZ DE CA~!POS SALLES. 

DECRETO N. 4434- DE 14 fJE .JUN!IO DE !902 

CrNt mais uma brigada de infantaria rle Guardas Nacionaes na comarca 
de Sant' Anna do Paranahyba, no Estado de Matto Grosso. 

O Presidento da Republica dos Estados Unidos do B1·azii. 
para execução do decreto n. 43l. de !4 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo 11nico. Fica croada. na GttarJa Nacional •ia comarca 
de Sant'Anna do Paranahylm. no Estado do Matto Grosso, 
mais urna brigada de infantaria. C•Jm a designação de· 18•, a 
qual so eonstituirá de tres batalhões do serviço activo, ns. 52, 53 
e 54, e um do da reserva, sob n. 18. que se organisarão com os 
guardas qualificados nos districtos da referida comarca ; re
Yoga i.as as disposições em contrario. 

C~pitn.l Federal, 14 de junho de 190.2, 14° da Rcpub!ica. 

1\I. FERRAZ fJE CAMPOf' SALLES. 

Sabino llan·oso Ju11 ;·o r. 
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DECRETO N. 4435- DE 14 DE JUNHO DE 1902 

Crea mais uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na comarca 
de Alegrete, 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: 

Ariigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca 
de Alegrete, no Estado do Rio Orando do Sul, mais uma bri
gada do cavallari 1, com a designação de soa, a '1 ual se consti
tuirá de dous regimentos, sob ns. 99 e 100, que se organisarãu 
com os guardas qualificado~ nos distl"ictus da rcfcl"iJa co
marca; revoga.llas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 14 de junho de 1902, 14" da Repnblica. 

M. FERRAZ DE CA:IIPOS SALLES. 

Sabino Ban·oso Junior. 

DECRETO N. 4436- DE 17 DE JUNHO nE 1902 

Approva os estatutos da Sociedade anonyma «A Economizadora ~. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendcndo ao que requereu Alfredo Luiz Del PoJ·to, autorizado 
pelo decreto n. 4ll8, de 6 do agosto de 1901, a organisar 
uma soci.·dado anonyma sob a drmominação de «A E,·ouomi-· 
zadora:.: · 

Resolve approvar, com as alterações abaixo indicadas, os 
estatutos que a este acompanham, pelos quacs regO!'·so-ha a 
referida soc,iedado: 

a) Art. 3•, lettra b- Supprimam-se as paJavr~~s- «e com
binações ». 

b) Art. 3•, § !•-Substituam-se as palavras-« do accordo com 
a autorizaçií.o concedida pelo Governo Federal»-pcl.t,s seguintes: 
-«sob poua de sor immediatamente c:t . ..;sadêt a autorização 
para funccíonar ». 

c) Art. 3•, § 2"- Depois da palavra-resegur,lr-accrescon
te-se:-« os sons seguros». 

d) Art. 6•- Redija-se pela fórma seguinte:-« O ~'apitai sorá 
integralizado com os lucros obtidos annua1mente, podendo ser 
augmen~ado, segundo as leis das sociedades anonymas.» 
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e) Ar&. ll - Substitua-se pelo seguinte: -«Cada director 
vencerá o ordenado mensal de 500$ e cada um dos membros do 
conselho fiscal o de 100$, ta.mbem mensal. » 

f) ArL. 25- Supprima-so a pala na- « pupillos ». 
g) Art. 30- Em vez de-« augmento d!l capital» - diga·se 

- «complemento do capital». 
Capital Federal, 17 de junho de 1902, 14° da. Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim J:[urtinlto. 

Estatutos da Sociedade anon~ma cc A 1 Economlza~ora )) 
CAPITULO I 

FINS, SÉI>E E DURAÇÃO 

Art. J.o Sob a denominaÇ'ão de «A Eeonomizadora » fica con• 
stituida. uma sociedade anonyma na Capital Federal, a qual será 
regida. pelas disposições dos p1·esentes estatutos. 

Art. 2. 0 O prazo de duração é de 50 annos, que poderá ser 
proeogado pela assembléa geral, e a séde e fôro sio na Capital 
Federa.!, podrndo estabelecer flliaes com prévia. autoriza.ção do 
Governo Federal. 

Art. 3. o A sociedade tem por fins : 
a) explorar a carta de autol'ização concedida ao Sr. Alfredo 

Luiz Di.ll Porto por decreto do Governo Federal n. 4118, do 6 de 
<tgosto de 190l ; e 

b) se.c:uros d.e vida em i.odos os SO!IS g.,nervs o combinações 
permittidas. 

§ 1. 0 A. sociedade anonyma «A Economizadora » uão poderá 
praticar operações extr.mhas ao seu fim capital, de a.ccordo com 
a autor:za.ção concedida pelo Governo Federal. 

§ 2. o Não podtlrá resegurat• em companhias naciona.es ou 
estrangeiras, dentro ou fóra do pttiz. 

CAPITULO li 

DO CA"ITAL 

Art. 4. 0 O c:tpitalinicial da sociedade é tle 120:000$, repre
sentado por 1.200 acções do va!or nominal de 100$ cada uma. 
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Art., 5.·0 As acçõe~ serão. nominativas o a sua. inscdpção 
e transferencias set•ão feitas nos registros d·t sJciedadD, po;·· 
termo. assignado pelos contraetantes o:1 seus le,~ritimos prd
curadores. 

Art. 6. o O capital sei•á. integmlizado com os lucros obtidos 
annualmente, P. uma vez que seja completado, ficará augmen
tado at~ o limire tln. 2.000:000$000. 

CAPITULO I li 

DA ADM!r\ISTRAÇ'ÃO 

Art. 7. o A SJciedu.de sct·<i administrada por uma directoria, 
composta de quatro membros ; um dos dicectores ter(t a deno
minação de director geral, e ontro a do dircctor gerente, com 
f1tncçã'J determinada nos arts. 17 o 18. 

Art. 8. 0 Haver(t um con~elho fiscal, compo;to do tres mem
bros c tres supplf'nte3. 

Art. 9. 0 Os dircctores e os membros do cJnselho fiscal e sup
pleutes destes SC'r<i:o eleitos pela. as3embléa grral 1111 tro os a~~
eionistas, por escrutínio secr-eto e maioria de• Yotos. :Xo cas:.> 
do empate decidirá a sorte. 

Art. 10. A dil-ectoria exer<!erá o m:mdato por seis anno3, 
podendo ser reeleit:t. 

Paragrapho unico. O cJnselho fi~cal sei'i eleito annual-· 
mente. 
·.-;.Art. I I. Cada diroctor vencerá o or,Icnarlo annual de 
18:000.~. e c:da um dr>s membr.Js do conselho fis"al o de 
2:400$000. 

Paragrapho unico. Estes o1•deuados poderão ser augmentados 
proporcionalmente ás vantagens auferiJas pela sociedade, b::-m 
como diminuídos, si assim for julg •elo conveniente. 

Art. 12. Os cargos de dir2ctor geral e director-gerente serão 
cxel'éidos por de!ib~raçiio toma•.!a peios dit·cct<Jres rntre ~i, 
brm como as suas stib.>tituiçõe . .;. 

Paragrapho unico. O escolhilo para occup;11' a vaga exer
<'Prá o c<l.l'go até a primeii'a. reunião da as~rmh!ôa gPral, que 
l'f'Solverá a respaito. 

Art. 13. Como f'aução da responsabilidale de sua gestã·J, 
c1da dieector é obrigado a depositae nn socierlade cem a·~çõrs. 
as quaes serão inallenaveis cmquauto exer~er o cargo. e não 
forem approva.!as as roapectiYas contas. 

Art. 14. A directorh reunii'-S?-h3. tanb.s Yezes quantas os 
interesses da sJcielade o exigirem, ma~ nunca menos do uma 
vez por mrz. As resoluções t Jma.r-se-hão por maioria (lf' yotos 
prescn tes. 
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.~r~. 15. · Nenhum membt•o d·\ directoria · potlet·<i deix \r de 
exercet• as funcções de seu C[\l'go por mais de tres mezes, sem 
annuencia. da ma.iol'ia. ·dos dit·ectores, sob p~na d() s.e,. considerar 
vago o seu Jogar. • . .. , .. · · 

Art. 16. Compete à directol'ia : 
a) rJsolver sobro as opnrações r(•ferida;; neste~ estatutos, 

fixa.ndo as condições o regras, sobt'il que dc·1·em realizar-se, e 
confeccion:t.r regulamentos; 

b) presta· as contas a.nnuaes que teem de ser prosontes ;i 
assembléa geral, assim como fint• o dividendo : 

c) nomear e demittir, mediante proposta do director 
gorente, todos os empregados, marcando-lhe.; ordenados e attri
buições; 

d ) adoptar todas as resoluções e fazer executar fielmenb 
t1das as medidas que entender convcnient.es aos intcressB3 ti.:J. 
sociedade; 

e) executa.r e;;tes estatuto~ e delibBt·açue;; da assembléa geral ; 
f) convocar extraordinariamente a assembléa geral; 
g) celebi·ar contractos de qualquer natm·eza, as~ignar es

cripturtts ou outros quaesquer documento~ do re<pon-; 1bilida•le 
e b ~m assim repre>ental' a sociedade nas sua~ relaçõl!s c;om 
torceiro3, ou perante qualquer autorid ~de ou tr,bnna.l, sendo 
f:wult:J.uo, em qualquet• dos men~ionados ca~os. delegar os 
neces;;arios pJderes em um ou mai< directoros ou a pessoa 
extranha. 

Art. 17. Compete ao directoe geral-: 
c() apremntar á assombléa geral orJinaria em nome da di

rectoria o rclator:o annual du.s opeL"açile< d) cst:tdo da so· 
ciedade: 

b) presidi!· a. as>embl(·a goral e regular-lhe os tralJ111lO~ ; 
c) convocar extraordinarhmente a d1rectoria p ~:a resolver 

sobre quae>quer assumptos concernentG.> aJs fin< da socier.lade . 
• \rt. 18. Compete ao dieector-gercntr : 
a) dil•igit· e inspecciona.r os negocios da societl:l'le, de accordo 

com o que for re3olvido pela directoria, be:n comrJ a escriptu. 
ração geral da mesma, t0 lo o seu expr.·diento e as.;ignar <t 
respectiva correspondencia ; 

b) tomae contas dos actos dos agente' tl:\s fillae3 orí suc
cursaos ; 

c) prestar contas dos seus actos e do anrlamenb da socbJad.~ 
á directoria em suas reuniões, dando e3clat·ecimentos e propontlJ 
resJ!uções quo julgar necessarbs ; . 

d) fornecer au director geral todos os datl•JS rpw forem pre
cisoa par'<t a confecç·ão do relatorio annual. 

Art. 19. Compete aos membros (lo conselho fiscal apt·esm
tar á ass-mbléa. goru.l o parecer sobre a' conta~ prdtarl::ts 
pela direc Jria. 
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CAPITULO IV 

D_A ASSEMOLÉ.I. GERAL 

Art. 20. A assembléa geral é autorülado sob~rana da socie
dade e se comporá dos accionista~. Suas deliberaçíJes serão 
tomadas pela maioria de seus membros, saln~ as limitações 
destes estatutos. 

Art. 21. A assembléa a~sim constituída poderá. resolver tudo 
que for de sua competencia, excepto sobre reformas de esta
tutos, liquidação, dissolução da sociedade, augmento do fundo 
social, ou transformação da divisão de lucros annuae~. para o 
que é neccssariu, pelo menos, a representação de tms quartos 
do capital social representado pelas respectivas a.cçõc~. 

Art. 22. No caso de não reunir-se o numero do po . ..;suidores 
de acções exigido para consGitnir-sc a asscmbléa gr·r·al, obser
var-se-Ita o di8posto no decreto n. 434, de 4 de julho rle 18\Jl. 

Art. 23. A convocação da as%mbléa geral ordinaria ou ex
traordinaria será feita por annuncios nos jornacs com 15 diaS 
de ·antccedencia, nos quaes se declarará o objecto d~t convo
cação. 

Este prazo será reduzido a cinco dias, qu:.udo, mallograda a 
primeira rGtmião, for mistm· convocar a segund<t c tt•rccira. 

Art. 24. A reunião or'l1inaria da a.ss.mibléa ger·al terá. Jogar 
annualmentr~ no dia I de julho, e as extraordinaria~ sempre 
que a directoria resolver por· si ou a reqUPI'imcnto c!P accio
nistas que representarem pelo menos metade do capital. 

Art. 25. Podem votar os tuto1•es e curatlore por seus pu
pillos. tutelados o curatelados; os maridos por suas m••lllel'e>, 
um dos socios pola firma, os pr·epostos do cvrporaçõe-; por seus 
procuradores. 

A eleição da. directoria e consolho fis~al será por· escrutínio 
secrotn. 

Pa.ra.grapho unico. Cada grupo de cinco acções tl.ar:t direito a 
um voto. Ca.•la accionista não poderá ter mais rle 50 vutos. 

Art. 26. Não podem votar nas assemblé:1s gerae,; os membros 
da directoria c conselho fiscal na appr·ovação e reprovaç:io do 
seus actos. 

Art. 27. Compete ú. assombléa gcr.tl: 
a) julgar ::.s contas annuacs; 
b) re olver sobre assumptos coneernontes ao capital, liqui

dação, dissolução da socie<lade e qualq11er objocto pa1·a. qu l 
houver sido convocada. 

Art. 28. Na reunião o:dinaria annua.l da a~semblc~a geral 
apresentar-se-lia o relatorio da dircctoria, acompanharlo do 
balanço e parecer do conselho fiscaL 
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§ I.• Nesta reunião a a.<>sombléa gJral fix.ará os orden ~dos 
Jos membro> da directoria o con~elho fi~cal pal'a o ex.ercicio 
seguinte, bem com:> as gratificações ao3 directorJS. 

§ 2.• lgnlmente, na mosm; ,.,mniã.o, é permittido trab,r 
de todos os asmmptos co:l·~er.lCnt H aoJ intor.:JS3es tla so
ciodarle. 

§ 3. 0 Nas reuniões extraoi•,linarhs sómcmb se tratará do 
objecto para que fol·em convouadag. 

CAPifULO V 

DA DIVISÃO DE LUCROS, FU:"!DOS DE RESERVA E DIVIDENDO 

Art. 29. O anno financeiro .11 sJcie la lo é o civil, contado 
de 1 de janeiro a 31 rln deze ubt·u. s!Jn,lo nesta ultima da~tt fe
chado o balanço. 

Art. 30. Dos lucros liquidos quo se verificarem annà~Imei:J.te 
far-se-lta a divisão seguinte: 

O dividendo. nunca ma.iol,' d 1 18 •;. !lObre o capital, 10 °(9 
para fundo de reserva esp~ci d, e o t•J;tanb, distrahindo a parte 
que c;tbe ao fundo rlos segurltdos, set·á levado para a.ugmentú do 
capital. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 31. Os funrlos disponivcicl da sociedade deverão ser 
a pplicados: 

a) em compr.t c vcn·l<~ de immtn·eis quo offcrcçam segura 
renda; 

b) mn titulo> da divida publi ,J. da União e dos E~tado~; 
c) om acçõiJS de companhia,; o ba.nco,; que olferoçam segu

rança; 
d) em hypothecas urb:mts, cançií.Js sobt•c títulos do real valor 

o penhores mercantis. 

Rio de JanC"iro, 4 dC' abril do !0!)2. - Al(1·edo Luü Del Porto. 
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DECRETO N. 4437- DE 21 DE JU!'>IIO DE 1902 

C refi. m~is uma ln•igada de infantaria de Guardas :\'acionaes na conuwca. 
de Tatuhy, Estado de S. Paulo. 

O Pt•esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
·para execui;'iio tl.o decreto n. -!:31, de 14 de dezembro de 1806, 
decreta. : 

Artigo nnico. Fica creada nrt Gnat•da Nacional da comarca tle 
Tatuhy, no Estado de ~. Paulo, maL~ nm<t J,rigada 1le infantari<t 
com a designaç\o de 105", a qual se constituir<1 de tre~ bata
lhões do servi<;>o ::1cliYo, ns. 313,314 e 315, e uma dv da reserva, 
sJlJ n. 105, que se orbanisarão com os guardas qualificados no,.; 
districtos da referida comarca ; rc,·ogakts as disposições em 
cmtrario. 

Capital Federal, 21 de junho de l902, 14'' da RepulJ!ica . 

.1\J. FERI~AZ DE CA:IIPOS SALLES. 

Sauino BarrosiJ Jwtior. 

DECRETO :;-.'. 443N- ).JJ: .21 DE .il.":'-<!10 DE 190.2 

Crea mais nma hl'igada de inl'antaria e uma de cavallaria de Guardas 
~acionae~ na comarca de T:1'!'1:1l'J, n.~ Esktdo .Jo !\ir, f;t·ande 

d·) S•tl. 

O Presidente 1la Repuhlic<L do.~ E~tados Cnido~ do Brazil, 
para execnr;ão do l!ecr.'to n. 431, di' 14 de dezembro de !8D6, 
ÚCCl'Cfa : 

Al'ti~o unko. Ficam rreadas na Gual'da Nacional da connrc:t 
1lo Taquary, no Esta\lo <lo Rio Gritnde do Sul, mais uma brig1df\ 
de infant~tria. e uma d3 caYa.ll<wia, aquell<t com a designação 
de 46", que se r mstituirá 1lc tres batalhões do :::eniço activo, 
n~. 136, 137 e 1:~s. e nm do da resena, sob n. 46, e esta com a 
•lt> 51", 'lllC se CJnstitnirü, <le dous regimentos, sob ns. 101 e 
102, o~ 1111aes >:e org.:111isarKo C)m os gll:tr\las qnalifie~\dos no~ 
dist1•ictos da rd'crida ··onnrc:t ; r e' ug~tdas as d i~posiçiíes em 
contrf\rio. 

Capital Fwkral, 21 rle j1m!to de 1002, 14° d:.t Republic::t. 

1\f. Fl:RRAZ DE CAMPOS SALLE!S. 
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DECRETO N. 4439- DE 21 DE JU:'\110 DE 1902 

.Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas :Nacionaes na comarcu 
de J8guaribc-mirim, no Estad•) do Ceará. 

O P e:>identc d:t Repuulica. dos E:>b.dos Unidos do Bra.zil, 
pa.rn. execução do decreto n. 431, de 14 de rlezembro do 18~16, 
dec ·et:\: 

A1·tigo uni co. Fica. cren.rb na. Gu::trd ··. N :~cional d:1 comn.rca. 
rle Ja.guaribe·mirim, no Estado do Ceará, mais um:\ b1•ig-ad ·• 
de infanta.ria, com a de.>igna.ção de 65', a qua.l se constituirá de 
trc3 b:1talhões do serviço a.ctivo, ns. 193, 194 c 195, e um do 
d:1 reserva, SJb n. 65, que se orga.nisarJ.o com os guardas qua
lific:\ .os nos districtos rb. refet·ida com wc:t ; revogadas as dis-
110sições em contrario. 

Capital Federal, 21 dejnnho de 19.)2, 14° d:\ Republiba; 

l\1. FERRAJ'j TJE CAMPOS SALLES. 

SoJJi11o Ban·oso Jun·for. 

DECRETO ~. 4440- DE 21 DE Jl::'\1!0 DI: 1002 

Ct·ea uma brigada de infantaria de Guardas :'\acionaes na comarca 
de CaninJé, no Esta•l•) do Ceara. 

O PrJsidcnte da Repuhlica do~ E~t:11lo-> Unidos do Brazil, 
})ara execução rio rlecrl'to n. 431, ue l t rb dez8mbro de 18!16, 
decreta : 

c\rtigo unico. Fica, Cl'eada na, Guat>rla Na·~ional da, comarca tle 
Canindé, no Estado do Ceará, uma bl'ig:t,[a de infantaria, com a 
designação de 6oa, a qual se constituirá de trcs b:ttalhõcs do 
serviço activo, ns.l96, 197 c 198, c um do ria l~escrva sob n. 66, 
q uc se org-a,nisarão com os guardas q nalificado.~ nos rlistrictos 
{la rcfet•ida comarca ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 21 de junh') de 1902, 1 i" h ltepública. 

l\I. FERRAZ DE C.DIPOS SAÍ,LE~. 

Saliiilo lJrl;·;·nso Jun·'a~·. 
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DECRETO N. 4441 - DE 23 DE JllNIIO DE 1902 

Abre ao 1\linisterio da Industria, Viação e Obras Publicas o credito 
especial de 80:000.$ para ser applicado á construcção de linhas tele
graphicas nos Estados de Sergipe, Ceará e Parahyba. 

O Presidente da Republica tlos Estarlos Unidos do Brazil, 
usando da autorização con~t.mte do n. Il rio art. 18 da lei 
n. 834, de 30 do dez()mbro de 1901, decreta: 

Art. I. o Fica aberto ao Ministerio da Industria, Viação o 
Ohras Publicas, para ser applicado á con~trucçiio da,; linhas tele
graphicas abaixo indicadas, o cretlito <"'Special da 80:000;3, assim 
distribuido : da estação de Buquim á cidad.e de Simiio Dias, 
passando pela villa de Campos e cidadn do Lagarto, no Estado 
de Sergipe, 35:000$; e de Lavras, no Estado do C.•ará, a Souza, 
no da Parahyba, pas3ando pr~l:t cidade de Cajaz.eiras e villa de 
S. João de Souza, 45:000$000. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçõc'l em contrario. 
Capital Federal, 23 de junho de 1902, 14° dét Republica. 

M • FERRAZ DE CA~lPOS SALLES. 

Antonio Augus'o ela S:lva. 

DECRETO N. 4442- DE 23 DE JUNHO DF: 1902 

Substitue as clausulas ga e 33a annexas ao decreto n. 4311, de 6 de 
janeiro do corrente anno, que autol'izou a reorgani!!1lção dos serviços 
de nangação a cargo do Lloyd Brazi!eir,J. 

O P1•osidente da Republi,~a dos Estados Unidos do nrazil, re
solvo ~t.lbstituir as clau~ulas 9' e 3:1a annrxa'l ao dccretj n. 4311, 
de 6 de janoiro do co1•rcnte anno, <1ue autorizou a roorganisação 
dos serviços quo estiveram a ca1•go da ex:tincta Companhh~ 
Lloyd. Brazlleiro, pelas seguintes: 

Clausula 9'- Os vapore> du concossionario ou da companhia. 
que organisa.r gosarão d:: todos os pl'ivilegios o vantagen~ t:e 
paquetes, praticando-se a r()spcito dP suas tripula';Õe.> como se 
pra.ticl. com os navios do guerra. ; 11ão ficando, porém, isentos 
das disposições dos rcgulamen tos da Pulieia, Alfa.ndnga. e Capi
tanias dos Portos. 
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Clausula 33~- O prazo 1l.o contracto será o do cul'l'CJÜC exor
cicio, po1lentl.O, porém, ser proroga(lo, com prévia antorizaçào 
do Poder L•lgislati>o, atü 31 de dozemh,•o tlo 191:2. Durante 
o prazo do contl'acto. o concessionariJ ou comp.1nhia terá 
preforencia, em igua1tlade do contliçõcs, para coiLractar o 
serviço de outras linhas do navog;~ç:lo ttuo o Governo entender 
dever ~ubvencionar ou favorcéei' tle qmtlquer motlo, e hem 
assim, em igualdade de contl.ições, <\s obras e l'<lparação de 
navios c constrncção do emb:u·ca•:õcs de quo o (1ovemo tiver 
necessidade. · · 

Capital Federal, 23 tlC1 junho de IUIJ:.', 1·1" da Republica. 

Anlo11io .111~11~lo tla Sitva.. 

DECRETO ~. 144!- JJ" ~-1 1n: n::xno r• r. EJll:? 

Suspende a autorizaçã>' concedida pelo J,,creto n. :1224, tl·~ 23 de ievr
reiro de i8G1. i Real Companhia Ingleza de segnros contr,\ c; ri~c0s 

t!e fogo e de vitla. e~taLele<'icla em Lh,•rpool. 

O Preaident~ da I:epublica do~ l·:~tatlos Unio.lo,; tlo Brazil, 
attendendo a que a Heal Companhia lnglcza d' wguro~ t·o11tr:t 
os riscos de fogo e de vida, com St'de em Livcl'lhJol, não fez 
pera.nte a Superintrntlcncia de segnros terrestre,; l' marítimos 
a declaração exigida no art. 53 do rcgulamrntv anncxo :w 
decreto n. 4270, de lO tle dezembro de lUO I: 

Resolve, na conformit!:ulr do disposto no al't. 54 tlo mesmo 
regulamento, sm:prndrr a autorizat;ão qu(', pelo dt•creto 
n. 3224, de 23 de fevereiro de lSGl, foi concedida ,;, rofllrid:t 
companhia para estabelecer no Brazil um[\ agencia, exclu
sivamente destinada a fazer oporaçucs tle scgurt) contr.l. os 
riscos de fogo. 

Capital FeJol':~.l, 24 do junho tlc !Ut}:?, H" da Rqmblka. 

l\[. FEitHAZ DE CA~IPOS S.\LTY5. 
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DECRETO N. 44-!4-= DE 27 DE .TC:'\IIO DE l ()02 

.t...Cre ao :\Iinisterio da Guerra o credito especial ele i:100.~215 p:1ra. 
cccorrer ao pagamento ao major Yictor Guillobel e ao capitão Al
fredo Vida! de gratifira~·>es qu~ cleiiaram de receber, relativM ~.o 

tempo em que estiHr:m1 em disponibilidade como professores dos In: 
s~itutos militares de ensino. 

O Pre>ident 1 1h Repnhli a •lo' Est:td!JS T'ni1los do Hrazil 
rc•solve, tond0 ouvido o Tt'iJ,unr\1 tlo Cunl,a~. na fó!'ma 1lo tli:<
po-to no a<t. 2•, ~ 2'. n. '!. _lettl':~ c, do dcc!'eto leg-islatiYo 
n. 39.2, de 8 de outubro 1le IS!_16 e usando rla antol·izar,-iio confe
rida pt:lo decreto lc(!'is!atiYtJ n. i 56. d ~ 5 de janeico de lDIJl. 
at·t. 2°, al.tt'ir ao MinistC'!'io d •. GUl·rra o credito e;;pecial de 
l: l00$215 p:~ra occonm· ao pa.!!ament•> ao major Victor Guil
lubel e ao capitão Alfl'e•lo Yitlal, ao primeiro de 420$ ,, ao 8e
gumlo do 770$215, proYenirnteo: de gratificações 'lUC deixaram 
110 re~cber em 18~18, '{Uantlo ,.,f,iy,·t·am nm disponiui!itladC', 
ar]_ uollo como pt·of,·.;:-;or da cxtind:t Escola ~Iilita,· d.o Cl-'ar;'t. 
e e;te como pt·ofo:;,;or da Escol;t 1\Iilital' do Brazil e quo llw> 
competem em virtPt.lr üo prl·ceitu,~·.l.o no paragrapho unko tl•J 
ar:;. lo do segundo dos citad•!:< ,[ .. eretos. 

C,tpitai Foderal, 2i Ü;_• junl:rJ 'I" !002. 11'• tia Rt·public~t. 

;\I. FERR.\Z I•l: CA~li'OS S.\ L LI:~. 

---·--o~:::!( o----
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vapor do l'io Parnahyba....................... 471 

N. 4581- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De
creto rle 7 de outubro de 1902- Crea mais uma 
brigaria r1e caval:arh de Guar•las Nacionaes no 
município do lteeite, no Estado de Pernambuco.. 475 

N. 4582- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De
creto de 7 de outubro de 1902- Crea uma bri
gada de artilharh de Guardas Nacionaes no 
munieipio de S. Lourenço da Matta, no Estado de 
Pernambuco................................... 47(i 

N. 4583 - JUSTIÇA E NÉGOCIOS INTERIORES - De
creto rle 7 da outubro de l\J02-Crea uma. bri
gada de infantaria de Guarrlas Kacionaes no mu-
nicípio de Ouricury, no E~tado de Pernambuco •• _ 47G 

N. 4581 - JUSTIÇ"\. E NEGOCIOS INTERIORES -De
crPto rle 7 de outubr·o de 190!- Crea uma bri
ga<la de inf:"tnt:wia de Guardas Nacionaes no 
município de Horu Con~elho, no Estado rle Per-
nambuco...................................... -177 

N. 4585 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES- De
creto <lc I ne outubro de 190!- Crea mais uma 
briga.<la de cavallaria de Ouar<las Nacionaes no 
município de Iguassú, no Estado de Pernam· 
buco. . . • • . . • . . . . • . . .• • • . • • . . . • • • • . . . . . • • • •• • • 477 

N. ·1586- JNDUSTIUA, VIAÇ.\.0 E OTIRAS PCHLICAS 
- lleor·eto de 7 1!0 ou tu hro 1le I !102 - Abre ao 
I\linisterio da. lndustria, Viação e Obr·n.s Publicas 
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N. 4587- MARINHA- Decreto de 8 de outubro de 1902 
- Approva o regulamento para a Escola Pratica 
de Artilharia .•..•••..•....••..••...••...•...•. 

N. 4588- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
- Decreto de 9 de outubro de 1902- Abre ao 
Ministerio da Iodustria, Viação e Obras Publicas 
o credito de 12:000$ para occorrer a despezas 
com a propaganda de productos agrícolas nos 
Estados Unidos da America do Norte .•.••.••.•• 

N. 4589 - RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de 9 de 
outubro de W02 - Publica a adhesão da Repu· 
blica Oriental do Uruguay à Convenção Telegra
phica Internacional de S. Petersburgo •.••••••• 

N. 4590- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
-Decreto de 13 de outubro de 190~ - Proroga 
por mais seis mezes o prazo para o inicio das 
obras de melhoramentos do porto da Bahia .•... 

N. 4591- INDUSTRL\, VIACÃO E OBRAS PUBLIC.\S 
Decreto de 13 de outu6ro de 1902- Proroga por 
quatro mezes o prazo marcado para o inicio das 
obras do porto de :\!anaos, Estado do Amazonas. 

N. 4592- INDUSTRIA. VI.\Ç1\.0 E OBRAS PUBLIC.\S 
-Decreto de 13 de Outubro de 1902- Abre ao 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 
o credito de 30:000$ para ser applícado como au
xilio à Sociedade Brazileira Exportadora de Café .. 

N. 4593 - INDUSTRIA, YIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
-Decreto de 13 de outubro de 1002- Autoriza 
a innovação do contracto com a «Amazon Steam 
Navigation Company, Limited» para a navegação 
a vapor nos rios Amazonas e outros nos Estados 
do Amazonas e Pará .•.••••..•.••.•••••••.•.••• 

N. 459i- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
- Decreto de 1:3 de outubro de 1902- Autoriza 
a renovação da contracto celebrado em virtude 
dos decretos ns. 10.208, da 16 de março de 1889 
e li90, de 3 de setembro de 1894, com a Compan-
hia Pernambucana de Navegação .............. . 

N. 4395- JUSTIÇA E NEOOCIOS INTERIORES- De
creto de 15 de outubro de 1902- Crea mais uma 
brigaria de infantaria de Guardas Nacionaes no 
município do Limoeiro, Estado de Pernambuco. 

N. 45G6 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De· 
ereto de 15 de outubro de 1902- Crea uma bri· 
gada de infantaria e mais uma de cavallaria de 
Guardas Na.ciooaes no município de Gamelleira, 
no Estado de Perna01buco •••••.•••.••.••••..... 
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N. 4597- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de l:í de outubro cte l\J02- Cre<t uma bri
gada de cavallaria e uma de artilharia na Guarda 
Nacional da comarca de Tres Corações do Rio 
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Verde, no Estado de :\linas Geraes.. .• • . . .. . • • . 506 

N. -l598- JUSTIÇA g NEGOCIOS INTERIORES- De
creto de • 15 de outubro de I 90:! - Crea mais 
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N. 4.>99- JUSTIÇA E NEGOCIOS INT!miORES- De
creto de 15 de outubro de 190:! - Crea mais uma 
brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na 
comarca ele Breves, no Estado do Pará.. . • . • . . . 507 

:'-!. 4600 - JUSTICA E NEGOCIOS li\TERIORES - De
creto de Í5 de outubro de 1!10:? - Crea mais uma 
brigada de cavallaria de Guardas Nacione.es na 
comarca da Capital do Estado de S. Paulo..... 507 

N. 4601- .TeSTICA E NEGOCIOS INTERIORES- De
creto de J5 de outubro de 1902- Abre ao Mi
nisterio da Justiça e Negocios Interiores, por 
conta do exercício de 19lJ:?, o credito supplementar 
de 618:7:>0$, sendo 141:7.-,0$ á verba-Subsidio 
dos Senadores- e 477:0008 á verba- Subsidio 
dos Deput~dos .•...••....•• ·. .•. • ... . .. . .•. . • • • . • :008' 

N. 4602- JUSTICA E NEGOCIOS INTEIUORES- De
creto de 15 de outubro de ID02- Abt·e ao Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores,' por 
conta do exercício de ID02, o credito supplementa:;.o 
tle l:l3:700 . .::, sendo :::3:700~ á verba.- Secretaria 
rio Seuado- e .-•0:000$ á verba- Secretaria ua 
Ca,mara dos Deputados......................... 508 

N. -!G03- INDUSTRIA, VI.\ÇÃO E OBRAS PUBLIC.\S 
-Decreto de 20 de outubro ue 1!102- Approva 
os orçamentos rle obras novas e de reconstrucção 
e consolidação, cuja importancia deverá ser in-
cluída no capital da Companhia Docas de Santos. GOD 

N. 4604- JUSTIÇA E NEGOC!OS INTERIORES- De
creto de :!2 de outubro de !U02 - Abre ao Mi.
nisterio ua .Justica e Negocias Interiores o credito 
extraordinario rle 8:000$ para ajuda de ousto 
ao lente da Faculdade de Medicina da Bahia, 
Dr. Carlos de Freitas.......................... GLO 

N. 4603- .JUSTIÇA E NEGOCIOS li'ITERlOHES - De-
creto de 22 de ontubro de 1902- Crea mais uma 
brigada de caV<lllaria de Guat•das Nacionaes no 
município de Ouricury, no Estado de Pernambuco 5l0 
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com a prop•ga.nda do ga.z natural exi-tent" no 
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N. 4613- FAZENDA- Decreto de 24 de outubro de 
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um ediflcio destinado à Atranclega de Paran,•guá, 
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N. 4614 - JUSTIC \ E NEGOCIOS INTERIORES - De
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N. 4615 - INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
- Decreto de 2i de outubro do HlO:~ - Concede 
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autorizaçã:> a « The Rio de Janeiro Lighterage 
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buco........................................... 555 

N. 46.20 - ,JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de 28 de outubro de 1902 - Crea uma 
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N. 4621- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORC:S- De
creto de 28 de outubro de 1902 - Crea uma 
bri.{ada de cavallaria de Guardas Nacionaes no 
município de Aguas Bailas, no Estado de Per· 
nambuco ....................... :.............. 55G 

N. 4622 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - Ue-
creto de 28 de outubro de 1902 ~ Crea mais 
uma. brigada de infantaria de Guardas Nacionaes 
no município do Brejo da Madre de Deus, no 
Estado de Pernambuco......................... 557 

N. 4623- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORKS- De
creto de 28 de outubro de 1902 - Cr·ea. mais 
uma brigada de infantaria de Guardas Nacio
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N. 4624 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES -De
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N. 4625 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de 28 de outubro de 1902 - Crea mais 
uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes 
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na comarça do Crato, no Estado do Ceará...... :J58 

N. 4026 - .JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES- De· 
ereto de ~8 de outubro de HJ02 - Crea uma bri
gada de cavallaria de Guardas Nacionaes na co-
marca de S. Francisco, no Estado do Ceará..... 556 

N. 4627 - JUSTICA E NEGOCIOS I:."lTElUOHES - De· 
ereto de 28 de outubro de 1V02- Crea mais uma 
brigada de infantal'ia e tres de ca valia ria de 
Guardas Nacionaes na comarca de Pelotas, no 
Estado do Rio Grande do Sul. . . . . . • . . . . . . . . • . • 559 

N. 4628- .JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - De
creto de 2'8 de outuiJro de 1902- Crea mais duas 
brigadas de infantaria de Guardas Nacionaes na 
comarca da Capital do Estado da Bahia. . . • . . . . • • :JGO 

N. 4629- INDUSTRIA, VIAÇ'ÃO E OBRAS PUBLICAS 
-Decreto de 28 de outubro de 1902 - Approva 
a rerorma dos estatutos da Sociedade de seguros 
mutuos sobre a vida «Garantia da Amazonia»... 560 

N~ 4630- INDUSTRIA, VIAÇ\.0 E OBRAS PUBLlC.\S 
- Decreto de 28 de outubro de I 902- Suspende a 
autorização concedida á Companhia ((Mannheimer 
Versicherungs Gesellscbaft» para funccionar no 
Brazil.. . . . . . . . • . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. • . . .. . 36!) 

N. 41)31 - INDUSTRIA, VIAC.\0 E OBRAS PT'BLICAS 
-Decreto de 28 de outubro de 1!!02- Proroga 
por 20 annos o prazo da concessão feita á socie
dade anonyma cB:mque Belge de Préts Foncier» 
pelo decreto n. :3776, de 25 de setembro de 1!!00. 569 

N. 4632 -lNDUSTRIA, VU.CÃO E OBRAS PUBLICAS 
- Decreto de 28 de Óutubro de !902- Suspende 
a autorização concedida á Sociedade Hanseatica de 
seguros contra fogo, estabelecida em Hamburgo, 
para funccionar no Brazil.. . . . • . • . . • • . . . . . . . . . 5i0 

N. 46~3 .:_ MARINHÀ - Decreto de 20 de outubro de 
1902 - Approva e manda executar o regula
mento para a Inspectoria G~ral de Engenharia 
Naval............... . ..• • • . • . .•• .. .. ... ..• . . . . • 370 

N. 4G34- INDUST.RIA, VUCÃO E OBRAS PGI3LICAS 
· - Decreto de 31 de oútubro de 1902- Approva 

as despezas feitas pela Companhia Paulista de 
Vias Ferreas e Fluviaes durante o anuo de 1901, 
por conta do capital da Estrada de Ferro do Rio 
Claro, que fica elevado aS 1.5!11.236........... 57G 
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N. 4633- INDUSTRIA, VIACÃO E OBRAS PUBLICAS 
-Decreto de 3! de o"utubro de l!J02- Approva 
a revisão dos estudos da Estrada de Ferro Santo 
Eduardo ao Cachoeiro de ltapemirim, correspon
dente ao trecho comprehentlido entre a estação 
de S. João do Muquy e o ponto terminal da 
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N. 4036 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES - De
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município de Caruarú, nc. Estado de Pernambuco 

N. 4638- JUST!CA E NEGOCIOS INTERIORES- De· 
ereto de 4 de novembro de 190:!- Abre ao Mi· 
nisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito 
de ::77:~00$, supplementar á verba- Soccorros 
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N. 4630- INDUSTRIA, VJA(;ÃO E OBRAS PUBLICAS 
- Decreto de 5 de novembrCl de W02 - Approva 
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« Empreza de Sal e Navegação» ....•.....•••..• 

N. 4640- INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 
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Ministerio da lndustria, Viação e Obras Publicas 
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com a acquisição de sementes e plantas ......•.• 
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N. 4643 - MARINHA - Decreto de 5 de novembro de 
1!102- Abre ao Ministerio da Marinha o credito 
extraordinario de 78:521$R!)() para pagamento d~ 
vencimentos ao pessoal do Corpo de Patrões· 
Móres, a nm capitão de mar e guena e um ca
pitão de fragata promovidos, e tres medicos de 
5' classe ....•.•.•.....•...•..•....•...•.•••••••. 
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de 190~ .•••••..•..•.••..••...•.•••..•.•..•...•• 

N. 46t8- MARINHA- Decreto de 7 de novembro de 
1902- Modifica as disposições dos arts. 4", 1:26, 
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N. 4649- MARINHA- Decreto de 7 de novembro de 
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spectivos corpos............................... 024 
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de 11 de novembro de 1902- Crea mais uma 
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(VOLUME II) 

DECRiTO N. 4445- DE I DE JULHO DE 1902 

Autoriza !1. organi~ação da sociedade anonyrna -A Accumuladora- e 
approva os re•pectivos eshtutos. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requereram Sylvio de Campos e José Pie
dade, ci,la.dãos brazilmros, domiciliados na c 1pital do Estado d(' 
S. Paulo: 

Resoh•e autorizar a org,\nisação da sociedade anonyma deno
minada-A Accumuladora-e approvar os est:~otutos, que a este 
acompanham, pelos quaes reger-se-ha a mesma sociedade. 

Capital Federal, I de julho de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim llfttrtinho. 

Estatutos da sociedade anonyma cc A Accurnuladora )) 
CAPITULO I 

FINS, SÉDE E DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

·Art. 1.0 Sob a denomina<;<"ío «A Accumuladora »é consti
tuída, com séde e foro nesta capital do Estado. de S. Paulo, 
uma sociedade anonyma, que SBrá regida pela legislaçiío espe
cial em vigor c pelos pi'odentes estatutos. 

Al't. 2.0 O prazo de dur,~çào da socio.lado ê de 50 annas, 
o qual poderá ser prorogado por deliber,\ção da assembléa 
gm·al de accionistas. 
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Art. 3.• A socied~de poderá esta.beleccr agencia.~ nas prin· 
cipaes cidades deste Estado, constituindo foro e domicilio ju· 
ridico, a jniz'J da diroctoria, onde for conveniente. 

Art. 4.• O:l fins da sociedade são: 
a) emittir · títulos do accumula.ção de el'enomias amort.t

zavois por sorteios poriodicos de grupos proporciona.cs á.> 
emissões feitas, pela maneir,• explicad<\ nas cbusula.s que 
acompanham o pedido de carta de autorização ; 

b} realizar seguros do vida em to<lus os som; gen<n·os c 
combinações conheddas o permittida.:. 

§ L• Não poderá « A Accumuladora » pr,'\ticar operações 
extranhas ao sou fim capital, sob pcn·~ de lbe ser c~~~sad:\ 
a autorizaçiio concedida para continua.r a. funcciona.r. 

§ 2." Não pod,Jrá, outrosim, effectU<\r seguros em outra. 
qualquer compa.nhh\ nacional ou estrangeira., dentro ou fóra. 
llo paíz. 

CAPITULO H 

DO CAPITAL 

Art. 5. o O capital inicial da sociedade será de cem contos 
de réis (100:000$) divididos em mil acções do valor nominal do 
cem mil réis cada uma, nomína.tivas e tra.nsfel'iveis na forma 
da lei. 

Art. ü.~ Integral:zado e3te ca.pital pela rea.lização de todas 
aa entradas ou mesmo com os lucros líquidos. Yerificados an
nualmente, poderá clle ser elevado até mil contns de réis 
(1.000:000$), caso assim o delibere a a.s-;embléa gemi dn ac
cionistas. 

Art. 7 .• Realizada. a. primeira entrada., que não deverá ser 
inferior a. dez por cento do valor de cada n,cç.ão, pJderá a di
rectoria, á proporção das necessidades SJciaes, fazer novas cha
ma.d~ts, mas com um interva.llo minimo de 30 dias, uma da 
outra. 

Pa.ra.grapho nnico. Fica salvo a qualquer accionista. o direito 
de, em qualque.- tempo, re_\lizar a integralização de sua.s acçõeH 
e, nesse caso, lhe serão abonados os juro3 de G ~ó ao anuo subt·e 
as qu:lntia.s antecipadas. 

Art. 8.• Os accioni~tas quo não r0atizarem as entr,\das de 
ca.pita! no prazu estabelecido pela dil·ect Jria e annunciado pela 
imprensa pagarão osjueos da. móra na raziío de l % au mez. 

Decorrido o prazo de sessenta dias do prazo marc_\du pela 
directoí'ia, o accionista remisso será compellido a realizar as 
elltrada.s em a.tra.zo, na. cunformidade do direito vigente, s.\lvo 
si ella entender que devem cahir em commis..;o as re~pectivas 
a.cções ; e, nesta hypothese, será. levada. á cJnta do fundo de 
reserva a. importancía das entradas rea.lizada:>, procedenrlo a 
directoria á reemi::lSão das respectivas acções, tomando os novos 
titulas os mesmos numoros dos annullalos. 
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Art. 9. 0 Nenhuma tt·ansferencia s~rá. feita sem prévh ·no:i
ftcação á directoria, com antecedeneia de tres dias, no mínimo. 
Essa n .. tific \ção deverá conter o nome do transferente, o d() 
adquirente, numero do acçõcs a adquirir o preç() da transfe
rencia. 

A assemulêa geral, convocada extraordinari'l.mente para esse 
fim, poderá denegar consentimento para a tt·ansferencia. no 
caso do so promp~.ificar o lia ou algum accionista a adquiri!· as 
acções pelo mesmo pt·eço. 

Art. 10. O facto de subscrever ou adquirii• acções, da 
sociedade implica a approvação e acccitação destes est<ttutos 
em todos os seus termos com sujeição ás deliberações das 
assemblêas gerao.', como tambem ás da directori:.t nos 
limi tcs das suas a t trilmiçõe J. , 

Nem os heedeiros nem os credores de um a.ccionista podem 
penhorar bens, registro ou valot·es 1l.a sociedade, nem accio
nal-a pa ·a haveeem o valor das acçõJs ou das,, pivirfas 
particulares, nem intenir de mod.o nenhum na admlhistração 
social, Citmpr.ndo-lhes acceitar os bcüanços · da sociedade e 
acatar as delibeeaçõe; da directoria 1:1 da:, assembléa geral, 
como os accionistas do que são herdeiros ou credores. 

CAPITULO I1I 

D.\ ADMINISTRAÇÃO 

Art. 11. A sociedade terá a seguinte administra1;ão: um 
conselho director composb de tres memb:·os, dos quaes um 
será o presiJ.ente ; e, mai>, do um inspector geral, cujas 
attribni<;ões bem como os respectivos honorarios serão mê~rca
dos pela assembléa geral de iustalla~·ão. 

Par.'\grapho unico. Os J.it·ectorc3 serão eleitos do cincJ em 
cinco anno~. podendo ser reeleitos. 

Ai't. 12. Cada um dos dire~tores eleitos, l\ntes do entrar 
no oxetcicio de suas funcr:ões, peestará cauç·ão de cincoenta 
acções da sociedade, p:wa garantir a sua gestão. Es.;as acr:ões, 
cuja cautela deverá ser deposit'lda nos cofres da sociedade, 
serão inalienaveis 1lumnte o tempo da gestão. 

Não pollerão os directores accumula.r esse cargo com qualquer 
outr.), remuneea•lo, nesta Sélcieda•_Lo. 

Art. 13. Em caso de impedimento temporario de um dos 
directot•es, por moti\·o justificado, os desimpedidos deverão con
vidae a um a.ecionH1.:t, que julgarem idoneo, para o substituir 

A remuneração qno compete ao substituto ser:i, mal'cada de 
mutuo accorJo entee elle e oa effectivos. 

Paragr<tpho unico. Set•á con.;i,lerada renuncia ou abandono 
a ausencia da sêdo social por mais de 30 dias. sem causa justi
ficada ou prévia annnencia da directoria. 
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Art. 14. A directoria reunir-se-ha, ao menos, uma voz por 
mez, e das suas resoluções, tomadas por maioria de votos pro
sentes, lavrar-se-hão actas em livro especial. 

Art. 15. lncumbe á directoria.: 
a) administrar os negocios o bons da sociedade, na fórma do 

direito e destes estatutos, praticando todos os actos necossarios 
a este fi.'nl, inclusive os de transigir, renuncia. r ou alienar 
dir~lto~. fazer retirada~. transf'erencias o alienação do rendas, 
fundos ou valores pertencentes á soci011ade; 

· b) ·confeccionar o fazer cumprir os regulamentos relativos a. 
todos os seus auxiliares e ás opet•ações da sociedade ; 

c) nomear o demittir todos os empregados ou mandatarios e 
marcar-lhes ordenados e attribuições; 

d) resolver sobre as chamadas de capital, transferencia e 
commisso de acções, etc.; 

.e) fixar o emprego dos fundos, conforme o art. 28; 
f) resolver sobro as acções judicia.es em que a s1ciedade 

tenha de responder como autora. ou ré ; 
g) fixar as ilespeza.s annuaos da administração ; 
h) estabelecer e prestar as contas a.nnuaes, fixando as re

servas e os dividendos, ad referendum da assembléa geral; 
i) fundar as agencias que julgar necessarias, de accordo com 

o art. 3°; 
j) convocar extraordinariamente a assemlJléa geral, quando 

julgar necessario no:~ casos previstos na lei. 
Art. 16. Ao direct'Jr-presidente incumbe: 
a) presidir as reuniões da dircctori<t, set· org:io della c 

regular os seus tra.balhos ; 
b) convocar em nome da diroctoria a~ assembléas geraes 

ordinarias ou oxtraordinarias ; 
c) redigir o relatorlo annual e assignar o balanço e contas 

da sociedado e apreBcntar esses documentos á as•embléa geral 
ordinaria, em nome da. directoria ; 

d) assignar, na. mesma qualidade, as nomeações de inspe
ctorcs, agentes, banqueiros e qua.esquer outros representantes 
da sociedatle ; 

e) tomar quae,;quer medirias qu~ entender necessarias aos 
interesses sociaes, devendo sujeitar posteriormente esses actos 
á approvação da tlirectorla ; 

f) representar a sociedade em suas relações com terceiros 
ou em Juizo, sendo-lhe facultado para isso constituir man
datario~; 

g) fazer executar fielmente os presentes estatutos, assim 
6lomo os regulamentos e deliberações da dil'cctoria e asscmbléa 
geral de accionistas. 

Art. 17. Para boa administração da sociedade terá clla os 
auxiliare.~ que julgar necossarios. 
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'\ 

CAPITULO IV "I 

DA COMMISSÃO FISCAL 

Art. 18. Ha,ver<t uma commissão fiscal permanente, com
posta de tres membros etfectivos e tres supplentes, eleitos an
nualmente em cada reunião ordinari<t da assombléa geral, e 
que exercerá as attribuições que são concedidas aos conselhos 
fiscaes pela legislação vigent:J sob.·e sociedades anonymas. In
cumbe-lhe, out:osim: 

a) examinar e dar parecer sobre ~~ cJntas, balanços e demaiS 
actos praticados pela directoria, potlenuo e>tendm· o seu exame 
á escripturação geral da sociedade; 

b) a{sistir aos sorteios periotlicJs de amortização das apolices, 
fiscalizando-os minuciosamente ; 

c) dar voto, merament[) consultivo, nos casos de duvida ou 
divergcncia entre os dircctJrcs, c sempre que estes appellarem 
para sua coadjuvação nos actos de administl'ação ; 

d) do resolvido em suas reuniões, que serão ao menos uma 
vez por mez, lavrará o conselho fiscal uma act:t em livro para 
esse fim especbl. 

Art. 19. Os membros etfectivos do conselho fiscal pm·cebe
rão o honorario menSitl de l:'íO$, o serão . em seus impe
dimentos substituído.'! pelos respectivos supplentes, cabendo 
em tal caso a estes os lwnorarios daquelle3, pelo tempo que 
durar a substituição. 

Art. 20. O:i m )mbros do conselho fi ;ca.l deverão ser aecíonistas 
e possuir pelo menos 50 acções da sociedade. 

CAPITULO V 

DA ASSEMBLE'A GERAL 

Art. 21. A assombléa geral ordinaria so etfectuará. annual
mente, tt•es mezos apó3 o encerramento <las transa.cções do 
anuo social c levantamento do respectivo balanço, para pre
encher assim as exigencias da legislação em vigor. As oxtraor
dinarias so etfectuarão quando a directoria. entender, ou for 
requerida por accionis.tas, representando, ao menos, um quinto 
do capital social. 

Art. 22. Cada grupo de cinco acções dará direito a um 
voto, até o numero maximo de 25, devendo ellas ser 
inscriptas com antecedencia de 30 dias. 
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CAPITULO VI 

BALA;o.;~·o, Fl'NDO DE RESERVA E LUCROS 

Art. 23. O a.nno financeiro U.a. sociedade começará a ser con
tado do dia da sua. insta.llação, de\·cndo o balanço das oporaçõe~ 
ser fechado no ultimo dia do 12'> mez decorrido daquella. data.. 

Art. 24. As despezas do instalbção da. sociedade em sua. 
sêde, agencias o fiscalizaç>ão serão a.mortizada.s c:n prazo não 
excedente a tros annos. 

Todas as domais tlcspozas da sociedade serão cada anno in
scriptas na conta do li!Ci'os e pertlas dtJ exercicio em qtic forem 
feitas. 

Art. 25. Sômentc depois de deduzidos da receita bruta todas 
as despezas o encargos sociaes, é que a directoria. poderá distri
lmir bonificação ou dividendos pelos accionistas. 

Art. 26. Dos lucrJs liquidas vol'ificallos annualmente se do
•luzit·ão os nccess ·.rios á c:mstituição do fundo securat)rio, que 
não é mais do quo a totalid'ado das reservas technica.s dos se
guros realizados c, em seguida, se tirarão lO ~ó para o fundo de 
reserva. destinado á integralização do capital inicial. 

Do restante se ap •.rtarão 20 °/ 0 , sendo metatle como bonifica
ção aos directores gerente e inspcctor geral c o restante como 
honificJ.ção aos in ·orporallores, distribuindo-se o saldo liquido 
pelos acciunistas na peoporção ex.acta do numm·o tlc acçõcs c 
impoetancia dv capital de cada nm atl o maximo de 2ll 0 /o ao 
n.nno. Quando exceder a esse limite, será o exce.>so distl'ibuido 
pelos segundos, qnc são os possuidores de apoliccs de seguros de 
vida, c pelos mutua.rim, que são os pos:>uidores dos titttlos de 
accumulaç-ão. 

Art. 27. No invent<1l'io dos bons sociaes, assim como no ba
lanço annual se deverá fazer distl'ibuição clara entee o ftlllLlo 
sccura.torio (re>crva tias apolices .te ~eguros de vida) o o fundo 
accumulativo, representatlo pelas contribuições dos titulos de 
accumulação em vigur. 

CAPITULO VIl 

APPLIC.\Ç'ÃO DOS FU:\"DJS 

Art. 28. Todos os fundo-1 da sociedade, cxcluin.lo sómenl.c os 
tleJtinados ao pagamento das despezas corrente.>, como amorti
zação dos tHulos tlo a.ccumula.ção, pagamentos do sinistros, ho
norario~ da administração, do . .:pczas ordinaeia.s, extl'aordina
rias, etc., serão applicados: 

a) em compra. do apoliccs feJer<1es ou e>ta.tluae.> ; 
IJ) em compPa o venda tio immoveis de boa e segura renda ; 
c) om hypot.hoca!J 11 ,·banas. ca.nçiics S<Jbt·c n.polices e titulos de 

J·o:~l valot·, 11 ponhot· mol'Ca.ntil. 
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CAP.TULO VIII 

DISPOSIÇÕES TRAN~ITORIAS 
.1·· 

Art. 29. O~ casos não previstos nestes est'l.tutos serão regu
ladns JWla lei tias socied:Ldes anonym:t~ em vig-or e, no~ pontos 
em que esta tn.mbcm fo1• omissa, pelas resoluções da dit·ectoria. 

S. Paulo, lO de junho de l!J02.- Os incorporadores, Sylvio d.s 
Campos.-José Piedade. ~ l ,1.\ ~! 

DECRETO ~. 44~6- DF.! 2 DE ,JU[.IIO llE 1!)02 

Abre ao 1\Iinisterio da Industria, Viação e Obras Pttblicas o cretlito de 
50:000$ para occorrer á~ despezas de propaganrla de protluctos mi
neraes. 

O Prrsitlentc da Rqmblica do~ E~tatlos Unirlos do Drazil. 
usando da autorização <'ontid;~ no <wt. 18, n. IV, da lei n. 834, 
de 30 de uez:embro de l9Gl, deceeta: 

Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Intlustl'ia, Viação 
e Obrn.s Publiras, pw:J. occorret• á dr•spnza de propaganda de 
p1·oductos minera.es e com applicação especi:tl ao sehisto bitu
rninoso de Marahú, no Est.adv da. Bahia, o credito de 50:000$, 
por conta da quantia de 300:000$, a que se refm•r• a citada dis
posição. 

Capital Federal, 2 de julho de I!J02, 14" da Rcpnhlica. 

M. F'EitiL\Z DE C.D!POS S.\LLES. 

,tnlonio .1vg11slo da Silva. 

DECRI•:TO K. 44!7- DE 3 DE JUL!l) m: 1\.JiJ'.l 

Ct·ea uma brigaria de infantaria e uma de cavallaria de Guardas 
Nacionaes na comarca do Rio Grande, no EBtado do Rio Grande 
do Sul. 

O Pi'esident.o da Repnb!ica dos Estados Unidos do Rl'azil, 
para execução t.lo decreto n. 431, do 14 de dezembro de lt:l9G, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da co
marca do Rio Grande, no Est:~.do do Rio Grande do Sul, um:t 
brigada dJ infantaria e uma de cava.llaria, aquella com a de· 
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signação de 47a, que se constituirá de tl•es batalhões do ser· 
viço activo, ns. 139, 140 e 141, e um do da reserva sob n. 47, 
e esta com a de 5za, que se constit__uirá. de dons regimento~, 
ns. 103 e 104, os quaes se organisarao com os guardas qua~t
fica.dos nos distt•ictos da referida comarca ; reYogadas as diS
posições em contrario. 

Capital Federal, 3 de julho de 1902, W da ~epublica. 

M. FERRAZ DE CA~IPOS S.\LLES. 

Sabino llan·oso Jnnim·. 

DECRETO N. 4448- DE 3 DE JULHO DE 1902 

Crea uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaea na comarca de 
1\fagé, no Estado do Rio de Janeiro. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezcrnbeo de 1896, 
dJcreta: 

Artigo unico. Fica creada n> Guarda Nacional da comarca 
de Magé, no Estado do Rio de Janeiro, uma brigada de ca
vallaria, com a designão de 21a, a qual se constituirá. de dous 
regimentos sob ns. 41 e 42, que se organisarão cvm os guardas 
qualificados U<JS districtos da referida comarca ; revogadas 
.as disposições em conit·ario. 

Capital Federal, 3 de julho de 1902, 14° da Itepublica. 

M. FERRAZ de CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junio1·. 

DECRETO N. 4449- DE 3 DE Jl:LIIO DE 1902 

Crea mais uma brigada de infantaria e duas de cavallaria de Guar
das Nacionaes na comarca de Além Parahyha, no E~tado de Minas 
Geraes. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de l89tl, 
~ecreh: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca 
de Além Parahyba, no Estado de Minas Uel'aes. mais uma bri
gada_ de infantaria. e duas de cavallaria., aquella com a desi
gnaçao de 153•, que se constituirá. do tres batalhões do serviço 
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activo, ns. 457, 458 e 459, e um do da. reserva. sob n.. 153, e 
estas com as de 69• e 70•, que se constituirão de dous regimentos 
cada uma sob ns. 137, 138, 139 e 140, os quaes se ·'Ol'galli!ario 
com os guardas qualificados nos districtos da referi~ \ÓI;iJilarca.; 
revogadas as dispo~ições em contrario. ' ' · · .J 

CapitaJ Federal, 3 de julho de l\J02,, 14° da Rcpublica. 

M. FERRÁz DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Sarros.o Junior. 
I ' .~ 7 r (' ·r,.'.' 

DECRETO N. 445J - DE 3 DE JULHO DE 1902 

.\bre ao lllinisterio da Justiça e Negocios Interiores, por conta do 
exercício de i902, o credito eupplementar de i.381:875l, sendo: 
316:575$ á verba ~Subsidio dos Senadores e i.065:300$ á verba
Subsidio dos Deputados. 

O Prcsi<lent3 th Republic'\ tlos E~t<\tlos Unidos do Brazil, <ttten
tlendo a. que as verb 1s desttnadas ás tlespezas do CongrJsso 
~acionai se torn>1·a.m insufficientes no corrente cxcecicio, em 
consequencia da s~ssão extraordinaria convocada para. o dia. 
25 do fevereiro ultimo e ouvido o Tribunal de Contas, nos 
termos do art. 70, § 5°, do r6gu1amento approva.do pelo de· 
ereto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao 
Ministerio da Justiça, e Negocias Interiores, por conta do rofo· 
rido exercicio, o credito supplemeotar de 1.381:875$, senJo: 
316:575$ á ve:·ba.- Subsidio dos Senadores~ e 1.065:300$ á 
verba- Subsidio dos Deputados- afim de occorrer ao paga.· 
mento do subsidio dos membr<JS do Congresso Nacional atê 3 de 
setembro futuro. 

Capital Federal, 3 do julho de 1902, 14° da. Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 

DECRETO N. 4451- DE 3 DE JULHO DE 1902 

Abra ao Miuisterio da Justiça e Negocies Interiores, por conta do exer
cício de 1902, o credito supplementar de 119: 533$333, sendo 56:800$ 
á verba -Secretaria do Senado-e 62:733$.'333 â verba- Secretaria da 
Camara dos Deputados. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Beazil, 
a.ttcndendo a que as verbas destinadas ás despezas do Congresso 
Nacional se .tornaram insufficientes no corrente exercício, om 
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conscquencia da sessão extraordinaria convocada para o dia 25 
de fevereiro ultimo e ouvido o Tribunal de Conta~, nos termos 
do art. 70, § 5•, do regulamento approvado pelo tlecreto 
n. 2409, de 23 dCl dezembrv de 1896, resolve abrir ao Mi
nisterio da Justiça e Negocios Interiores, por conta do rnferido 
exercício, o ct·euito supplementar de 119:533:!;333, a saber: 
fm:800$ á verba- Secretaria rio Senado, sendo 25:750:) p:•,ra im
pressões e publicações dos debates e para as despez~·.s motivadas 
pela discussão do Godigo Civil o 31 :O:JO$ para o servi<:o ta
chygraphico/rcvisão e redacção dos llchatc,;; 62:733$'133 á verba 
-Secretaria da Carriara dos Deput;ulos - scnrlo 19:800$ para 
impres~õo.~ c publicações dos debates e 42:933$::3:: para o ser
viço stenographico, até 3 do setembro futuro. 

Capital Federal, 3 de julho de 1002, l,io da Rcpuhlica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Barroso Jw~ ior. 

DECRETO N. 4452- DE 4 DE JL'Ll!O DE 1902 

Isenta os concessionario~ das obras do porto ele :'>lanáos dos direitos 
aduaneiros para todo o material destinad0 ás r~ferida3 obras, de 

conformidade com a lei n. 813, de 2~ <le dezembro ele 1\JOl. 

O Presidente da R':publica dos E~tados Unidos do Brazil, 
attendondo ao que requereram B. lloymticwicz & Comp., con
ccssionar;os, por decreto n. 3i25, de 1 de agosto do 1900, das 
obras de ml'lhoramentos do p.>rto de Manáo~. E-otado do Ama.
zon '.S, c usando da aut:n·ização contida no art. 2'. n. III, da 
lei n. 813, de 23 de dezembro d~~ 1901, decreta: 

Artigo unico. Ficam os concessionarios das obras de melho
ramento do porto de Manâos, Estado do Amazonas, isentos do 
pagamento de direitos a.\uaneiros, durante o pr ,zo tia. respe
ctiva concessão, para todo o material que importarem com 
destino á construcção e conservação das r.~fcrid~~s obra:; e dos 
armazens que edificarem nos tcnenos dosa.propl'iados, nos do 
marinhas e aterrados, incluído o combnsGi 1·el para o funccio
namento das machina.s precisas ao respcdiYo serviço c movi
mento de mercadorias. 

Capital Federal, 4 do julho do 1902, l •1° da. Rcpublica. 

M. FERRAZ DE CA:IIPOS SALLES. 

Antonio ,tugusto ([(!Silva. 
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DECRETO N. 4453 - DE 5 DE JULHO DE 1902 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
S. Paulo de Olivença, no Estado do Amazonas. 

O Presidente da. Rcpublic:\ \los Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artig.J unico. Fica. cre:.tda. na nna.rda Nacional da comarca du 
S. Paulo de O li v onça, no Estado do Amazonas, uma brigada d'l 
infantaria, com a designação de 33a, a qual se constituirá de 
tres batalhões do serviço activo. ns. 97, 98 e 99, e um do da 
reserva, sob n. 33, que se organisarão com os guardas quali
ficados nos districtos \la referida comarca ; revogadas as q.ispo-
sições em contrario. · {, ,. ·. · · '·· 
Cap~bl Federal, 5 de julho do 190?, 14" da. RJp~ih!i~â.'. · 

l\1. ~·FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Bm·roso Junior. 

DECRETO N. 4454- DE 5 DE JULHO DE 1902 

Crea uma brigada de artilh'lria e mais uma de infantaria de Guardas 
Nacionaes na comarca de Humaytá, no Estado do Amazonas. 

O Prosidenta da Republica. dos Estados Unidos do Bt•azil, 
para execução do decl'eto n. 431, de 14 de dezembro do 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam cr,•adas na. Guard:~, Nacional da comarc·~ 
tl.c Humaytá, no Estado do Amazonas, uma br·igada do arti
llw.ria e mais uma ('.e infantaria, esta com a designação de 
34\ que se constituirá d.c tl'cs batalhões do serviço acLvo, 
ns. 100, 101 e 102, e um d.a. reserva sob n. 34, c a~1uella com 
a de 6•, que se constituirá de um hatalhão de artilharia de po· 
si<;ão e nm regimento d.e artilharia de campanha, ambos sob 
n. 6, os quaes se organis:uão com os guardas qualificados nos 
districtos da l'tJferida comarca. ; revogadas as disposições em 
contra1•io. 

Capihl Federal, 5 de julho d.c 1902, 14" d.a Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SÁLLES. 

Sabirw llan·oso Junior. 
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DECRETO N. 4455- DE 5 DE JULHO DE 1902 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Naciona~• na comarca de 
Teffé, no Estado do Amazo,n~s. 

b Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica croa.da na. Guarda Nacioml da comarca de 
Tetré, no Esla.do do Amazonas, mt\ÍS uma brigada de infantaria 
com a dl'signa.çã.o de S5•, a qual se constituirá tle tres bata
lhões do serviço ac\ivo, ns. 103, 104 o 105, e um do da. 
1•eserva sob n. 35, que se organisarão com os guardas quali· 
ficados nos districtos da reforida comarca ; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Capital Federal, 5 de julho de 190~, 14• da RepulJlica. 

M, FERRAZ DE CAMPOS S.\.LLE~. 

Sabino Bar1·oso Junio1·. 

DECRETO N. 4456- DE 5 DE Jl'LI!O DE 1902 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionae3 na 
comarca de Dores da Boa Esperança, no Esudo tle ~Iinas Gerae~. 

O P1·esidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para. execução do decreto n. 431, de 14 de dezembrv de 189G,. 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca ele 
Dores da Bo\ Esperança, no Estado de Minas Geraes, mais 
uma brigada de infantaria com a designação de 154", a qual se· 
constituirá de tres batalhõe3 do serviço activo, ns. 460, 4G~ 
e 462, e um do da reserva sob n. 154, quo se organisarão com 
os gua1•das qualificados nos districtos da r0ferida comarca ~ 
revogadas as disposiçõe3 em contrario. 

Capital Federal, 5 de julho de 190~, 14° da Republica. 

1\I. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Saó·:'no llan·oso Jun·:'or. 
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DECRETO N. 4-!57- DE 8 DE JULHO DE 1902 

Relem a ll1e$a administrativa da Santa Casa de Misericordia & 

Hospital de Lazaros de Sabará, no Estado de 1\Iinas Geraes, da 
obrigação do pagamento de 1:736~250. 

O Presidente da Republic:\ dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorização concedida ao Governo, no § 9° do a1·t. 31 
da. lei n. 834, do 30 de dezomb1·o do 1901, reoolve relevar a. 
Mesa administrativa da Santa f!as~t de Misedco1·dia e Hospital 
de Lazaros de S~tbará, no Estado de Min1s Geraes da obrigação 
do :pagamctüo da quantia de 1:736$250, correspondentB áLll~u;.., 
dação das tres c1uintas partes do extincto :v;inetxlo do Jaguàrc.t;, 

Capital Fl'det•al, 8 de julho do 1902, 14~ ·da Republic[l., 
1 ··' 

M. FtRR.AZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim Mw·tinho • . ,, 

DECRETO N. 4458-DE 12 DE JULHO DE 1902 

Restabelece o decreto n. 2831, de 14 de março de 1898. 

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil: 
Resolve decretar: 
Artigo unico. E' rastabelecido o decreto n. 2831, de 14 de 

março de 1898, que creou as circumscripções federaes na secçã,o 
da Parahya, ficando revogado o de n. 3135, do 2G de no
vembro daquelle anno. 

Capital Federal, 12 de julho de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE C,DIPOS SALLES. 

Sabin'J llan·oso J~tnio1·. 

DECRETO N. 4459 - DE 12 DE JULHO DE 1902 

Crea mai> uma brigada ~ infantaria de Guardas Nacionaes na 
cornaroo de Tamboril, no Estado do Ceará. 

O Pre3idente da Republica. dos Estado3 Unido3 do Brazil, 
para execuçii·J do (lecreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta : 

Artig.J unicJ. Fica creada. na Guarda Nacional da comarca 
de Tamboril, no Estado do Ceará., m:J.is uma brigad \ de infan
taria com a dcsignaç'ío de 67&, a qual se constituirá de tres 
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batalhões <lo serdço ac\ivo, ns. 199, 200 e 201, e um do da. 
reserva sob n. 67, quo se organisa.rão com os gual'da.s qualifi· 
ca.dos nos districtos da referida comarca ; revogadas as dispo
sic;ões em contrario. 

Capital Federal, 12 do julho de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Da1-roso Junio1·, 

DECRETO N. 4460 - DE 12 DE JULI!O DE I 002 

Crea mais uma ·J,rigada de infantaria de Guardas 1\acionaes na 
comarca de Dous Corregos, no Estado de S. Paulo. 

O Presidente rl:t Rcpuhlice~, dos E~tados Unidos do Brazil, 
para eXCl'llf,"~'J •lo uecrcto 11. 4:31, de !4 ue dczembl'O de 1896, 
decreta: 

Artigo nnico. Fica crcada na Guarda Nacional da comarca 
de Dons Conegos, no Estado de S. Paulo, mais uma brigada 
uc infantaria com a designação de 106•, a. qual se constituirá 
do trcs batalhões do serviço activo, ns. 316, 3!7 e 318, e um 
do da. re~cn:.t sob n. 106, que se organisarão com os guardas 
qualificado~ nos districto-; da rcfcri,[a comarca; reYog;vlas as 
l!ispo~i\'Ões em contrario. 

Capital fc.Jeral,l2l\e julho de 190?, 14" da Rcpnblica. 

M. FERltAZ DE CA~IPOS S.\LLES. 

Sab·'no Dan·oso Junior. 

DECRETO N. 4•!61 -DE 12 DE JCLlJO IJE !002 

Crea tre<; hrig~.rlasde infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
Itapetininga, no Estado de S. Paulo. 

O p,'e>ídente da Republica dos E~ta.dl)s Unidos do Rrazil, 
para oxecaç;v:J do decreto n. 431, de 14 do dezembro do 1896, 
decreta: 

Artig.J unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da co
marca J.e Itapetinin{S"a, no Estado do S. Paulo, tres bri"adas de 
infantaria com as aesígnaçõ2s de 107•, tOsa e I09a, as quaes se 
condtituirão de trcs batalhões do serviço activo o um do da 
resel'va, c:vb u;na, aquellos de ns. 3111, 320, 321, 322, 323, 
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324, 32:5, 326 e 327, e este.;; so!J ns. 107, lOS e · I09; (i\te '1i~ 
organisarão com os guardas qn ~lificados nos itili~~rlqtc.s da 
referida comwca. ; revogMLt~ ai dis.p)~ÍÇÕ2SJ é\n co:1trario. 

Ca.pit:ll Fedel'al, 12 dP julho de 1902, 14° da República. 

M. FERRAZ DE CAMPOS S.-ULES, 

Saúino Bc!rtoso Junior • 
... I ! ... , 

D:~CRETO N, -1462 - DE 12 DE .Jl.'LHO DE 1902 

Crea duas brigadas de infantaria e uma de cal'allaria de Guardas 
Nacionaea na comarca de S. Leopoldo. no EstaJo elo Rio Gt·anrl~ 
do Sul. 

O Presidente da Repn hlica dos Estados Unidos do ill'azil.. 
p•ra execução do dect·eto n. 431, de 14 de dezcrn1>:o U.c 18\Jli. 
1lccreta: 

Artigo unico. Ficam crea.das na Guard.1. Nacional da co
nur~a de S. Leopoldo. no Estado do Rio Grande do Sul, dua~ 
brigadas de infantaria o urna de ca.va.lla.ria, aquellas com as 
designaçõe.s de 48• c 4D\ que se constituir.lo de L·es batalhii,'.> 
do serviço activo e um do da. reso,·va, carla uma, sob ns. 142. 
143, 144, 14), 146, 147, 48 P 49, o esta com a do 53a, que se 
constituirá do dous regim;llltos soh ns. 105 e 106, os qua.es Se' 
orgauis<.u·J.o com os guardas qualificados nos disteictos da. re
ferida comarca; rc:voga las as di.~po,i<;õBs em con~rario. 

Ca11ital Feleral, 12 do julln de 1002, 14° da Rcpublica. 

:\I. FERRAZ I>E CA~IPOS S.\LI.ES. 

DECRE:TO ~. 44G3 - DE 12 DE .Jl LJIO DE: I 9J2 

.A voca pura ~ administração fe,Jet·al o serviço de hygiena defensiva 
na Capital da Ilepublica, e dá outras proYi lenci:ts, 

O Presidente da !{e publica dos Estados Unidos do Brazi!. CJU
~iderando que a lei n. 8:5, de 20 rle sntembro de !8D2. quo deu 
organisaçio ao governo municipal do Districto Federil.l, expres
::nmente excluiu, em s •u art. 5S, paragrapho unico, rios serviços 
de hygiene, que deviam ser transferidos á Munic:palidade, o lh 
«execução d~ quaesqur . .- providencias dC' natut·.~za d fensiY<t 
cJntra a invasão de molo~tia> exotic.\s on 11issemina.;in das in
di~onas na Capital Fo1h'1l. t•mpr.•uan•l'l·O'I' para tal tlm t·JtlJ~ 
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os meios sanccionados pela scümcin. ou aconselhauos pela oúsm·
vação, 1.<~0>< como l'igorusa vigilancin. sanitaria, n.~sistcncia hos
pit;d:lr, isolamento c desinfecção » ; o que sigt1ifica fJlie a 
ltygicnc mnn.cipal ficou scn,lo conBtituid; cx.clu~ivamcnto pela 
hygionc ,te aggros~ão, quJ tem por objecto o Baneamcnto do 
meio t·m todos os seus dcblhes e as r<Jgras precisas pai'<\ con
set•val o ; 

CJn8iderando que, a. despe~to de tã.o clat·a disposiçiio, o serviço 
de hy~ticno defons,va, que a lei manda con.;iderat• fet!Pt'<~ol, íi.Ji 
indevhlam mto transforitlJ á 1\Iunicipalidado, que tambcm in
devidam nte o acceitou o adm nistrou, dq)OiS de rt~gu'amcn
t<~ol-o, como si serviço municipal fosso ; 

Cons.t!or:tntlo que o inte ·nss' publico r0clama a ob3ervancia. 
intcgl';ll do dtado paragl•::tpho unico, não SDmlJ éttltni:>,ivGl que 
pot• lllab tempo continue a cargo da. Municipalidade a hygieno 
do defmn c utra as mulestL~s tt·.wsmis~ive,s na Capital Fedol'al, 
qu:mdo os uutl•os serviços no mesmo p::tr.•.grapho oxcluiJ.os d!1. 
!tygienr municipGl so ::tcham i:l•Jb a administraç,-w do Uuvel'!1o Úé~ 
União; 

Considoranuo, por fim, que ~. insa1nhri '.ade peculiar d~L Ca
pital Federal é constante ameaça á saude public<~o nos Estado;; e 
duradouro porigo para o bem-e .. ;tar geral, pulo qual dnve a 
l'r1.ão continuamente veLw : 

Resolve <~oYucar para a atlminil:ltt·a.ção fmle1·al o sorvit;o d•} que 
tra1a o IL I! do p •.ra.gra.pho unico do art. 58 da !oi n. 85, üo 20 
de setcmuro de !892, coco ·po:·anrlo-o aus SlJrviçus t·e."uhmen
l,aros d::t Dt,•,;ctoria Go1•al de Baude Pttulira., e annullar us acto~ 
antc:wr 1S do Poder ExtJcutivo pelos qu::tes tal sCl'vlç-o fui ille
galmcnto tr.•.nsferido á Municipalidade do Districto Fc,[oral. 

C::tpit<~ol Fcdm"<\1, 12 de jullw do !902, 14° da Repnulka. 

M. FERRAZ DE C\.:\Ll'O.'> SALLES. 

D!I:CRETO N. 446.!- DE 12 DE JULHO DE 1902 

'l':slahc!ece as bases para a regulamentação dos serviçns de hygiene de 
defesa da Capital FederaL 

O Pt·csitlentc da Repnblica dos Est::tdos Unid<•S do Brazil, 
tendo em vi~ta o dcct·eto n. 446!, desta data, que a,voca para a 
União os serviços de hygiene defensiva na Capital Federal, 
re~olve que. n 1 rcgulamentar;ão dos mesmos serviços, se ob
<torvem as seguintes bases: 

1." Os serviços de hyglene dofensiva ll:\ C::tpital Federal com
prehendcm: a) a policia sanitaria contra. as mulostias transmis
síveis; b) a as3istencia hospi&él.lnr; c) o isolamento o de,;in-
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fecção ; tudo nos termos do n. I! do paragraphrJ unico do n.rt. 58 
dn. lei n. 85, de 20 de sote111 bl'o de 181<2. 

a) A policia s:tnitaria fedc•1·al ter;t por oh.betn ;~ Ol,VC'riguação 
dos casos de molcstias t ·:1 nsmissi v eis c1 o <'IIIJII'ego dos meios 
adequ:1dos á cxtlncção das •·p.d"rnias c cnrl<•Jni:L'<, co;cepl.uadoJ os 
afferente:! á hygmne de ag-gr'e8~ão. O conh··cimenh dos éãSbs 
occurrentes tle taes mol;•stias re.nrlt<tt'<i .!:t - indai.m1lo.-.o ila 
notific[tr;ão compulsoria A indagação cun~istirá. mt-.: visitas do
micillarias em zon<J. ou região 0111 que appat'(l<~m·em caso., 1le 
molestias transmissíveis ou haja rcceto qtJe app:t!'<·ç:tm. 

Nc.<S[t'l visitas a autoi·id<tde federal .tPI':i qualidade para 
apreciar :-,s condições do mei•.1 Pm que se rt.laf\~fcstarem as refe
ridas molostias c para indicai' a pr·ccisa cui':i'ccç~.!l'ICr appli· 
cantlo as leis forloracs ou rnnnicip:tes. fJUCl' >nlidtntiJl11t rJuéríl 
de direito providenciD.~ extmor.tinarias. 

Das dt\libcraçõe,; c orduns 1la ;mtoddade ':tnitar·i;t haverá. re
cm·so adminis .ratho p:ua." :\!iiiÍS'l'O •h .Ju,l.ir;:I. c :-.lt·gocio:; ln
t ·rio t•es. 

A notificação compulsot'ia scr;í. COJJ,;I.Hii l:t ptolrL obrigação, 
quo, succc,;:-ivan•wnte, e cad<J. um em f;~.lta ,lo p!'tH~o,tento, t.er;l.o: 
o nwdico nssistentc. pat'tei a ou cnfo:meJ,·:t. o do1Jo do domi· 
cilw, o parente mais prOXilllO do cnfcliiiO, 'lti \ com cite :esidir 
na mesma cas:1, o cltcfe du estabclecim:·nt.o om que o doente 
morar, c, finalmente, o visinlw cont.iguo- ,[n 1''\';!.i' no conhcci
Jlli'nto da autoridade saniGal'ia, peta ftii'tn:t '1111~ for <let.'l ·minada, 
a no·.icia de qualquer d"cnt<\ de mole>tia Gr•an.-;rni~sivel, veri
ficada ou suspeita, com ou sem a;sis .Pucia medica. 

Como me lida assccurai.orLt da c!fectivid:1do da notitlcac;ão 
com pulso ·ia, :;orá insti tuidu o Sl'rdço pot'manen te da '''3l'i ti
ca(·ão geral de obitus. 

ú) A <J.SSistencia hospitalar será J'acultatl:t •l·l po;;son.> qut\ a pe
direm. o "omar-se-h:t obl'igatoria no~ c:J.<oos :t·l·an•.c assign:tlad.os. 

A administraçilo aiseg ;r: trá aos tluenr "' o dieeito d•J se 
tratarem com os merlicoi de sua confiança, •lo<th que disso não 
d1•corN onus especial p .ra o estabelecimeni;r1. Em épocas cpitle
mica~, o Governo instal!ar·:L ho~pitues em pontCJil divm·so~ tla. 
cidade, ou dos seus sulmi'IJios, em ordem <t pl'i<star assist~ncia 
prompta aos enfermos c a facultar aos quo o pet!it'i!lll o rccm·so 
do isul.IJU<mto uosocomial vulunl.ario. 

A a.~sistencia hospitalu sJrii obrigatol•ia : 
Para os indigantes ou nccessi tado.; ; 
Para os enfermos cncontr·ados em lnlJilaçõl~'l col!cctivas nas 

11naes não possam ser conveni•mtem:;n·.e i :CJ!adn . .;; 
Para os que habitarem tlom.ci!io St'IU :t.; ]Jl'CCÍ:la:< condiçôcs 

hygienic:1s, quer pai' •, o isolamento quer· p<u'a, rJ tl·a.t.<Jml!nto; 
Pat'.•. os que infringirem o isolamentcJ e>';abdecitl•l. 
c) O isolamento será appliCarln aos c•nfm't!J;J'l e á:> pessoa::: qu~ 

·com ol!es tiverem tido cunt ~cto. salvo a h:q o1.hl'S,• tle llle sm• 
concedida a simples vigilanch medica, :t juizn th <w · orid:td" s:t
nita.·ia. 

tj 

• f' 
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O hola.mento dos communicantcs fa.r-se-ha. no~; ~eguintcs casos: 
quando voluntariamente o pedirem ; quando não dispuzerem de 
t'ecut·s··s para a sua manutenç1io ; qua.ndo não o1ferecerom ga
ranti<\ de submissão á. vigilanci<t medica.; quando não pULle:em 
t :an~fL1rir-se pa.m outro domirilio e o seu precisar de expurgo 
rigol'oso ; quando não se sujeitarem á.~ medidas do desinfecção 
onlenadas; qua.ndo infringil'em ai' regras da vigilancia. medica. 

As 1losinfecções :;erão g,·atuita~ ou retribuídas e a qualque,· 
scrJ pm:miti ido pedil-as, inth•pondcn1 omcntc Lia declat'<~ção de 
mo~h·os. A administ.raçiio re~ponderá pJlos prejuízos que a 
de:!illfi'CÇio causar aos pa t'l icnl<:tres, si os ditos prejuízos resul
btClll de descuido ou impel'ic.a.. 

EtllCpun(o nio forom regnl:1ment:1J.os os serviços de hygiene 
de tcnsi v a, a autoriúa.de s:1nitarin. guia.r-se-ha pelo !li~posto no 
presente dec:eto, pela.s lei~ mnnicip<tcs c pelas instl'Ucç>ões que 
t·ecdmr do Mini~terio da .Jnsti<:a e Negocies Intcriore>. 

Capihl Fc•let·al, 12 •'.e julh0 til' HI02, 14·> da Rcpnblica. 

!IT. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

LECRETO N. 4~G:>- r>l: l! L•::: Jt:Uto ú!:: l!J02 

Ccn,··.·Jo autJrilaçiio ao Dr. Eu:::cnio de ll:wros Falcão de Lacerda~ 
c-utt·os paL·a organisarem uma sociedade anonyma. sob a denominaçii<J 
fie·- Ccoperatira Civil dsc; Fnncciono.rioo; Publicos Federaes. 

n Pt·c~iJem,e da RepuUic~\ dos Estados t:niJos do Brazil, 
att~nuoud.J ao que requereram o Vt·. Eugon:o de Barro~ Falcão 
!l•· Lacer,la, bacharel .Jovim> Ihn:\1 da Fonseca c Diniz de Souz·~ 
Tllal'Lins, decreta: 

Arii;.;o unico. E' con<:e(hla :wtorizaç1iu ao Dr. Eugenio de 
J';areo' Fa.lc1io de Lac<·c"J.'l. baclnrel JoYíno B:~rt·al da Fonseca 
f' lliniz do So•tz:l. :\Iartins. p:<ra. dootro do pt•azo dJ um anno. 
o:;I:u1i:<:t"elll nest~ Capib! Fedt•t•ai uma socie,la!le <\nonyma SL)IJ 
r; 1l1·nomillctÇ'iio lle-CL)OJ,erJ.th·a Civil de Funcciona.:ios Publicos 
l·\;dm· ,,,)S, mediante a3 h:J.Sl'~ quP apresentaram, ticanJo obrigadc:. 
~' Hllnndte: :i app1•ovaçilo ild 1 ionn·no os rospecti vos estatutos 
c~. '-~tisútzcl' as fvrmali!ladrs exigi•l;~s peta legi."la~·ão em v'gor. 

c.,pi~tl Fe•leral, 12 de ,inllw di)!\)<)?, Uo d<t Republica. 
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Bases ~ara organisação o a socieoaoe tanon~ma - Coo~eratlja 
Civil o os funcclonarlos Pu~licos ferleraes,.a .q~e ~el~f~I~J 
decreto n. 4465, desta oata . r ' ', ··~. . 

A sociedade tem por fim prover os accionistas (los m<•llJOt'•~s 
artigos de uso civil, e em geral <l 1 tudo quanto é ncer-:':w:•J 
<i. economia do lar, pelo~ menot·e~ preços do mercado. 

Il 

A duração da sociotladc ser;i de eincoonta annos a confn.r rla 
data da sua insta.ll 1•;ão. 

Ill 

O patrimonio da s )Cio:•i:vle -:m·.i constitni,lo: 
to pelo capibl 1\c c;·m conto~ de réis (t0'):0Cl0~000), n

JH'Csentado por cinco mil ;tcções n0minativa.~ do Y~1lor rlr •;in•.c 
mil réis (20$000) cada uma ; 

2° pela receita proveniente de tolas as tran.ncçõe' 8ff~-
ctuadas pela mesma ; 

3° pelo fundo do resena ; 
4° pelos fundos especiae.;; q no v on ha.m a ser creados ; 
5° pelos bens moveis e immovcis que venha a a·lquil•ir. 
O capital social poderá ser elevado pe>r con veniencias c Jcs

envolvimento da sociedarle. 

IV 

As mercadorias 1nrão vondid<ts em armazens estahPloci,fH 
pela s:.~cicdaile, a dinheiro á vista, ~CJ.l v o: 

to aos qne c~ucion'l.rem como g.1.rantia de seu debito tif,•d JS 
d!t di vida publica ou ontros de notorio valor ; 

2° aos accionist~s que consign!trcm para p:1.gamento rlc ,_ .. ~s
tuario quantia igual i dccima parte da despeza feita ; 

3° aos accionistas que consigna.rcm o ordenado mensal ;t 
sociedade, tudo do accordo com as disposições de leis em vig.1r. 

v 
A sociedade ser:t a.dministl'ada. por uma directoria compos~.;l. 

<le nm presidente, um secretario e um thesoureim, e um con
selho fiscal de tres memhros. 

A primeira directoria Eet'v ir;t por cincJ annos c as ci<'Jin:s, 
por tres, poden<lo ser reelr>i tas. 
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DECRET.) N. ·14!3!3- DE 15 DE JULl[l) DE I 902 

AlH'C ao ~Ii,isterio da Fazanila o credito e>pe~ial de G:530~l07, para 
r>agamento de vencimentos ao ex·inqp~ctor da Alfan•lcg-a do Est~do 
do Eqpirilo Santo, Apulcht•o 1\Iotta. 

0 Presidont l da RepabliCJ. do3 E~~ 1d0s Unido~ uo Ul'azil, unnuo 
daautor,za.çãl) confJrida a.o PJdcr Executivo no art. 31, n. l, da 
lei n. 8:3-!, do 30 de Jlzemb.'G de l9'll, n t•m1o llnvido o Tribunal 
de Cont l.'i, tn c.mf-H·mid.ado 1lo al't. 2·'. § -~o, n. 2, lettt':\ C do tle
ct·eto lPgislativu n. 39~. do 8 de uur.uht•o do lSDG : 

Resolva a h rir n.o \linisterio d·~ F tZl~ll la o c1wlito nsp3cial do 
6:530.<i;[O/, p:Lt':t occH'l'er rw p:tgam lllto rhs vencimuntos quo 
doixoti de l'ece 1tot· o ex insp:~etur th\ Alf:wuo:.o:a. du Es•.ado do l<:s· 
pirito S:tnto, Apult!hrv Motta. o rohtivos a J pariollú ccJmpre
hendidr) entrd :~data. em que fiJi snspe tso do exorcicio tlo dito 
cargo, 26 de m:üo de 1895, até a de ~Ln exon3t'açã J, 27 tlo :1.ltri I 
de 1896. 

Capibl Federal, 15 de julho de l!J02, 14° da, Rupublica. 

M. FERRAZ DE C,urros SALLES. 

DECRETO N. 441)7 - DE I!) DE .JCLllO DI: l !)02 

Crea lima brigada de infa:ttaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
ParanaguL no Estado do Piaulty. 

O Presidente da Republica dos E~hdo' Unidos do Bt':\zil, parn. 
execução do decreto n. 431, de 14 de dc·zembro de 18V6, d:•cretn.: 

Artigo unico. Fica creévla m• Guarda Nacional da comarca de 
Paranaguá, no E~tado do Pia.uhy, uma brigad;t do i•tfantarh 
com a desigmtção •lo :33a, a qual se constituirá dr~ tl'OS baLtlhõos 
do serviço activo, ns. 97, 98 e 9\J, o um do da re;erva ,-o]). 
n. 33, que se organisarão com o::; gua1·rlas qualificados no" di~· 
trictos da referida. comarca; revo_radas as dt,posiçõP.; rm con
trariú. 

Capihl Federal, lD de jnllto de 1002, l-i" da Republiea. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLE.;. 

Sabino Bm-roso Junio;·. 
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DECRETO N. 4lG3 - DE !9 DE JULHO DE !902 

Crea mai~ uma brigada de infantaria de Guardas Nacionats na comarca 
de Baependy, no Estr<do de J\lin:\8 Geraes. 

O P<e:<idonto da Ropublicrt dos E~talos Unido~ d·1 Brazil, para 
cx:ecuçã.o do •lecretJ n. 431, de 14 de dezembro de 1R9li, decreta: 

Artig<J uni co. Fica Cl'ead<1 na Gn<teda. Nac~:oual .la. crJmarca 
de Bacpcnriy, no Estldo de Minas Geraes, mais um:\ brigada 
de infant'~ria com a desi'!naçã.o Ui) 155', a qu·ü SCl constituirá 
de tres batalltões do serviço actil·o, ns. 463, 4lH e 465. e um 
do da rc~erv<\ sob n. 155, que SJ organisa.rão,rOJn osguardas 
qualificado3 no3 di3trictns da referida f?~mh.'tld3,'; t>ovogàda.s 
as disposições em contrario. · 

Capital Federal, 19 de julho de; 1902, 14° da Republica. 
I -' 

J\I. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sab.'no llal'l'OSO Jlln::or. 

!JECRI~TO N. 4lGD-DE 19 DE .JULHO DE 1902 

Crea mai~ uma brigada de infantaria de Guardas N tcionaes n:~. 

comarca ele Piracicaba, no Estado de S. Paulo. 

O Pr2siilcnto da Rcpnblica dos Esta,los Undos do Brazil, para 
ex:ecuçiío do decreto n. 431, de 14 de J.ozmnbro de l8g6, decreta: 

Artigo unico. Fica croada nn. Gn:l.l'da Nacion 1l tht com:J.rca 
de Piracicaba, no Estado de S. Panlo, mais um:l. brig •,d:t do in
f,mtaria CJJU :\designação do I 10', a qual SCl constituirá do 
t!'uS bttalhiios do serviço ac·.ivo, ns. 328, 329 c :~30, c rnn do 
da re;;crva soh n. I lO, que se ol'ga.nisa!·ão com os gu<U'!in.S 
qualificados nos districtos d ~ rofcrLlêt comwca; rovogadas as 
<lispo,;içõe> om cuntea.rio. 

Ca.pitalFcdCJ:al, l\JdejulhJdcl902, l4°daRepublic.l, 

M. FERP.AZ DE CA~IPOS SALI,ES. 

Sabíno Bar,-oso Junio1·. 

DEClti~TO N. 4470 -DE l\J DE JULHO DE 1902 

Crea uma brigada de cavallaria de Guardas Kacionaes na comarca 
ele Januaria, no Estado de J\Iinas Geraes. 

O PrcsiJcntc da Rcpublica tlol Estados Unidos tlo B··aúl, para 
c·wcuçfl.o do Ject·eto n. 431, de 14 Jc dezcmheo do IS!Jtj, tlecl·etn.: 

Arti,g-o uni co. Fia1 crea la na Guard t Nacional da comaeca. 
de Januaria, no E~tado de Minas G ~t·aos, uma h;·iga,Ja de c a· 
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V;\llaria. com a designação de ·na, a qu'\l se cJnstituirá de 
dous rJgim~ntos sob ns. 141 e 142, que se organisarão com os 
guardas qualitlcalos nos districtos 1la l'ef,dda coma1·ca ; rero
l!ittlas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 19 de julho de 1902, Uo da U.epul•1ica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Banoso Junio1·. 

DECRETO N. 4471 -o:; 19 DE Jt:LIIO DE 1902 

Crea uma brigada de inf.tntaria de Guarda~ Nacionaes na comnrcu 
de l\Iundo No,·o, no E~tado da llahia. 

O Presidente da Republica dos Estados Uniclos do Brazil, p:tra 
'.execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1895, decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda:\' ~cional da comarca 
de Mun.'.o Novo, no Estad6 da BC\hia., uma brigada de infan
taria com a. designação de i3a, a qual se constituirá de tres 
bat&lhões do serviço activo, ns. 217, 218 e 219, e um do da. 
reserva sob n. 73, que se organisarão com os gua.rdas quali
ficados nos districtos da referida comarca ; revogadas as dis· 
posições em contrario. 

Capital Federal, 19 de julho de 1902, 14° da Republica. 

~1. FERRAZ DE CAJIIPOS S.~LLE3. 

Sabirto B1n'l'oso J•mior. 

DECRETO N. 4472 -DE 19 DE JULHO DE 1902 

··Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca 
de Jaicós, no Estado do Piauhy. 

O Prasidents da Republica dos Estados Unidos do Brazil, par<~ 
-execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de lf:l96, decrJta: 

.\r&igo unico. Fica cread·t na Guarda Naciunal d:t comarca 
de Jaicó.>, no Estado do Piauhy, uma brigada. de infantari:t 
com a. designação de 34a, a qual se constituirá ([e tres ba.talhões 
do serviço activo, ns. 100, 101 e 102, e um do da reserva 
sob n. 34 que se organisarão com os guardas quJ.lificados 
nos clistrictos da referida comarca ; revogadas as disposições 

·l'm contrario. 
Capital Federal, I9 de julho de I 902, 14° da Repu blica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS S•LLES. 

Sabino Barroso Junio1·. 
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DECRETJ N. 4473- DE 19 DE JULHO DE 1902 

Crea uma brigada de infantaria e uma de cavallaria de Guardas Na
cionaes na comarca de Jagnarão, no Estado do Rio Grande do Sul. 

O P:.·esidentc da Repnblica. dos E~tados Unidos do B.'azil. 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
df'cretc\: 

Arti(J'o nnico. Ficam c:eadas n::t. Guard::t. Nacional da co
marca "'de Jaguarão, no Estarlo do Rio Grande do Sul, uma 
brigada de infantaria e uma de cavallaria, aquella com a de
sign::tção de 50"', que se constituirá de trJs b::tta1hões do ser
viço activo, ns. 148, 149 e 150, c um do d<1 reserva sob 
n. 5(), e esta com a de 54"', que se constituirít de dou3 regi
mentos sob ns. 107 e 108, os quaes se organisarão com os 
guardas qualificados nos districtos da referida cJmarca; rJvo
gadas a,s disposiçõ3s em con tt a rio. 

Capital Feleral, 19 de jnllto de 1902, 14° u1 R'\public:t. 

}.! , FERRAZ DE CA:'IIPOS SALLES. 

DECRETO N. 4474- DE 21 DE JULHO DE 1902 

Approva a planta e orçamento para a con~truc~ão de um muro do 
arrimo no kilometro 32 mais 100m do prolongamento da Estrada de 
Fel'ro Barão de Araruama. 

O Presidente da Repuhlica tios Ec;tados Unidos do Brazil, 
attendendo ao que requet·eu a L~npoldiw( Railway Company, 
limired, decreta: 

Artigo unico. Ficam appr0vados a planta e orçamento, na 
importanci t de trinta o seis contos novecentos e sete mil c 
tluzentos réis (36:907$200), que com esto baixam, dcvUamcnte 
t•ubric:-tt!os, para a con~trucção de um muro de arrimo ao kilo
metro 32 + JOOm do prolongamenb da Estrada de Ferro 
Barão de Araruama, sendo a referida importancia lovala 
<í conta do custeio em um só semestre. 

C:tpita1 Federal, 21 de julho do 19J2, 14° da Repub!ica. 

l\I. FERRAZ DE CAMPOS 8ALLES. 

Antonio Lh•gusto da Silva. 
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DECRETO N. 4!75 -DE ';'2 DE JULHO DE 190~ 

Abre ao i\Iinisterio da Fazenda o credito esp2cial de 31 :370~347 parn 
indemniza~ão das dospezM feitas com o CongressJ Nacion1.l de Agri
cultura. 

O p,·esidento da Republica dos E~tn.tio;; Uni los do Brazil, 
usando da. autorização conferida ao Pvder Executivo n J art. :~1. 
§ 14, da lei n. 8l4, de 30 d.e d.ez~mht'J de l\J H, c tend'J ouvido 
o Tl'ibuna1 de Contas, na confor.niJade do art. 2>, § 2>, n. 2, 
1ettra C, do doceoto 1egcs1ativo n. 392, de 8 de ontubt·o d) 1892: 

Re:w1ve abrir ao Ministerio d<J. Fazon l_a o Ct't)ditD c.,:p:)chl de 
tl'inta c um contos tl'e3ontos setenta c nove mil tre3ontos 
quat•cnta. o sd3 róis ( :H: '!79.~3 !7 ) pu•a indemninçã.o das 
despez,. s fcttas pela Sociedade Naciona.l do Agricultura com o 
Congresso Nacional de Agricultura.,que se reuniu n~sta. Capitn.l. 
em agostJ e setembro do ano" findo. 

Capital Federal, 22 de julho de 190~, H• da Rcpu'llica. 

M. FERRAZ DE CA>IPOS SALLES. 

Joaquim Mui"linho. 

DECRETO N. 4476 - DE 23 DE Jt:LIIIJ DE 1002 

Approva e manda executar nova tabella para di3tribuição de farJa
n'lento aos aprendizes marinheiros e revoga a que se acha annexa 
ao decre~·) n. 1714, de 1.6 de m:;io de 13:!4, c as r.cspec~ivas obser~ 

vaçõe<:;. 

O Presidente Lh Republica dos E~tados Unidos do Brazil 
resolve approvar e ma.nna1' executar a tabelL~ (le distribuiçã.o 
de fardamento aos aprendizes marinheiros q nc 1t e:<te acom
pa.nha, por trazer ma>or rcgutarida.,le a es;e serviço e economia 
para os cofres publicos, ficando reYogada. a que se acha. a.nnexa 
ao decreto n. 1714, ele 16 de maii) de 18 ,4, com as rcsp3ctivas 
observações. 

Capital Federal, 23 de julho de 1002, 14• da Rcpublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

José P·into da Luz. 
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Ohserv:o~ões 

1. • Os commamlante;; das escolas farão declarar no:; pe lidoi-l 
.as quantidades das peças que corresponderem a cada. um dos 
padt·ões ou medida'! aúoptados pelo Commissarittdo Gorai da 
Armaria para a confecção do fardamento. Estas mc:didas são 
designadas pelos n->. I a 4, segundo o desc:wolvimento dos 
men__,r<::s, sendo a 1"' para os de !O a. 11 annos, a 2• para os 
-de 12 a 13, a 3"' para os de 14 a !5 o a 4• para o~ de 16 a 
17 annos. 

2.• As fitas para bonocts t~rão o dístico-Escola de Aprendizes 
Marinheiros - sendo vedado o uso de fitas com o nome da 
escola.. 

3."' Do faruamento distribuído ao assentar praça devem ficar 
convenientemente arrecadados : I cami~a e I calça de ftanell,a, 
l bonnet, 1 lenço, 1 camiseta, 1 par de sapatos c as polainas, 
para serem usados em formaturas ou passeios. 

4. • Fóra das época~ marcada" ne,ta tabclla, permitte-se 
unicamente, em casos extraordinarios, abonar-se 1 calça e 1 
-cam;sa. de algodão mescla a cada aprendiz, sendo a impor
tancia descontada no respectivo soldo, não excedendo o desconto 
de 1$ (mil réis), mensalmente. Sómente depois de paga uma 
pivida poderá o aprendiz contrahir outra. 

5."' Os aprendizes marinheiros só t··rão t\írcito ao Io semestre 
depois de tres mczes de praça. 

6.a Os seme,;tres terminarão em ::lO de j11nho e 31 t!c de
zembro. 

7 ." Nos climas frios serão dJ lã as ca,misetas, as ceroulas c 
as meias. 

8."' Haverá nas escolas roupa de encerado, para os apren
·dizea que, e·n dias chuvosos, forem detalhados pa1la serviço 
externo. 

9.• Os aprendizes que se conservarem no hospital por mais 
de seis mezes perderão os semestres vcncilios. 

10." Os aprendizes f!lie se aus,~ntarem perdPt'?Lo o fardamento 
vencido antes dl au'>encia. 

Secretaria da Marinha, 2:l de julho de 190!.-J. Pinto da 
Ltt;, 
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DECRETO N. 4477 -DE 24 DE JULHO DE 190.2 

Publica a adhe3iio do Greta á Con,·enção Post3l Universal de 'Vas
. hington, de 15 de julho de i~~li, e aos nccordo3 dt\ mesma data, como 

abaixo se declara. 

O Presidente da Republicn. dos Estauos Unidos do Brazil 
f.tz publica a adhesiio de Creh :.S Cunv~nçfio Postal Universal, 
de 15 de jnnlto tle 18J7, ao accordJ rcli\tivn ao soniço do valos 
pos&aes, à convenção sobre a pcemutê1çiio de encomrnontl<ts 
postam! e ao accJl'do conceenonte ao SJrviço do cob1·ança.s, se· 
gundo a cornmunicação do Conselho Federal Suis3o, do 16 de 
junho proximo passado, [1,0 Ministerio d;ts Re1açlíe> E"teriorol, 
cuja tra,lucção officia.1 a este acompanha. 

Capital Federal, 24 do julho do 1902, 14° da. Republica.. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

T1•aducção - B0rna, 16 de junho de 1902 -Sr. Ministro 
Ternos a honra de rcrnettor a V. Ex. a inclusa cópia das notas 
que as quateo potencias prolectora~ de ereta dirjgirarn, por in· 
terrnedio dos seno> representantes em Berna, ao Governo da 
Confederação Suissa em 17 de fevereiro proxirno passado e 7 do 
corrente, com o fim de notific Jr aos Estados que fazem parte dn. 
União Postal a adlwsão do Crota, parn. o 1'0 de julho vindouro. 
<t Convençao Postnl Univ.'J·sul, ao aécordo relativo ao serviço 
do vales postaes, á convenç>ão sobre a permutação de encom. 
mendas postaes o ao accordo concernente <VJ serviço do co· 
branças, actos concluídos em 'V<t<;llington em 15 de junho 
do !897. 

Pela presente faço-vos esta notificação, em virtude do art. 24 
da Convenção Posbl Univer~::tl (art. lO do accordo relativo ao 
serviço de valos postaes. art. 18 d::t convcnçlo sobt'e a permu
tação de encommomlas postaes e art. 17 concernente ás co
branças). 

Accrcsccntarernos quo a unidade monetaria de ereta é o 
ft•anco, sob a denominação de drachma, o qual se subllividc, 
como no systema d<t união l:J.tina, om 100 centesirnos ou !opta. 

Emfirn, quanto á contribuição p::tr<L a~ de,;pezas comrnuns d·t 
Secretaria Internacional, aque!le paiz está comprchendido na 
7• classe, de conformidade com as disposições do artigo XXXIV 
dt> regulamento do det'tlho e a ordem para a execução délo 
c~mvenção Po~bl Univer~al. 

Queira acceitar, St·. ~lini,:tl'O, a roite;·a,la wgm·anÇ'él, (la, nossa 
ai ta con ·lideração. 

Em nome do Conselho Federal Subw-0 Presidente da Con
fcderaç·ão, Zemp. -0 Chc.nc ·ller da Cnn f •tl<•raçii.o, n:·n.rtier. 
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S. Ex. Sl'. Mini~tro das Relações Extcriorc> do,; E~t;ulo:> Unido~ 
do Brazil, Rio de Janeiro. 

Copia-Bern1~, 7 de junho de UJ02-Sr. Pt•esidcntc-Para res
ponder ás perguntas f01·mulada.s por V. Ex. em da ta, do ll de 
rnt\rço ultimo o em additamonto á notiticaçãodatada de 17 de fe
vereiro, tenho a honra de leva,r tn conhecimento do Governo 
Federal, do accordo com o que ficou c~tabcleddo entre a~ 
.quatro potencias protectoras do ereta: 

1°, que a Administração Cretcn:'le tem intenç;'io do adhcrir 
não só á Convenção principa,l da União Postal concluidtt em 
\Vashill!}ton a !5 de junho tlc lR97, como tamb0rn a<JS demais 
accordos as,;ign;ulos no me~mo dia o relativos: 1°, ,.L troca de 
v;des postaes; :!-0

, á pQrmu:;aç'io de cncommcmbs postacs ; 
::o, ao sorviç<J do cobt·ança ; 

2°, que a. adhesão de Greta t:r,i, logar :t pa.rtit• 1lc !fie julho 
de 1902; 

3°, que a respeito dos equivalentes pelos quaes flt~r:lo perce
bidas as taxas, convem notar quo C reta tem por unidade mono
ta ria o ft•anco, sob a dcnomina.,,:to de drac\una, o qual s \ sub
divide, corno no systerna da UniãtJ latinà, om cem centesimos ou 
lopta; 

4", que para a contribuição da.s despcza.s eommuns da Se
cretaria. Interna.cillnal, Creta será incluída na 7" classe, do 
confJrrnidade com as disposições do art. 34 do regulamento de 
detalho e de ordem pat·a a oxocução dt~ ConYcnção do \Vas
hington. 

Queira acccitar, St~. Prosi,lonte, as seguranças da. nosn alt.a 
considerç,~o. 

Pela. França, (assignado) G. Bihow·d. 
Pela Gran-Bret:J.nha, (assignado) A. C. Grant Dutf. 
Pela Italia, o Ministro da Belgic<\, cncanegado dos interessas 

italianos na. Suissa, ( assignado) Cte. de Lalaing. 
Pela Russia, ( assigoado) A. 1Vestmann. 

DECRETO N. 4478- DE 24 DE Jt:Lll·) DJ: 1\102 

Revoga o decreto n. 3495, de 13 de novembro de 1899. 

O Presidente da Ropnhlica dos Estados Unidos do Bl'azil 
decreta: 

Artigo unico. Fica revogado o <lecroto n. 3403, tlc 13 de 
novembro do 1899, que creou um Consulado em Puorto Alonso. 

Capital Felcral, 24 de julho Je 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE C.UIPOS SALLES. 

Olyntho de !1Iagr(lh1Tes. 
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DECRETO N. 4179- DE 26 DE JULHO DE 1902 

Alter:\ o dccret•) n. 202\J, de 2\J t!e maio de 18\J:J, <ptc creoa os Jo

gares do supplentcs do substituto do juiz federal nas circumscri

pções federaes do Estado de Pernambuco. 

O Presidunt~j d<J. lbpuulic:t dos Estados Unidos do llt'azil 
resolvo decr"tar: 

Art. 1. o Ficam creados no Estado de Pernambuco, nos termos 
do art. :3o, ~ 1 o, da lei n. 221, de 20 de novembro de 1804, os 
tres lagares de supp1entes do ;;nb~tituto do juiz federal em cada 
uma d:ts 26 círcumscripções t'edL•raes em quJ se dividir:i a 
rPspectiva socr;ão, dos q na os comprehendel'á a l" os municí
pios do Olinila e lgn;trassú, <J. 2• os de S. Lourenço, Páo d'Alho 
c Nazareth, a :1• os de Goyanna, Itamhé c Timbaúba, a 4" os dr• 
Jaboatão, Mnribeca e Cabo, a 5~ os U.c E-;ca•l:t e Gamclloira, a 
G' os d1• \'ictoria e Gloria de Goit:L, a 7a o~ du Palma1·os o Agun. 
Preta, a 8" os de Quipap(t, Canhotinlw e Panell<~.s, a 9a os 
de Ipojuca, Surinhaom, Rio Formoso o Barreiros, a lO• os de 
Gr:tvatá, Bezerros c Caruarú, a ll• os de Limoeiro o Bom 
Jardim, a 12• o~ de Amaragy c Bonito, a 13a os de S. Bento 
c Altinho, a 14• os do Garanhnns c Aguas Bcllas, a 15"' os de 
Correntes e Bom Conselho, n. lG" os de Buique c Pedra, a J7a 
os de Cimbres e Alagôa U.e Baixo, a 18"' os de B1·ejo c Taqua
rctinga, a l ga os de Triumpho e Flores, a 20• os de Ingazeira o 
S. José do Egypto, a 21• os de Floresta e Tacaratú, a 22"' os 
de Br>lmonte e Vil!a Bella; a 23a os de Salgu:•iro e Cabrohó, a 
24" os de Bo<J. Vista e Petrolina, a 25"' os de Granito o Leopol
dina e a 26"' o de Ouricury. 

Art. 2. 0 Em cada uma de3tas circumscripçõos, conforme os 
arts. 4° e 5° da citada loi, terá o procurador da Rcpublica um 
ajudante e haverá um Jogar de solicitador. 

Art. 3.° Fica alterauo o decreto n. 2·)2!J, U.o 29 do m<J.io 
de 1895. 

Capital Federal, 26 de julho do 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino B"rroso Junior. 
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DECRETO N. 4480 - DE 26 DE JULHO DE 1UO;, 

Crea uma brigada àe cavallal'ia de Guardas Nacionaes no municipio 
de Gamelleira, no Estado de Pernarobttco, 

O Pre.>idente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de l4 tle llezembro de 18DG, 
decreta: 

Artigo unico. Fica cread;t na Guarda N:•.cional Jo município 
de Gamelleit·a, no Estado de Pernambucn, uma brigada dr ca.
valla.ria com a designação de sa, a qual se constituirá de dous 
regimentos, ns. 15 e lô, q uc se organisarão com os guardcts 
qualificados nos districtos do referido municipio ; revogallas 
as disposiçõa-; em contrario. 

Capital FeJ.cral, 26 da julho uo 1902, 14° •l:t Rcpuhlica. 

11. FEURAZ DE C.\.:\IPOS SALLES. 

DECRETO N. 4481 - IJE 2G DE .J(.;Ll!O DE 1902 

Crea umfA. brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes no municipio 
de Igua,sú, no Estado de I'ernamhnco. 

O Pre5idento da Republic:1 dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 43!, de 14 de dezembro de 1886, 
decreta : 

Artigo unico. Fica Cl'ead<t na Guarda Nacional do mu
nicípio de Iguassú, no Estado de Pernambuco, uma brigada 
de cavallaria. com a designação de ga, que se constituirá de 
dous regimentos sob ns. 17 e 18, os qua.cs se organi~n.rão com 
os guardas qualificados nos di:;trictos do referido municipi.o ; 
revogadas as diRposiçõe3 em contrario. 

Capib.l Federal, '?6 de julho d0 lD02, 14° da RepublicJ.. 

M. FERP..AZ DE CA~IPOS SALLES. 

Sab:·no BalToso Junior. 
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DECRETO x. 448:2 -DE 26 DE JlLI!O DE IDO:? 

Crea uma brigada de infantaria de Guat·das Xacio11aes no munieipic 
de Amaragy, no E~tado de Pcrnnmbuco. 

O Pt•esidentc· da. Repnblica. do~ Eõtado'l Unid0s d0 llL'azil, 
para. execução do de~reto LL 431, do !4 de dez·~mlJL'o dJ 18\lG, 
rlecreta: 

Artigo nnic). Fica cr0ada na nuai·da. 1'\<J.cional do município 
do Amaragy, no Es~a.do de Pe:·na.mbuco, uma bl'igaLla do infan
t:lria com CJ. designação de 29•, a. qual se coa itituir:i de trm 
batalhões dó serviço activo, ns. 85, 86 o 87, o um du da rJ
serva sob n. 29, que se organisarão com os guarJa.s quali
fica.d<.JS nos districtos do referido munic!pio : rJYog vias as 
disposi~·ões em contral'io. 

Capital Federal, 26 do julho de ID02, lcl> U.a Repul•lica. 

M. FERR.\z DI.: Curros SALLEs. 

DECRETO x. -H~-n -DE 26 DE Ewo DE wo2 

Crea uma brig[,da de infant:nia de Gu1rd~s Nacionaes n') mnnicipi(} 
de Timbaúba. no Estado de Pernambuco, 

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unitlus do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta : 

Artigo unico. Fica crea.da na nuarda X acionai do municipio 
!le Timbaúba, no Estauo de Pernambuco, nma brigadco do infcon
taria com a designação de 30•, a qual se constituirá de tros 
batalhõe3 do ôOL'Viço actiYo, n>. 88, 80 c 90, e um do da re
serva sob n. 30, que se organisarão eom o-;; guardas qua· 
lificados nos districtos do rct(·rido municipio : r,wogadas afl 
disposiçõea em contrario. 

Capita.l Federal. 26 !lejulho do 190'~. 14° da. Republica. 

M. FERRAZ DE CAC~rros SALLE>. 
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DECRETO N. 4484- DE 26 DE JVLIIO DE 1902 

Crea uma 'Jrigada de infantaria de Gu~.rdas NacionaeB no município 
da Victoria, no Estado de Pernambuco. 

O Presidente da. Repub1ica do!! Estado~:~ Unidos do Bl'J.Zil, 
)lara execução do decreto n. 431, de 14 uo dezembro de 1896, 
decreta: 

Arti~o unico. Fi<~a creada na Guarda Nacional do município 
da Victol'ia, no Estado de Pernambuco, uma. brigada de infan
·taria. com a de3ignação do 31", a qual se constituirá de tres 
batalhõe~ do serviço activo, ns. 91, 92 e 93, e um do dare
~erva sob n. 31, que se ol'ganisarão com os guardas qualificados 
nos di.strictos do referido município ; revogadr18 as <lisposiçõcs 

. em contrario. 
Capital Federal, 26 lle julho de 1902, 14° tla llepublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLE:O. 

DECRETO N. 4485 - DE 26 DE JVLIIO DE 190:2 

·Crea mais uma brigada_de inf~nt:nia de Guardas Nacionaes na capilal 
elo Estado de Pernambuco. 

O Pl'esidente da Republi,·a dos Estados Unidos do Bl'azil, 
paea execução do decreto n. 431, de 14 <!e dcz~mbt·o de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica ct·eada na. Gual'da Nacional da ca.pUal 
·do E~tado de Pernambuco mais uma bri)!ada. de infantaria 
com a designação <lo 32", a qna l se cémstituiui. de tres ba.
r.alhões do set·viço n.ctivo, ns. 94. 90 e 96, e um do da reset·v;~ 
·sob n. 32, que so oq.~anisa1·ão com os guardas qualiticados nos 

· distt'idos da J•cfet'ida capital; :·.~n>gadas as dispo.,içõcs em con
;trario. 

C1pital Federul, 26 de jnli:o Je 101)?, J4o d:~ Repul>lica.. 

M. Fn,1UZ 1.1r: CAMPOS SALLE'l. 

Sal>ino Biln·oso l!mio·r. 
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DECRETO N. 4486- DE 26 DE JULHO DE 1902 

Crea uma brigada de int:mtaria de GuarJas Nacionaes no municip;o 

de Limoeiro, no Estaclo de Pcrnamhuco. 

o l'ro~idente da. Rcpublica. U.os Estauos Uniuos do Rrazil, 
para. execução do decreto n. 431, U' LI •.lo dezembro de 188•;, 
decreta: 

Artigo uni.·o. Fica creada. na GuarJa Nacional do municip:n 
de Limoeiro, no Estado de Pernambuco, uma brigada de infan
taria com a designação de 33a, a qu:1l se constituirá de tres bc:.
ta1hões do serviço activo, ns. 97, 98 e 99, e um do da reserva 
llob n. 33, que se organisarão com os guat·das qualificados n~•s 
tli~trictos •lo referitln município ; revnga•las as dispo>ições em 
eontra.ri•J. 

Ca,pital Federal, 2G •lo jttllw •lc 19J2, 14° da Rcpuhlica.. 

~f. FERRAZ IiE CA~POS SALLES, 

Saltino ll!oToso Junior, 

DECRETO N. ,!487 - IJE 28 DE JIJLIIO DE 190? 

Ccncede autoriza.::!::•> ao D1·. Francisco Portella para organisar ul'n. 
~r,cie.lade ano:1yma s0h a chno:ninaçiio .],1 -Sociedade BrazileL·a 

J<:xportadora d~ C~f·'. 

o Preaidente t],1, Republiea dos E8taJog Unidos do Braz 1, 
attendendo a.o que requereu o Dr. Francisco Portella, inco~
p0rn,dot• de uma socieJadc anonyma, sob a denominaçiío dn 
-So,~iedade Brazileira Exportadora de car,;, decreta: 

Artigo unico. E' concediLla autorização ao Dr. Francíse•• 
Portella para m·ganisa.r uma socieua•lc anonyma, sob a dcuJ
mínação de - Sociedade Brazileie,\ Exportadora de Café, do· 
accol'do com os estatuto~ que apresentou e observadas ~<.!:l 
l'onnaldados lcgaes. 

Capital Federal, ?R de julho .Je 1002, 14° da Republica, 

l\1. Fr:nrrAZ DE C:\:llPOS SALLES, 
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Estatutos da Sociedade Brazileira Exportadora de Café 
CAPITULO l 

SBDE, FlXS E DURAÇÃO DA s:)c:ED.\.DC 

Art. 1. o Fica constituída. uma sociedade anonyma, sob a. 
denominação de « Sociedade Braziletra Exportadol'a de Café », 
com séde na. cidade do Rio dfl Janeiro, podendo a directoria., 
quando julgar conveniente, estabolecel' <Lgcncht' dentl'o e fóra 
do paiz. 

Art. 2. o A sociedade, cuja duração ser:.i de !O annos proro
ga.veis, terá por fim: 

a) promover a. venda dírecta nos mercados estl'angeíros dos 
cafés e outros generos nacionaes a ella consígna!los para esso 
fim; 

b) negociar nos mercados nacionaes os cafés e outros generos 
nacionaes e estrangeiros que lho forem enYia,dos com essa de
terminação ; 

c) eutabolar relações commerciaes nas praça~ estrangeiras 
p(J.r<t a venda dos cafés e outros generos exportados ; 

d) estabelecer propagand:\ no estrangeiro para, a. abertura 
do novos mercados o firmar a qualidade dos prorluctos bra
zilei' os em confeonto com os similares de outros paizes, estabe
lecendo p1.m esse fim typos nossos, officíaos e registrados, 
que servem de base <is operações des>e commercio ; 

e) Montar opportunamente no estrangeit·o c:J.sas para. a venda 
dos cafés, do modo que mais convenha :tos interesses da socie
dade e da propaganda; 

f) Organisar, quando possível, exposíç0cs de c(J.fés dentro o 
fóra do paiz, com premios de a.nimaç5:o ao'! que melhor apre
sentarem os sons producto; ; 

g ) Auxiliar economicamente os sem committentes no des· 
envolvimento do suas lavouras, nos termos da lei n, 3722, de 
5 de outubro do 1895, quando as concllçõe'l da sociedade per
mittirem. 

CAPITULO H 

I•O CAPITAL SOCIAL 

Art. 3.• O capital social será de GO:OOO:$, divididos em 250 
acções do valor nominal de 200$ cada uma. podendo ser elevado 
até 200:000$ de uma só vez ou em parte.~. poe deliberação da 
assemb1éa. geral ordinaria. 

Art. 4. 0 O capital será realizado da seguinte maneira.: 25 % 
no arto d[l, snb:;:crip~ão do capit,al ; 21) o 'c llf·ntro de 30 dias 
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·depois de insta.lla.da a sociedade ; 20 o /o dentro de 60 dias e 
os restantes 35 •;. em du tS prestações quando a directoria. 
julgar conveniente. · · 

Paragrapho unico. As acções poderão ser integ1•adas anteci
padamente, <i. vontade do ~ubscriptor. 

Art. 5.• As acções cuja3 entradas não forem realizadas 
nas êpo ·a8 precisas, prescrevem em f<wor d<1. sociedade, ob· 
servado o dispJsto em lei. 

Art. 6.• As acçõ:s serão «nominativas» e uma vez in
tegradas poderão ser transferidas para «portador ». 

CAPITULO IH 

I•,~S ASSEl\IBLÉAS GERAES 

Art. 7.'' c\ asscmbléa get•al ordinaria sc•·á convocaua an
nualmcntc. A ella compete : 

(r.) eleger a directoria de cinco em cinco annos e an
nualmente o conselho fiscal ; 

b) tomar contas à dit·ectoria c conhecer !lo parecer do con
selho fiscal ; 

c) deliberar o augmento do capital social, flUando julgar no-' 
cessario. 

Art. 8. 0 Si não comparecer numero legal de accionistas no 
dia, hora e local designados, convocar-se-ha nélva reuniã) com 
as formalidades da lei. 

Art. 9." Cada grupo de cinco acções dará direito a um voto 
e nenhum accionista terá mais de- dez- votos, qualquer que 
seja o numero de acçõos quo possua ou repr·<>sente. 

C,\.PITULO IV 

DA .\.D!\11::-;ISTRA('ÃO Tl.\. SOCIED.\DE 

Art. 10. c\. sociedade ser<i administrada por uma directoria. 
composta de tres membros, podendo ser elevada a quatr0, pol' 
deliberação da assemblêa, sendo um presidente, um secretario e 
um thesoureiro ; a ella cabe administrar todos os negocios so
ciaes. 

Art. ll. Ao presidente compete : 
a) nomear e demittir o.s empregados, ouvinlo os uotros 

directores ; 
b) organisar e apresentar ás assembl6as geraes relatorios 

annuaes ; 
c) representar officialmento a sociedade em .Juizo ou fóra 

uolle, bem como perante os Governos e autoridades. 
Art •. 12. O director-secretario superintenderá os trabalhos da 

secretaria e substi tuir<i. o presidente em seus impedimentos ou 
faltas. 
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Art. 13. O úiro~tor-tltosout·oir.:> terá á, su<t guanla. a caixa da 
sociedade. 

Art. 14. O director cujo impedimento for maior do 60 dia,o; 
será substituído por um dos membros do conselho fiscal, por 
designação deste, não podendo, porém, tomar posso do cargo 
:"em fazer o deposito exigido pelo art. 17. 

Art. 15. No caso de vaga definitiva SOJrá. ella preenchid11 
n::~. fórma·do artigo anterior até a primeira reunião da assem
blél\ gora.l, em quo será. eleito um director pelo tempo quG 
faltar para a expiração do mandato. 

Art. 16. Os honorarios da diroctoria serão pagos men,;;,.l
mente, cabendo ao pr·esidente um conto r duzentos mil réi" 
e a cada um diroctor um conto de réis. 

Art. 17. Cada Jirector, para garantia da sua gestão, <lepo· 
:::i.tar;í. trinta acçõcs da sociedade, antes do tom~~r posse do cargo. 

C,\.PITULO V 

DO COi\"SELl!O FISCAL 

Art. 18. O conselho fiscal fle comporá. do tte< membros e!fu· 
ctivos e tres supplentes. a ello competirá: 

t() examinar os acto3 da administração. A es•:ripta c caixa d<.t 
sociedade; 

b) apresentar annualmente á asse mblê::t geral o rolatorio 
100bre os actos da administração. 

Art. 19. Os membros do conselho fisca.l em exercicio ven· 
cerã.o o honorario ammal de nm conto c duzentos mil réis c::vb 
um, pago por trimestres vencidos. 

Al't. 20. A ausencia de mais de 60 dias, de qualquer 
membro do conselho, será consitlel'ada como tendo rA.sign!1do 
o mandato; são snb~tituidos em suas faltas, impedimentos ou 
renuncia pelos supplentcs, na ordem da votação. 

Art. 21. Cada membro elfectivo do conselho fiscal depositará. 
dez acções da sociedade ante.~ de tomar pos;;e do c<ugo, o 
mesmo se observando para os supplentes quando substituírem 
os ei1'ectivos interina ou definitivamente. 

CAPITULO YI 

DOS Lt:CROS SOCIAE.'S 

Art. 22. No fim de cada semeôtre se proced'•l\i a balanço ger:.J.t 
e os lucro.> liquido;; verificados serão distribuídos pelos accio· 
nisf;as, depois de deduzidas as seguintes quotas : 

10 •/o para constituir o «fundo de reserva ''• até completal' o 
c::t pi tal social ; 

50 • I o p:wa distribuir aos proprir,tarios dos cafés, proporcio
nalmente ás importancia.s de cada um e que por consignação 
e'pccial forl.'m exportados c vmvlidos nas praças estrangeirai'l ; 
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10 °/u p:~.ra os m 1mbros da directoria, c.tbendo ao directot•-pre
sidente quatro por cento ; 

6 •; o para. os mem!Jt•o> e~r •c ti v o> e su;>plente3 do con>Jlh()
fiscal em p:1.rte3 igun.es. 

CAPITULO Vll 

DAS DISPOSIÇÕES GER.\ES E TRAN3l fOR! AS 

Art. 23. A directoril poderá c::mtr.1hir empre3timos dentro ou 
fôra do p1iz, mediante <J.utol'iza.çlo da a>sembléa ger,L I. 
para desen vo1 ver as op:waçõs3 da sociedade. 

Art. 24. A diroctoria estabo1ecor.l, quando julgar con· 
veniente, engenhos para o P''eparo e sep::tra.ção dos cafés, de
fórma a serem expJrt:tdos com rigoros:t uniformidade e cl<Jssí
ficaçiío de typos ; e3tabc1ecerá tambem !tsin:ts de tJrrifica.ção 
para os caJés de quJ.lidadog inferi•>re~. que não estejam na~ 
condições de ~:-Jrem exportado~. 

Art. ~5. O anno social ser;\ cont~\•l} de l" do julho a 31} de 
junho e a assembléa geral ordinaria Sfl reunirá no correr. d·) 
mez de ago;to de cada anno. 

Art. :!G. O pl'imeiL•o semestre ser•;i contado da data da instal
lação da sociedade até 31 de dezembro de 1902. 

Art. :~7. A directoria solicitará do3 poderes publicas todü 
o auxilio para facilitw o bom desempenho do programma da 
sociedade e favorecer os interesses da lavoura, a·dm com•J 
medidas tendentes a cohi.bir qualquer f'1lsificação. 

Art. :!8. Os casos omis~os ne~se,; e;t:lt:tto.> serão regidos pt>la 
lei vigento. 

Rio de Janeiro, 21 de junho do 1902.- Dr. F/'(l_ncisc? l'ol'telfa. 
-Hem·i Raffnrd.- D.'onysio d11 Costr• e Silv.-,, -Oct<(V·irJ Kdly. 
-J!JS,J P:'nto J>enn[l p·1·me Rmnos.-C·mst,ntino José 0?!1Ç"lve<. 
-.!l'fhiO' Gomes J[,'f1-'••S.- Crrl'[os d·: C::,lro l'flchec,J. 

P..ELAÇÃü DOS SUBSCRIPTORES DE ACÇ<)ES DA SOCIED.\.DE BRAZ[• 
LEIRA EXPORT.\DORA. DE CAFÉ 

Nomes 

1 De. Francisco Portella ........... . 
2 Commendador Henri RaffarJ ......• 
3 Dr. Dionysio da Costa e Silva ...... 
4 José Pinto Penna Firme Ramos ....• 
5 Dr. Conshntino José Gonçalvas ..• 
6 Arthnr Gomes Mcglas ............• 
7 Dr. Octavio Kelly ............... . 
8 Cal'los de Castro Pacheco ......... . 

Acções 

90 
60 
50 
lO 
lO 
lO 
lO 
lO 

2:)0 

Impe>rtancias 

18:080$00!) 
12:000$000 
10:000$0:)0 
2:000$000 
2:00J$')0f)· 
2:000$001} 
2:000$1}0') 
2:000$001) 

50:000$000 
Rio de JaneirJ, 21 de junho de 1~!02. -Dr. F1·anr::sc•J Po1·tellrt, 
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DECRETO N. 4488- DE 28 DE JllLJIO DE 1902 

Concede á Empreza de Sal e Navegação as vant<tg•ms e reg~lias de 
paquetes para os seus v"'pores • Assú », .. Amazonas ~, "'NHheroy ,., 
o:Tupy* e~ União •, que fazem viagens regulares entre os portos da 
Republica. 

O Pl'esidente da. Republica dos Estados.lJnidos do Brazil, 
attendendo ao que requereu a Empreza de S"-1 e Navegação, 
devidamente representada, decreb: 

Artigo unico. São conc3didas á Empreza de Sal e N:.~.vegaçã.o 
as ...-antagens c regalias de paquetes p:1ra o.3 vapJres de sua 
propriedade, Assit, Amazonas, S.'the1·oy, Tupy e União, que 
fazem viagens regulares entre os portos da. Republica, sendo 
observarlas a.s clausulas que a este acompanham, as3ignada.s 
pelo Ministro de Esta,lo da Industria, Viação c Obras Publicas. 

Capital Feéleral, 23 de julho de -190~, 14° da Rcpublica. 

M. FERRAZ DE: CA)IPOS SALLES. 

Anton-io .-lugusto da Silva. 

Clausulas a que se refere o decreto n. 4488, desta data 

A Em preza do S<1l e ~avegaçãa é ob2igada a tnmspJrtar gra
tuitamente nos seus vapJres a~ malas do Correio e ~eus con
ductores, fazendo-as conduzir de terra para bordo c vice-versa, 
ou entregai-as aos agentes do f'orreio, deYidamente au
torizados a t•ecebel-a;;, fa.zenrlo-se o recebimento e a entrega. 
mediante recibo. 

2& 

A em~:n·eza h·ansportarã, sem onus algum para a União, 
qualquer som ma em diuheil·o ou em valores pCl·tencen tos ou 
destinados o.o Thesout•o Fedet•al. 

Os commandantes dos vapore.~ r~cebJrã.o os volumes encai
xotados, 11:1. fôrma das instrucções do Thesom·o Federal de 4 de 
setembro de 1865, sem procederem a contagem e conferencia 
das ~omma~. assignados previa.mcnte o> conhecimentos de em· 
ba:rque, segundo os ogtylos commet·ciaes. 

3a 

Obriga-se a empreza: 
1", a da~· tnnspor;e ;:rratuib ;ís sement~s. mudas de plantas; 

objectos de historia. natural, destinados aos j:lrdins publicas e 
museos da Rep 1blica ; 
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2°, a dar ao Governo gratuitamente uma passagem de ré e 
nutra de prôa em cada viagem ; 

3°, a conceder tt·an8porte com abatimento de 50 °/o sobra os 
preços ordinarios, para a força publica, ou escJlta conduzindo 
presos, e com o de 30 ~ó para, qualquer outro transporto por 
.conta do Governo Federal ou dos Estados. 

Capiti.tl Federal, 2R de julho de 1902.- A. • • 4.!![~11Sf J da s-:lwr. 

DECRETO N. 4489- DE 29 DE JULHO DE 1902 

frea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 
S. ·Jo>s<; do Darreiro, no Estado de S. P:mlo. 

O Presidente da Republka dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decre~o n. 4:11, de 14 de dezembru de 18!15, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca 
de S. José do Barreiro, no Estado de s. Paulo, uma brigada 
de infantaria com a designação de 111", a qual se constituirá 
de tres batalhões do serviço activo, RS. 331, 332 e 333, e um do 
!la reserva sob n. 111, que se organ isarão com os guardas 
qualificados nos di~Atrictos da referida coma!'ca ; revogada9 
.as disposições em contrario. 

Capital Federal, 29 de julho de 1902, I4o da. Republica. 

M. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

Sabirto Barroso Junior. 

DECRETO N. 4400- DE 29 DE Jl.iLHO DE 1902 

Crea mais uma brigada J.e infantaria de Guardas Nacionaes na 
comarca de ~itheroy, no J<.:stado do Rio de Janeiro. 

O Presidente da. Republica dos Estados U:nidus do Bra.zH 
para. execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 18UG: 
decreta: 

A1-tigo unico. Fica. crea.J.a. na. Guarda Nacional da comarca 
de ~ithero~, no Est:tdo d.o Rio_ de .Janeiro, mais uma brigada 
de Iníanh.ria com a des1gna.çao de 47", a. qual se constituirli. 
d'l tre3 batalhõeg do serviço a.ctivo, ns. 139, 140 c 141, c um 
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!lo da r~s:·rva sob n. 47. <til':' se orga.nis:tr.b com o> guardas qua
lifica:los nos di8trictos d.1 t'(,f,~rida cümarc1; revoga.d::ts ao;; 
tlbposições em contrario. 

C:1 pital Fede;·al. 20 de jttlltQ de 1902, 14° da RPpublica. 

M. FERRAZ DE CA.:I!POS SALLES. 

SoiJinc> Ba1ToSO !Hi!Ím·. 

DECRETO:.;, -H8l - [!8 2!1 DE Jl"LHO L•E 1D02 

Crea m:oi3 uma l,rig:vl:J. de int·ant:u·i:J. ele Guardas Nacionaes na co
marca ele Sol,ro.l, no Estado do Ceará. 

O Pre;;idente da Republica dos Estados Unidos do I3r<J.zil. 
p:na execuç.Jo d•) decreto n. 43!, d':' 14 de dezeml•ro do l891l. 
decreta: 

Artigo unico. Fica. ce,•ath nt Gua.rd<J. Nacionü da comarca 
de Sobral, no Eshdo do Cf'a.rá, mais um:t brigarla. de infantari:J, 
com ::1. designação do G8', a qu:Jl ;>e constituirá de tre< batalhõe:< 
do serviço activo, ns. :W2. 203 e 20!, e nm do da reserYa sob 
n. 68, que se organi;;:wão Cf)m cs guard:t~ (tualific:ulos nos dis
trictos da referida com:trc:t ; revoga<la~ :1.s disposit,·ões em con· 
trario. 

Capital fl'deral. ?:1 tl.e julho de 100?, 1-!'' da Republic:t. 

So.b·."iuJ Btrr.·usa JuniFJ>". 

DECRETO N. 4-192 - llE 29 llE JULHO I> E HJ02 

Crea uma brigada de co.v~.llaria e uma de artilharia de GuarJ:n 

Nacionaes na ccmarca de It,''t. no Est8.do do Cear<\. 

O Presidente dtt R''pnblir':l. düS E~têtdos Unitloo; do Bt·azil, 
pat•a exeen~:\o do decl'l't') n. 43[, de l4 rle dt•zt•mlll'O lle 1896. 
decreta: ' 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda, Nacional da comarca 
de Ipú, no Estado do Ceat•á, um:J. brigada de c a ,·aliaria e um:t 
de artilharia, aquella com a designação de ll", que se consti
tuirá de dous regimentos, ns. 21 e 22, c esta com a. de 4", que 
se comtituir;l de um batalhão de artilharia de posição e um 
rPgimento de artilharia. d~ ca.mpa.nha, amb)' sob n. 4, o; 
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quaes so ot•;ranidarão cJm o,; guarda.> qu:tlifi.catlo3 n:}~ distl'iêtos 
tht referida comarca ; revogada~ as di,.;posiçõos !'ll1 con~rario. 

Capital Federal, 20 de julho do 1\102, l4" d:t Republic:t. 

M. FERRAZ l>E CAMPO~ SALLES. 

DECRETO N. 4493- DE 29 DE Jt:L!IO DE 1902 

Abre ao Ministedo da Fazend:t o credito especial ele 3()0:000$ para lY 

emprestiruo de q11e tra(a o art. 31, § 18, da lei n. 834, de 30 de 
dezembro de 190!. 

O Presidente da Republica do~ E~b,lus Unidos do Bra.zil, 
mando da atttorização conferitla ao Poder Executivo no art. 31, 
§ 18, da lei n. 834, de 30 de dezemhro de l orn, rewlve abril' 
ao Ministerio da Fazenda o credito csped:ü de trezentos contos. 
tle réi$ ( 300:000$ ), para faz!lr ao Est<tdo do Espírito Santo 
o emprestirno de que tl·ata a •lispo~içlo citatl:L . 

Capiln.l Federal, 29 üe jullw de !902, LP . .t::t Itep:tl!lica. 

M. FEP.RAZ DE CA~IPOS SALLES. 

DECRETO N. 4!9!- DE 2J DE Jt:LHO DE 1902 

Ahre ao l'llinisterio da. FazenJa o credito de 79:-H9.p;yG [Dra pa· 
gamonto de quotas d"vidas a empr~~atlos das Alfanclegas elo Rio 
de Janeiro, Santos e I~io Grande L'o ~orle, 

O Presidente da Repub!ic:1 tio~ Esta,lo:: Cnidos •lo Bt·:~.zil,usanlo 
dn. autorização conferUa ao Pode,· ExecnLYo no art. 31, § l~,_ 
da lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901, e rondo ouvi~o o Tri
bunl\1 de Contas, nn. conformic!atle do art. 2°. § 2>, n. 2, lettra. 
C, do dec;:oto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896: 

Resolve abrir ao Ministe<'io dn. Fazend::t o cl'etlito do sC'tenta 
e nove contos quatrocentos o dezenove mil trezent0s cin· 
coenta e seis réis (79:419$355 ), p:!.t':1 occorrer ao pagamento 
tle quotas devida~ a um empreg:vlo da Alfandega do Rio da 
Ja.noiro e aos dous de Santos e Rio Granle do Norte, pelo 
excesso de renda verificada no exercici J de l9íll sobre o d3 1900. 

Capital FEderal, 29 de julho de 1002. 14' da Repnblica. 

M. FERRAZ DE CA~Il'OS SALLES. 
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DECRETO N. 4495- DE 2 DE MiOSTO DE 1902 

Crea duas brigadas de infantaria e um:.t de cavallaria de Guardas :'.:a
cion:tes na comarca de S. Luiz, no EstaJo do Rio Grande do Sul. 

O Presidente da Republica dos Estados UniJ.os do Bl'azil, 
para execução do dccrct.o n. 431, de 14 •lc <lezemhro de 1890, 
decreta.: 

Artigo unico. Ficam crea.das na. Guat•<b Nacional da comarc:... 
de S. Luiz, no E~tado do Rio Gr(l.nde do Sul, dua,s briga,dM de in
fantariJ. e uma de cavalhuia, ::tquellas com as designações de 
51 a e 52•, que se cunstituirão de tres h::tt;\lhõcs do serviço 
activo c um do du. reserva, cada uma, sob ns. 151, !52, 153, 154, 
155, 151;, 51 o 52, c este\ com ::t de 55\ que se constituirá de 
dous regimentos, ns. 109 o l!O, que se org:misarão com os 
guardas qualificados nos districtos da referida, comrtrca ; rcvo
ga.da.s as disposições em contrario. 

Capital Federal, 2 de ago>to de 1902, 14° da RepulJlica. 

~~. FE:RRAZ DE C.U!POS 8ALLES, 

DECRETO N. 44\J(i- lJE ~ DE A<;O~T.) v c !902 

Crea uma hrigada de infantaria de Guarda~ ~acionaes na comarca de 
Porto Calvo, no Estaúo •le Alag.',;cs, 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 431, de I.J de dezembro do 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica. cre:l.da, na. Guarda, Nacional da. comarca de 
Porto Ca.lvo, no Estado de Alagõa~. uma. brigada <le infantaria 
com a. designação de 26"', a qual se constit.nirá de tros batalhõe:> 
do serviço activo, ns. 76, 77 e 78, o um do da reserva sob n. 26 
que se o!·ganisarão com os guwdas 9-uali.fi~ados nos districto~ 
da referida comarca; revogadas as dtsposiçoe3 em contrario. 

Capital Federal, 2 de agosto de 1902, 14' da Ropublica. 

M, FERRAZ DI: CA~!POS SALLES, 

Sao:·no B(lrroso Junior, 
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DECRETO N. 449i- DE 2 DE AGOSTO DE 100:2 

Crca uma brigacla de infantaria de Guardas Kacionaes na comarca de 
S. Paulo do, Agnclo~. nc· Egtado de S. Pauto. 

O Presidente d~\ Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execw;ão 1lo decreto n. 431, de 14 de dezembro de !896, 
1lecreta. : 
· Artigo uni co. Fica creada na GuarJa Nacional da comarca do 
S. Paulo dos Agudos, no Estado de S. Paulo, uma brigada do in
fcJ.ntaria com a designação de 112", a qual se constituil•;t de tres 
batalhões do soniço activo, ns. 334. 335 e 339, e um do da. re
serva sob n. 112, que se organisarão com os guardas qualifi
cados aos districtos da referida comarca ; reYoga.da3 as dispo
~ir:ües em contrario. 

C;\pital Federal, 2 de agosto de 190~. \.!0 da RepulJ!ica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLIS 

DECRETO N. 44()8- DE 2 DE AGOSTO DE 1002 

Cre<t mais nma brigad.:> de infantaria de Guardas '\"acionaeg na 
comarca de Arar~.qnara, no E,taclo de S. Paulo. 

O Presidente 1b Republica dos Estados Unidos do Br;1zil, 
pal\t execuç·ão do decreto n. 43!, de 14 de dezembro de 1896, 
1lecreta: 

Artigo unico. Fica Cl'eada na Guarda Nacional da cumarca de 
Araraquara, no Estado de E!. Paulo, mais uma brigada de in
fantaria com a designaç5.o de 113", a qual se constituirá de tres 
batalhões do serviço activo, ns. 337, 338 e 339, e um do da re
serYa sob n. 1!3, que se organisarão com os guardas qualifi
cados nos districtos da referida comarca ; revogadas as dispo-
8ições em contrario. 

Capital Federal, 2 de agosto de W02, 14° da Republica. 

N. FERRAZ DE CAMi"OS S.l. L!.ES, 

Sobi!lo BatT0$0 Ju.,._ ·-:w. 
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DECRETO N. 4409- DE 2 DE A•~DSTO DE 1002 

Crea uma brigrrda de infJ.nlaria de (Juardas Nacionaes n0 município 
•lo Rio Form%o, no E'Laclo de Pernambuco. 

O Presidente da Rêpuhlica dos Estados Vnidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, do 14 de dezembro de 18VG, decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional do município 
do Rio Formoso, no Estado de Pernambuco, uma b1·igada do in
f,,nt'l.ria com a designação de 34a, a qnal se constituirá de trc.3 
batalhõe;; do serviç-o aetivo, ns. 100. 101 e 10!, e um do da !'i
serva S•)h n. 34, qne ~e organisarã.o com os guardas qualifi
cados nos districtos <lo referitlo município ; l'OVogada8 as dispo
siçõei! em contrario. 

Capital Federal, 2 de agosto de 1902, l-1° d \ Repu hlin. 

M. FERRAZ DE C.urros SALLES. 

Scbino B"rroso Jtlll.'or • 

.c.:rea mn,is ~re.'3 })J':gada~ d(' inian~al'ia d0 G11:1nl;1.s :\,t~Í·Jii[l.e.~ na 

com~rca da Capi\~1! •lo Est~cl·) •l•J Pal':'t. 

O Pr()sidBnV• <la R•~P'lblic;1 do.~ Est.ados unido.~ do Brazi!, 
para. exe~nção do tlccroto n. 431, d·~ 1-l dn dClzcmb1·o de l89G, 
decreta : 

Artigo unico. Fica.m crcada,; n:t Gnar•h Nacional da 
comarc:t tia capital do Estado do Parà maü; tr0s b1•igadas d3 
infantaria com a~ de>ignaçõe" do 57a, 58• e 5D', que se 
constituirilo de tres batalhões do Sf'l'VÍ\.'O activo e um do da re
'lerva, cad~t uma. aquelles sob ns. 11;0, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 17G e 177 c e1tes dr•. IJB. 57, ;-,g e 59, o;.: qnaes Sfl organisaJ·ão 
com os guardas qualificados nos distrido<> <h reíhi·l:t comarca· 
l'Ovogada" as õi~lpooit:ões em contrario. ' 

Capital FPtlPral, ~!de agosto de !002, I jo,ja Ilepu1,Jica. 

J\I. FE!~I:AZ IJE C.DIPOS SA LLES. 
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DECRETO N. 4501 - D8 g DT: AGOSTO DE 1902 

Cre.~ mais uma brigada de infantaria de Guardas ::'\acioaaes na comarca 
de Gurupú, no Estad•! do P~rá. 

O Pre·lidcnte d:~o Ropnulic1 do~ E~hdos Unidos d<J Brazil. 
p1.ra oxucução <lo decreto n. 431, do 14 de •lezemb_·o de 1896, 
<lec:eta. : 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional d;\ comarct~ 
de Gurupá, no Es 1.ado do Pará, nnis uma ldgada de iofa.nhrh~ 
com a designação d l GO", a qual S3 coostituir<t de tres bata· 
lhões do serviço activo, ns. 178, .170 o 180, e um do da 
11esorva sob n. 60, que se organisarão com os guarJas qualifi· 
c~dos nos districtos da referid;t coma1·~a ; revogadas as ltigposi· 
~·üe~ em contrario. 

Capital Federal, 9 de ago~to de 1\1<:12, 14° d:t R•)puhlic:t. 

M. fERTIAZ v·: CA,ll'OS SALLES. 

DECRETO )r, 45112 -DE \) J•C A•>Oi'TO DE 19<J2 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas ~aci•Jnaes na comarca tlc 

Campos Salle~, no Estado t!o Piauhy. 

O Presidente dâ Repul>lica d11~ E,tadu~ t:nidos Jo Brazil, 
para. execw;-ãJ do tlecretn n. 4·~1, d) 14 tl~ .Jez~mbi,_:> ti~) l::lDG, 
•lecrcta.. 

Artigo uni co. Fica Cl't'J•la na t ;n::trd.a ::-ia.ciun:d da comarc:t 
de Campos Sal!cs. no E~l<ttlo do Pi>111hy. uma bl'iuada de 
infantaria com a designação de 3J•, a qual se ~:onstituirá do 
tro.'l batalhões do serviço act1vo, ns. 10:}, JOl e ](15, e um do 
-la reserva, soh n. 35, qun se o;·ganimrãu com os guardas 
qualificados nos districto~ d<t refel'id::t l'umarca ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, D de agosto •lé E•02, 14' •la Rcpul,Jica. 

~r. Fn:nAz I·E CA~rro~ 8ALLES. 
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DEl~ RETO N. 4503 - 1•1; 9 I• E AGOSTO DE !G02 

Crea m:li~ duM brigadas de infantaria de Guardas Nacionaes n~ 
comarca de Jerornenha, no Estado do Piauhy 

O Presi<lente da Republica do<> Estados Unidos do Bra.zil, 
p:~.ra. execuç,ã,o do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
<lect•Jt:.t: 

Artigo unico. Ficam crea.das na Gu:1rda Nacional d<1 coroare:~. 
úo Jeromenba, no Estado do Pia.uhy. nulif! duas brigadas do 
infantaria com as de~igoa.ç-ões de ::!6" e :37•, õ!'l quaes se con
l'tituirão de trcs bahlhões do serviço activo c um do da. 
resernt, cad.1. uma., sob ns. 106, 107, lOS, 109, 110, lll, 36 e 
37, que se organisarão com os guardas qualificados nos. 
rlistrictos da referida comarca: reYogadas as tlbposições em 
contrario. 

C:1 pita! Feéle;•al, 9 do a~osto de 1002, 14') da Repuhlica. 

M. FERR.\Z DE C.D!POS SALLES. 

Ill~CRETO N. 4501- D!C 0 DI; .v;oSTO JJE 1002 

Crea mais dur~s brigadas de infantaria e uma de cavallaria de 
Guanlas :'\acionaes na comal'e.l de S. Luiz Gon~aga, no Estado d') 
!Uo Grande do Sc1l. 

O Pre5idente da Republica do~ E~tados Unidos do Brazil, 
p<tra execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta:_ 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da co
marca -de S. Luiz Gonzaga, no Estado do Rio Grande tlo Sul, 
mais duas brigadas de infantaria c uma de cavallaria, 
artuellas com a~ designaçõc:> rle 53• e 54\ qne se constituirão 
rle trc~ lJatalhõcs do serviço activo e um do da reserva, cada. 
uma, soh ns. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 53 e 54, e esta 
com a de 56&, que se constituir<t de dous regimentos, ns. 111 e 
112, o;: quaC's se organisarão com os !!Uardas qualificados nos 
distl'ictos da referida comarca ; reYogadas as disposições em 
c-ontrario_ 

Capital F c .leral, 9 de a:;osto de l ~102, 14° tla Republica. 

M. FEnRAZ DE CA!\Iros SALLES. 
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DECRETO N. 4505- DE 14 DE AGOSTO DE 1902 

Publica a adhe~~ão da llha de Creta á Convenção Telegraphiea 
Internacional de S. Peter8burgo. 

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Bra.zil 
faz ;publica a adh('são de Creta á Con>enção Telegraphica Inter
naciOnal de S. Petorsburgo, de 22 de julho de 1875, segundo 
communicou a Legação de Sua Magestade Imperial e Real· Apoo. 
tolica por nota. de 27 de março do corrente a.nno ao Minis
terio das Relações Exteriores, cuj;t traducção official a e~tc 
acompanha. 

Capital Federal, 14 de agosto de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CA.II!I'OS SALLES. 

Olyntlw de 111agallu:tes, 

TRADUCÇÃO 

Imperial e Real Lega•·ão Austro-Hungara no. Brazil, Pet!'o: 
polis, 27 cle março de 1902. 

Em additamento á minha nota de 2G de outubro ultimo, 
n. 792, tenho a honra de communicar attenciosamente as. Ex. 
o Sr. Ministr·o das Relações Exteriores, Dr. olyntho de Maga
lhães, de ordem do meu augusto Governo, que ao Imperial e 
Real Ministerio do Exterior em Vienna foi notificado pelo Go
verno de ereta, por intermedio das Potencias Protectoras, a 
adhesão daquella llha á Convenção Tolegraphica Internacional 
de S. Petersburgo de 22 de julho de 1875. 

Aproveito e1ta opportunidade !Jara reiterar ao Sr. Ministro 
as seguranças da minha alta consideração.-(Assiguado) Gudenus. 

A S. E:x. o Sr. Ministro das Relações Exteriores, Dr. úlyntho 
de Magalhães. 

DECRETO N. ·1506- DE I!? DE AGOSTO DE 1902 

Abt•e ao Ministerio da. Fazenda o credito de 86:328$, ouro,· destin:~Jo 
á acqui~ição de 600.000 exemplares de apolices, para execução'tlo 
decreto n. 4330, de 28 de. janeiro ul\imo, 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
usando ua autorização confel'ida ao Poder Executivo na parte 
fina I do art. 29, n. 2, da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, 
rev igorado pelo art. 32 da lei n. 834, de 30 de dezembro de 
190 l, e tendo <..uvido o Tribunal de Contas, na confvrmidatle 

Po<ler Executivo :1~02 2! 
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do disposto no art. 2", § 2", n. 2, Iottra do C dctJt'eto le
gislativo n. 392, de 8 de outubro do 1896, rc~r>f\·e abril• ao 
Ministerio da Fazenda o credito de oitent:~. e sois contos tre
S:'ntos vinte e oito mil rêis (86:328$), ouro, afim de occorrer 
á despeza com o fornecimento do 800.000 exemplare:> de apo
lices, contracta.do com a firma Luckhaus & Comp., para. 
execução do decreto n. 4330, de 28 de ja.neiro ultimo, que 
uniformiza. o typo das apoliees da di vida. publica. de jm·o de 5 %, 
papel. 

Capital Federal, l9de agosto de 1902, H• da Repuhlic:t. 

l\1. FERRAZ DE C.\:.rP•)'i SALLF.S, 

DECRETO N. 4507- DI; !D DI; AOOSTO r.•: l :).)2 

Eleva á categori:t de primeira ordem a TII~sa de r~eL•Ja, de c~unocim, 

no Estado d" Coará. 

O Presidente da. Republic:~ d•JS Estatlo' I;nid•H tl•J Br~zil, 
us<J.ndo da. aubriza.ção contida no a.·t. 31, ~ 8°, •.b lt'i n. 834, 
de 30 de dezembro do 1901, resolve elevar {t c;ttegol'ia de pri· 
meira ordem a Mesa de Rendas de Camocim, no Estado do 
Coará, á qual ficam assim conferidas, além daH ~~ttribuiçõos llo 
art. 124, as do art. 125 da Nova Consolidctç-:í·> das Leis rln.-: 
A!f;J.ndegas e Mesas do Rendas. 

c~,pital Federal, l 9 de agosto de 1902, 14' da. Republica.. 

M. FERRAZ DE C.\\!1'0.~ SALLBS. 

DECRETO N. 4508- DB 21 TJF. AGOS~) !JE I:JO'! 

Ab1·e ao l\liniRterio da Justiça e :-\egiJcio' Interi'o:·a, o credito de 
U:?:736$, para as deRpezas cotn a installaçãc ·h i!iu!l1icaçãll ele
ttr;ca na Cnsa de Deten.·:(o e na uc Correc~iic. 

ü Presidente da. R•1public~1 dos Esta.~los Unidos do Brazil, 
usando da. autoriza.ção concedida pelo art. 7° da lei n. 83-t, <lu 
~O de dezembro de 1901 e tendo ouYido previamente o Tri
bunal de Contas nos t8rmos d:.> art. 70, § 5•, do regulamento 
approva.L!o pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896, 
rc3olV'O abrir ao Minis~rio da .Justiça e ~egocio3 Interiores o 
C!'é'•lito de cento e quarenh e •lous contos sct<>c: ·nto3 tt-inta. e 
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sois mil réis (142:736$), para. occorrer ás despezas com a insta.l
lação da illuminétção electrica na. Casa. de Detenção e na. do Cor
recção. 

Capital Federal, 21 de agosto do 1902, 14° da Republica.. 

M. FERRAz DE CA~rpos s.~LLEs. 

Sabino Ban·oso Jttnio1·. 

DECR~TO N. 4509 - DE 21 DE AGOSTO DE 1902 

Abre ao Minist.erio da Justiça e Negocios Interiores o c1•edito extra
ordinario de 1:163$978, para pagamento ao Dr. João José Pinto 
.. Tunior. 

O Pro>idento da Republica dos Estados Unidos do .Brazil, 
usando da autorização concedida pelo Poder Legislativo n. fl61. 
dosta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça o Negocias 
Interiores o credito extt•aordinario de 1:163$978, pétra paga
mento ao Dr. João José Pinto Junior, lente jubilado da Facul. 
dade de Direito do Recife, em cumprimento da carta rogatoriet 
expedida. pelo Juizo Federal em Pernambuco, a 31 de dezembro 
de 1900, sendo 963$978 correspondentes á differença de venci
mentos até áquella data, e 200$ cori'ospondentes á mesma.. 
ditrerença no exercício de 1901. 

Capital Federal, 21 de agosto de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CA:-IPOS SALLES. 

Sab:no Bw·roso Junior·. 

DECRETO N. 4510- DE 21 DE AGOSTO DE 190~ 

Crea mais uma brigada dP- infantaria de Guardas NaclonMs na comarca 
de Cascavel, no Estado do CEarú. 

O Pl'O!iidente dtt Republic:t dos Estados Unidos do Braúl• 
para, execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1806, 
deoreta: 

Artigo unico. Fica creadtt na Guarda Nacional d<1 comarca 
de Cascavel, no Estado do Ccélrá, m;tis um<t brigada de infan
taria com a designação de 6\J\ a qu<tl ~e constituit·á. de tl'es 
batalhões do ~erviço :.tetivo, ns. 205, 20(i o 2tll, e um tlo d~t 
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i·eserva sob n. 69' que se organisarão com o~ guardas q uali
ficados nos districto!l da referida comarcét ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 21 de agosto de 1902, 14° da Republica. 

~L FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

DECRETO N. -4511-DE 21 DE AGOSTO DL HJ02 

CrP~. mai~ 111na !,rigada dll ca\'allaria de Guardas Nacion~.e; na comarca 
d~ Pirajt:, n0 E5tad0 de S. Pauh. 

O Presidente da. Repuulica dos Estados 'Cnidos elo Brazil, para 
(·X(Jcução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 189G; decreta: 

Artigo uni<!o. Fica crearla na Guarda. Nacional da comal'c~ 
de Pirajú, no Estauo de S. Paulo, mais uma brigaria. de cava.l
la.ria com a designação de 39a, a. qual se constituirá. de dou~ 
regimentos sob ns. 77 e 78, que se organisarão com os guardas 
qualificados nos districtos da referida coroare~; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 21 de agosto de 1902, 14° rh Republica. 

M. FERRAZ JJS CA~!POS SALLES, 

DECRETO N. 4512- DE 21 DE AGOSTO DE 1902 

CrBa uma brigada. de cavallaria rie Guardas Nacionaes no município da 
Gloria, no Estado ele Pernam lu :o, 

O Presidente !la Republica. dos Estados Unidos do Brazil, parn. 
r>xecução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta: 

,\rtigo unico. Fica. creada no município da Glol'ia, no Estado 
de Pernambuco, uma. brigada. de cavallaria. de Guardas Nacionaes 
com a designação de lQa, composta de dous regimentos sob 
ns. 19 e 20, os q uaes se organisarão com o;; guardas q ua.li
ficados nos districtos do mesmo município ; rw;ogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 21 de agosto do 1902, 14' da. Republica. 

M, FERRAZ DE CA!,~POS SALLES, 
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DECRETO N. 4513- DE 21 DE AGOSTO DE 1902 

Crea uma brigada de cava.llaria de Guardas Nacionaes no município de 
C&nhotinho, no Estado d!! Pern:lmbuco. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execuçã.o do decreto n. 431, dQ 14 de dezembro de 189G, 
deCl·eta: 

Artigo unico. Fica creada no município de Canhotinho, no 
Estado de Pernambuco, uma brigada do cava.Uaria de Guardas 
Nacionaes com a. designação do 11•, composta. de dous regi
mentos sob ns. 21 e 22, os quaes se organisarão com os guardaiJ 
qualificados nos districtos do mesmo município ; revogadas a~ 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 21 de agosto de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Bar1·oso Jtmio1·. 

DECRETO K. 4514- DE 21 DE AGOSTO DE 1902 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes no municipio d• 
Altinho, no Estado de Pernambuco. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para exe~ução do decreto n. 431, de 14 ele dezembro (lc 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica. creada na Guarda Nacional do município 
do Altinho, no Estado de Pernambuco, uma brigada de infan· 
taria com a designação de 35"', a qual se con:;tituirá de tres 
batalhões do serviço activo, ns. 103, 104 e 105, o um, do da. 
reserva sob n. 35, que se organisarão com os guardas quali· 
tl..cados nos districtos do referido município ; revogada'3 as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 21 de agosto de 190.2, 14" da.Republi~a. 

, 1\'[, FERRAZ DE CAMPOS SALLE~. 
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DECRETO ~. 4515- DE 21 DE AGOSTO DE 1902 

Crea uma brigada de cavallaria de Gua\·das Nacionaes no município de 
Jaboatão, no Estado de Pernambuco . 

• 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 do município 
de Jaboatão, no Estado de Pernambuco, uma brigada de caval
laria·com a designação de 12a, a qual se constituirá de dous 
regimentos sob os. 23 e 24, que se organisarão com os guardas 
qualificados nos distric\os do referido município ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Federal, 21 de agosto de 1902, 14• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabi11o Ba1·roso Junio1·. 

DECRETO N. 45lô- DE 26 DE AGOSTO DE 1902 

.C!uspQnr!e a autorização concedida pelo decreto n. 38G9, de 22 de 
dezembro de 1900, á Companhia de segnrJs « Nord Deutsche Ver
Richerungs Gesellschaft :o, com séde em Hamburgo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo a que a. Companhia do seguros No1·d Deutsche Ver
sichenmgs Gesellschafl, com sêde em Hamburgo, não fez perante 
a Superintendencia de Seguros Terre~tres e Marítimos a dech
ra.ção exigida no art. 53 do regulamento annexo a.o decreto 
r1. 4270, de lO de dezembro de 1901: 

Resolvo, na conformidade do disposto no art. 54 do mesmo 
regulamento, suspender a autorização que, pelo decreto n. 3869, 
de 22 do dezembro de 1900, foi concedida á mesma companhia 
Jlara funcciona.r na Republica. 

Capital Federal, 26 de agosto de 1902, 14• da. Ropublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim llfurtinho. 
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DECRETO N. 4517- DE 26 DE AGOSTO DE 1902 

.Abre ao !llinisterio d<1. Fazen(la o credito extraordinario de i: i32$ 
para pagame:-~to a diversos opernrios da Casa da 1\Ioeda, por ~er
viços prestadoA em janeiro e mar~o de i\)00. 

O P1·esidente da Republicrt tlo~ Estados Unidos do Braz i!, 
usrtndo da autorir.ação conferida ao Poder Executivo no decreto 
n. 860, de 19 do corrente, resolve abrir ao Ministel'io da Fa
zenda o credito extraordinario de 1: 132$ para. pagamento a. 
diversos operarios da. Casa da Moeda, pelos serviços extraor-
dinarios prestados em janeiro e março de 1900. · 

Capital Federal, 26 de agosto de 1902, 14° da Republica. 

M. FF.RRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Joaquim lllurtinho. 

DECRETO N". 4518- DF. 27 DE AGOSTO DE 1902 

Abre ao )linisterio d~. l\larinha o cr<'dito extraordinario de :C 370-ltí-5, 
para pagamento de conc.erto~ r2~ lizados no cruzador Benfnain 
Comtant nas d6c:.s de Devonport ( Plymouth ). 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Usando da. autorização concedida. ao Poder Executivo. pelo 

decreto legislativo n. 865, de 27 do corrente, I'esolve abrir a.o 
Ministerio da Marinha o credito oxtra.ordina.rio de trezentas e 
setenta libras esterlinas quinze sltillings e cinco pence (f: Si() 
-15-5 ) para pagamento dos concertos no cruzador Benjo.n:in 
Constn1d, na~ docas de Devonport (Plymouth), quando por ~hi 
passou em 1901, em commissã.o do Governo. 

Capit:ll Fed()ral, 27 do ago;:to (lo 190.2, 14• da Republica. 

M. FI::C:!lAZ DE CAMPOS SALLES. 

José Pinto da Luz. 

DECRETO N. 4519- DF. 28 DE AGOSTO DE 1902 

Concede autorizaçiio á Companhia de Mineração-Rotulo Limi:d
plra funccionar na R~publíca.. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz::.!, 
attendendo ao que raquerou a Companhia de Mineração-Rot'Jl o 
Limited-devidamente representada, decreta: 

Artigo unico. E' concedida autorir.wão á Companhia-Rotulo 
Limited-para funceionar na l{t:~publica com os estatutos q'.le 
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apresentou, sob as clausulas que a esto acompanham, assignadas 
pelo Ministro da Industria, Viação e Obrall Publicas e ficand() 
otlrigada. ao cumprimento das formalidades exigidas pela. legiS
lação em vigor. 

Capital Federal, 28 de agosto de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SA.LLES • 

• 1ntonio Augusto da Sifva. 

Clausulas a ~ue se refere o decreto n. 4519, desta data 
l"' 

A Companhia de :Minera-ção- RÓtulo Li.mi.ted -é obrigada. 
a ter um representante no Brazil com plenos e illimitados 
poderes para tra.tar e definitivamente re~olver as questões que 
se suscitarem, quer com o Governo. quer com particulares, po
dendo ser demandado e receber citação inicial pela companhia. 

Todos os acto~ que praticar no Brazil ficarão sujoitospnica.
mente ás re.<>pttctivas leis c regulamentos e á. jurisdicção ue seus 
tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em tempo 
algum, po~sa. a referida companhia reclamar qualquerexcepção 
funditda em seus estatutos. 

3·~ 

Fica. dependente de autorização do Governo qualquer altera
çlo que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutog. 
Ser-lhe-ha ca$ada a autorização pa1·a funccionar no Brazil, si 
infringir essa clausula. 

A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não 
e~teja comminada pena. especial, será punida com a multa de 
um conto de réi~ (l :000$) a cinco contos de ré.s (5:000$), e, 
no caso de reincidencia, pela cas"ação da autorização concedida. 
pelo decreto, em virtude do <tnal baixam as presentes clau.mlas. 

Ca.pita.l Feieral, 28 de agosto de 1902.-A. Augusto da Silva. 

Eu ab tixo assigna.do, Affonso Henriqurs Carlos Garcia, tra.du
ctor publico jur:tmentado e interprete commercia.l nomeado 
pGla. Junta Commercial desta praça, escriptorio rua da. Alfa.n
dega n. 14: 

Certifico pela. presente em como me foram apresentados uns 
do,~umentos da Companhia-Rot,ulo Limitcd-escriptos na língua. 
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ingleza afim de os traduzir litteralmente para a língua verna
cula.. o que assim cumpri em razão do meu offlcio e Iitteral• 
mente vertidos dizem a seguinte · 

TRADUCÇÃO 

Estatutos da «Rotulo Limited >> 

A -CERTIFICADO DE INCORPORAÇÃO DE CO:IIPANIIIA 

Certifico pelo presente que a-Rotulo Limited-foi incorporada 
de aecordo com as leis de companhias de 1862 a 1890, oomo 
companhia limitada, em dezenove de mal'l,·o de mil oitocentos e 
noventa e cinco. 

Pass:.>da por mim em Londres aos rlez rlo fevereiro de mil 
novecentos e dons. - (A~!'ignatlo) E;·,._,,t Ci•'IJt'•O, registrador 
de sociedades anonymas. 

B-Leis de companhias, de 1862 a 1:3~ 1 ). 

Companhia limitada por acções. 
l\lemorandum de associação da-Rotulo Limitetl». 
I.o O nome da companhia é -Rotulo Limited. 
2.• O escriptorio registrado da companhia será sito na Inglá.

terra. 
3.0 Os fins para os quaes se estabelece a companhia são: 
Comprar, tomar a arrendamento ou d3 outra fôrma adquirir 

terras, minas. e outras .propriedades na Republica do Br tzil ou 
em outra qualquer parte e de31mvolver e dispor dessas terras, 
minas e outras propriedades, explorando-as ou de outra fôrma. 

Empregar os dinheiros da companhia IHL construcç w ou me
lhoramento de e iificios em qualquer pr0priedade da companhia. 

Comprar ou adquirir a empreza de qualquer companhia ou 
pes:>oa que tenha fins identicos aos dest:t companhia. 

Tomar a. emprestimo ou leYanhr dinheiro p:tra. os fins da 
companhia, quer pe!a venda ou emissã.o Lle títulos, obrigações, 
hypothecas, debentures ou capital de debenture da companhia, 
perpetuas ou outros, ou de outra qualquer maneira. 

Empenhar, hypothecar ou onerar todas ou qualquer parte 
das propriedades ou empreza da companhia, inclusive o seu 
capital por chamar ou acções por pagar, como garanth de 
•1uaesquer empre~timos ou obrigações da companhia. 

Requorer qualquer lei de qualquer corporação legislativa 
ingleza, colonial ou estrang·eira que a!fecte qualquer modifi· 
cação da companhia, a constituição ou extensão dos seus fins ou 
para outro qualquer fim que possa parecer conveniente. 

Pagar quaesquer despezas preliminares ü formação, estabele-
cimento e regi~tro da companhia. · 
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. Fazer todos os actos necessarios para elfectuar em ctnalqucr 

.paiz ou colonia. estrangeira qualquel' acto da companhia ncces
sario ou cJnvcnicnto de ser elfectuado. 

Fazer todo3 ou quacsquer dos supraditos assumptos, quer sô, 
quer cJnjunctameute com outra qualquer companhia, corpo
r::u;ão ou pessoa, e outras qua.esquer cousas incidentaes ou con
ducentes á acquisi•;ão dos supraditos fins. 

4. o A responsabilidade dos accionistas é limitada. 
5. 0 O capital da. companhia é de dez mil libras, dividido em 

dez mil ac.;ões de uma. libra cada uma. 
NOs, as diversas pessoas, cujos nomes e cndere•:os se acham 

aqui snbscripto~, desejando-nos formar em companhia, de con
:formidade com este memorandum da associação, respectiva
mente concordamos tomar o numero de ac(·ões do capital dn; 
companhia, expresso ao lado dos nossos respectivos nomes. 

Nomês, endereços e qualidades dos subscriptores 

Edward Paul, 161 Kings Road, Kingston Hill, empre
gado de corretor de fundos .....•............... 

Henry Searle Evans, n. 8, Fairmile Avenue Strea
tban, empregado de corretor ..•..•............. 

. Robert Leonartl Carter, The Limes \Valthamerton, 
empregado de corretor ........•.........•..... 

Thomas Pragg, 30, Avenuo Rol Hammersmieth, em-
pregado de negociante ........................ . 

Louis Charle:; Stubbings, Heasham ·walton-on-
Thanes, empregado do corretor ................ . 

. Alberto Oxley, 18 Crowndale Rd, Camd..en Town, 
empregado do commercio ..............•...... 

Alan Henry Wright, IOl Shaddolo:Js Rd, New Ctoss, 
empregado do commer?io ....••......•.•..•... 

O numero total das acçõ:Js tomadas ê de sete. 

Numero de 
ac~ões to
madas p.:>r 
cada suh-
scriptor 

Datado de dezenove de março de mil oitocentos novcntrt 
.e cinco. 

Testemunha das assignaturas supra, H. Chauncy Mastorman, 
5g New Rode Street. E. C.- Solicitador. Copia fiel. Assignallo 
Emesto Cleave, registrador do companhias <monym'l.S. 

C - Rotulo Limited - App:•oyado em vinte o tres de julho 
de mil e novecentos. · 

Em uma. a··sembléa geral extraordinarla. da « Rotulo Li· 
mited >) devidamente convocada e realizada em 31 Lombard 

;Street, cidade de Londres, aos vinte o tres do julho de mil e 
novecentos as r<1Soluções especiaes abaixo foram devidamente 
approvada.s e, em uma assembléa geral snbsequente, extraor
dinaria, da di.ta companhia tambem devidamente convocada. o 
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r·ealizada em n. 55, Old Broad Streot, na cidade de Londres 
em nove de agosto de mil e novecentos, foram devidamente 
confirmadas as resoluções especiaes abaixo.- Harold Cornfoot, 
Rocretario. 

«Que o capital da companhia seja augmentado a~ 20.000, 
-pela creação do 10.000 novas acções do ~ 1 cada uma • 

. Quo essas novas acções sejam passadas a David Cornfoot, 
como acções integralizadas, do accordo com o contracto datado 
do vinte e nove do junho de mil e novecJntos, pelo preço 
nellas mencionado.» 

Harold Cornfoot.-Copia fl.el-(Assignado) Ert'lestoCleave, re
gistrador de companhias anonymas. 

O-Rotulo Limited. 
Senhor Registrador de Companhias Anonymas. A «Rotulo 

Limited» communica-vos quo por especial resolução da com
panhia, em as:>embléa geral ex.traordinaria, approvadaem vinte e 
tres de junho de mil e novecentos c confirmada em nove ue agosto 
de mil o novecentos, o capital nominal da comllanhia foi au
gmentado com a quantia de 5.:- 10.000, diviaido em 10.000 
acções de~ 1 cada uma, além do capital registrado de ~ 10.000. 
Datado ue dez de agosto de mil e novecentos. 

Harold Cornfoot, secretario.-Copia fiel-(Assignado) Errtesto 
'Cle(],ve, registrador do companhias anonymas. 

E-Escriptorio do registro de companhias, Somerset House-
Londres. · 

Cer,ifl.co pelo presente que a companhia denominada-Rotulo 
Limited-fJi incorporada sem estatutos especiaes, e outrasim 
que, nestas circumstancias, dispõe o art. 15 da. lei do com
panhias, de 1862', que os regulamentos contidos na tabella A do 
primeiro supplemento dessa lei serãoos regulamentos da com
panhia.- (Assinado) Ernesto Cleu.ve, regi>trador de companhias 
:tnonymas, quatorze tle fevereiro demil novecento3 e dons. 

F-Primeiro supplemento. 

TABELL.\. A 

Regulamentos para a administração do uma companhia li
mitada por acções. 

ACÇÕES 

I. Achando-se registradas diversas pessoa.s como possuido
res collectivos de qualquer acção, qualquer uma deltas poderá 
passar recibos efficazes por qualquer dividen.lo que for pago 
relativamente a essa acção. · 
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2; Todo accionista., mediante o pagamento de um shilling 
ou da menor quantia qu~ a. companhh em assembléa. geral 
possa. marcar, terá direito a um certificado com o sello St>cial 
da companhia, especificando as acç-ões que elle possuir e a im
portancia paga por ellas. 

3. Estragando-se ou perdendo-se esse certificado, elle podori 
ser reodva!lo, ·mediante o pagamento de um shilling ou menor 
somma. que a companhia. em assembléa geral possa determim"r. 

Chamadas d.; acçü,·s 

4. Os directores poderão a todo tempo fazer chamadas de 
seus acciunistas em relação a quaosquer dinheiros por pagar 
sobre suas acções, como julgarem conyeniente, comt:J.nto quo 
cada. chamada sej • avisada. com Yinte e um dias de antece
dencia, pelo monos, e cada accionista será responsa.vel pelo 
pagamento da importancia das chamadas assim feitas ás pes· 
soas, nas epocas e lt>gares designados pelos directores. 

5. A chamada será considerada tor sido feita na data em 
que a resolução <los directores autorizando-a for tomada. 

6. Si a clla.mada. a pagar, a respeito de qualquer acção, não 
rm• paga antes ou no dia. designado pare\ o seu pagamento, o 
possuidor ue ent.ão dessa acção será obrigado a pagar juros pela 
mesma á razão de cinco libras por cento ao anuo. desde a data 
marcada para o seu pagamento até a dat:J. do pagamento 
a.ctual. 

7. Os directores poderão, julgando conn·niente, receber de 
qualquer acciooista que os queira adiantar, todos ou pà.rtc dos 
dinheiros devido.3 sobre as acções por elle pJssuidas, além das 
quantias a.ctualmente chamadas ; e pelos dinheiros assim pagos 
adiantadamente ou tanto quanto delles a todo tempo exceda da 
importancia das chamadas então feitas sobre as acções a cujo 
respeito for feito esse adiantamento, a companhia poderá 
pagar juros á razão que o accionista que pagar essa quantia e 
os directores convencionarem. 

Transferencias rf,J acç•}·s 

8. O instrumento de transfet·encia de qualquer acção na com
panhia será assignado tanto pelo transferente como pelo trans
ferido e o transferente será considerado ficar como possuidor 
dessa acção até que o nome do transferido seja lançado no re
gistro a esse rtJspeito. 

9. As acções da companhia serão kansferidas da fórma se
guinte: Eu, A. B. de ... em vista da quantia de ... libras que 
me foram pagas por C. D. de ... , pelo presente tran;flro ao 
refe ·ido C. D. a acQão (ou acções) numeradas ..• inscripta~ no 
meu nome nos livros da •.• oompa.nhia, passando-as ao dito 
C. D., .seus testamenteiros, administradores e representantes, 
sujeito ás diversas condições sob a~ quaes eu as possuía na data 
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tla. assiguatura do presente ; c eu, o dito C. D., por este oon
cOI•do tomar a dita ou as ditas aeções, sujeito .ás mesmas condi
ções. Em testemunho doque assignamos em .•. de ... de 19 • ._ 

10. A comp .nhia póde recusar o registro de qu"lquer trans
ferencia de acções feita por accionista que lhe sej;~ devedor. 

11. O livt•o de transferencias será encerrado durante o~ 
quatorze dias immedia.tamente precedentes á asseml!léa gorai 
ordinaria. de cada anno. 

TransiíliSs(To de arrões 

12. Os testamenteiros ou administradores de um accionista 
fallecido serão as unicas pessoas reconhecidas pela companhia 
com direito á sua acção. 

13. Qualquer pessoa com direito a uma acçã.o em conse
quencia do fallecimento, fallencüt ou insolvabilidade de qual
quer accionis~a, ou em consequencia do casamento de qualquer 
mulher accionista, póde ser registrado como accionista, api·e
sentando as provas que a companhia a todo tempo exigir. 

14. Qualquer pe,;soa que venha a. arhgürir direito á acção 
em consequcnci 1 do fallecimento, fallencia ou insolva.bilidade 
ele qualquel' accionistl, ou em consequencia do casamento de 
qualquer mulher a.ccionista, póde, em vez de ser ella mesma 
registrada, fazer registrar qualquer pessoa, como transferida 
dessa acção. 

15. A pessoa que vier a adquirir assim direito, attestar<t 
essa escolha passando ao seu eleito um instrumento de han~-
::crencia dessa acçiío. • 

1G. O instrumento de transferencia será aprvsentado ;í com
panhia, acompanhado da :vrova que os dlrectores possam exigil• 
para pl'ovar o direito do transferente, e em seguida a compa
nhia ragistrará o transferido como accionista.. 

t 'onfiscc de acçr:ies 

17, Si qualquer accionista deixar de p'Lg,w qualquer chama
da no dia designado para o seu pagamento, os directures pode
rão a qualquer tempo, durante o qual a chamada estiver por 
pagar, mandar-lhe um aYiso, ex:igindo o pagamento dessa cha
mada, juntamente com os juros e quaesqner despezas que 
tenham sobrevindo pela falta do pagamento. 

18. O aviso marcará um dia no qual ou antes do qual essa. 
chamada e quaesquer juros accrescidos por ca.usa dessa falta de 
pagamento deverão ser pagos. Elle mencionará tambem o 
logar onde dever! ser feito o pagamento (sendo es,:e logar ou 
o escriptorio registrado da companhia ou outro qualquer logar 
em que as chamadas da companhh forem usualmente pagas). 
O a1iso declarará tambem que no caso de falta de pagamento 
na ou antes da data e no logar designado, as acções a cujo 
"'espeito essa chamada foi feita, ficarão snjeita~ ao confisco. 
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19. Si as exigencia.s de qualquer desses avisos niio forem 
cumpridas, qualquer acçiío, a cujo respeito tiver sido dado esse 
aviso, poderá a. qualquer tempo depois, antes do pagamento de 
quaesquer chamadas, juros e despezas devidas por ella, ser 
confiscada por uma resolução dos directores par<:~. esse fim. 

20. Qualquer acção assim confiscada será considerada pro
priedade da companhia e poderá. ser disposGa. da maneira que 
a companhia em assembléa geral julgar conveniente. 

21. Qualquer accionistas, cujas acções ti verem sido confiscadas, 
será, não obstante, obrigado a pa.gat• á companhh todas as 
chamadas que dever por essas acçõo,; na. época do confisco. 

22. Uma declaração por cscripto de que a clw,mada. aro
spe.ito de uma. a.cção foi feita e dado o rmpoctivo aviso, que, 
houve falta do pttgamento da chamada e que o confisco da acção 
foi feito por uma resolução dos directores para esse fim, será. 
prova sufHI'ientc dos f<tctos nclla expressos contra todas as pes
soas com direito a essa acQ<'ío, e essa declaração e o recebimento 
da companhia do preço dessa acção constituirão bom titulo a 
nssa acção, o um certificado de proprietla<le SCJr(~ entl·cgue a um 
comprador e depois será. considerado o poss11itlor dessa acção 
desembaraçado de qualquer chamada do vida antes dessa com
pra o nad:J. terá. que ver com a. applicação dt\ importancia da 
compra, nem esse direito a. essa acção será. a1fechdo de qual-
quer irregularidade no processo referente a es~a venda. 

23. Os directores poderão, com a sancção da companhia pre
viamente dada em assemblt~a. geral, converter quaesquer acções. 
i ntegraliza.das em capital. 

24. Quando quaesquer a.cções tiverem sido convertidM em ca
pital, os diversos possuidores desso capital poderão, dahi por 
diante, transferir os seus respectivos interesses nellas ou qual
quer parte desses interesses, rla mesma maneira e sujeitos aos 
m3smos regulamentos a que estão sujeitas quaesquer acções do 
capital da companhia, que poderão ser tra.nsfel'idas ou tão ap
proximal1amente como as circumstancias o permittam. 

25. Os diversos possuidores de capital terão direito a participar
dos dividendos e lucros da companhia, conforme a importancia. dos 
seus respectivos Interesses neSEe capital, e esses interesses con~ 
ferirão, em proporção à sua importa.ncia, aos seus possuidores 
respectivamente, os mesmos privilogios e vantagens para vott>..r· 
em assembléas <la companhia e para outros tl.ns, como si tives
sem sido conferidas por acções de importancia igual no capital 
da companhia, porem, da fórmtt que nenhum desses privllegios 
ou vantagens, excepto a participação nos dividendos e lucros da. 
companhia., ser<l. conferido por qualquer parte aliquota doca
pital consolidado, como não teria, si existindo eru acções, conte-. 
ritlo esses privilegios ou vantagens. 
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26. Os directores poderão, com a s'\ncção llu uma resolução 
especial da companhia, dada em assembléa geral, augmentar O· 
seu capital, p3h~ emissão do novas acções; esse augmento será 
lht importancia e dividido em acções das respectivas impor
t:tncias, que a companhia. em assembléa geral determinar, ou, 
não havendo determinação alguma, como os directores julga
rem conveniunte. 

27. Sujeitas :1 qualquer determinação em contrario que possa 
ser dada pela assembléa quo sanccionar o a.ugmento de capital, 
tollas as novas acções serão offerecidas aos accionistas na pro
porção das acções quo cllos então posduirom e essa offorta será 
feita. por aviso especificando o numero de acções ás quaes o 
accionista tom direito, o limitando um prazo dentro do qual a 
ofl'et·ta, si não for acceita, ser<t considerada como dispensada. 
c depois de expirado esse prazo ou a.'J recebimento do uma. in
timação do accionista ao qual é dado esse aviso de que elle 
tlcclina. acceitar a~ acções offerecidas, os directores poderão 
dispôr das mesma~ da maneil'a. por que julgarem mai; vanta
josa para a comp'1nltia. 

28. Qualquer cil.pitallovantado pela creação de novas acções 
sorá considerado como parte do capit~l original, e sujeito ás 
mesmas disposições, relativamente ae p:1gamento do chamadas 
e ao confisco de acções por falta de pagamento de chamadas. 
ou por outra causa, como si tivesse sitio parte do capital 
original. 

ASiiEMBLBAS GERAES 

2D. A primeir[\ as3emhléa geral será realiz~d:.~. na. époc:.~. 
que não ser{~ de m:J.is de seis mezes depois do registro da. 
companhia, e no loga1• que 03 directores designarem. 

30. Serão t'Cil.lizadas assembléas geraes subsoquentcs na época 
c loga1• quo possam ser marcados peL1 companltiet. em assem
hléa geral ; o si n:\o for marcado outro logar ou época, rea
lizar-se-h<\ uma assembléa geral na primeira segunda-feira 
.to fevereiro de cada anno, no logar que possa ser determi
Imdo pelos directores. 

31 • As assembléas geraes acima. mencionadas serão chama
das assembléas orJinarias o outras quaesquer assembléas ge
raos sel'ão ch~\mada'l extraordinarias. 

32. Os directores poderão, sempre que julgarem conveniente, 
conYocar uma. a.ssembléa geml oxtraordin11.ria, e a con
vocarão a requel'imento por escripto a~signado por nunca. 
monos de um quinto dos accionistas da companhia. 

33. Qu:tlquer requerimento feito pelos accioni$tas tleclarará. 
o objecto da assembléa, que elles propoem conYocar, e será 
entregue no escriptorio registrado da companhia. 
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34. Ao rt>ceberem esse requerimento, os directores convo
ca-rão immediatamente uma assembléa geral extraordinaria. 
Si não a convocarem dentro de vinte e um dias da data do 
requerimento, os requerentes ou outros quaesquer accionistas 
que comple~m o numero requisitado, podet•ão por si mesmos 
convocar uma a~Hembléa geral extraordinaria.. 

PROCEDDIE:STOS :SAS .\.S~E)IBLÉ.\.S GERAES 

35. Sete dias, pelo menos, antes será dn.do aos accionis
hs, da maneira aqui abaixo mencionada ou da maneira por quo 
possa ser prescripta pela companhia em assembléa geral, aviso 
especifiMndo o loga.r, o dia e a hora da assembléa, e, no caso 
de assumpto especial, a natureza desse assumpto; porém a 
falta de recebimento desse-aYiso não invalidar<l o procedimento 
em qualquer assembléa geral. 

36. Será. considerado especial quando tratado em uma as
sembléa extrao1-dinaria, e todo aquelle quo for tratado em uma 
assembléa ordinaria, com excepção do sanccionamento de um 
dividendo e o exame das contas, balanços e o rehtorio OI'dina
rio dosdirectores. 

37. Nenhum assumpto ser<'~ tratado em qualquer assem
bléa geral, excepto a. declaração de um dividendo, sem que 
haja. quorum presente na occasião em que a assembléa tratar 
do assumpto; e esse qtwru;n será verificado como segue: isto é, 
si as pessoas que tomaram acções na companhin, na occa.sião da 
assembléa não excederem de dez em numero. o 2Ho;·pm.será de 
cinco. si excederem de dez ser<l esse r;ur,,-,',;1 ::t11gmentado de 
um por cada, cinco accionistas a mais at.9 cincoont;~,, c nm para 
cada dez accionistaJ a mais depois do cincocntt com este li· 
mite de que quorum nenhum excederá em caso <tlgum de vinte. 

38. Si dentro de uma hora, da hor.t marcada para a as.:mmbléa, 
não estiver present& quorum, a as~emblé<1, .~i for convocada a re
querimento de a.ccionistas, será dissolvida; em outro qualquer 
caso, ella será adiada para ·o me:Jmo dia da proxima semana, 
mesma. hora e mesmo logar, e, si nJs>a. a·;sembléa <tdütda ainda 
não houver qu01·um, será ella adiad<1 sine die. 

39. O presidente (caso ha:i<t) da directoria presidir;t a toda 
a~sembléa geral da companhia. 

40. Não hav:ndo presidente ou no ca;o que ellc não esteja 
presente dentro de 15 minutos da, hora m<trcada para se rea
lizar a. <1::l813llilbléa, m acciunishs prc ;cntt>; t' .:c,>llwrã.o alg-ucm 
dentre si para presidil-a. 

41. O presidente pôde, com •) con.;;:)ntim2nto da as>embléu, 
adiar qualqucrassembléa de uma para outr.:t data e de um 
para outro logar, porém nenhum a,g.;;umpto será. tratado na 
assembléa. adiada sinão o que ficou p:w concluir na assembléa 
em que teve logar o adiamento. 

42. Em qualquer assembléa geral, salvo si for petlhla uma 
vot1.ção por. cinco accionisb.s, plllo mt:nrJQ, uma drcluraçãu 
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feita pelo vre.>iuente de <tuc fi.!i ap)ll'ova·lêt UtJ.J.:t reaoluçãu e um 
lançamento nu lino de actas da comp·tuhia serão prov;1. 
suflidcntc, dD facto, sem prov:t do numero ou proporção do~ 
votos recolhidos om favor ou con&t"it es;;:~. .rJsulução. 

43. Sendo pedida uma ,-otação por cinco ou mais accionist..'ls, 
ella será feita da maneil'a por que o pl'e8idente de&ermipat•, e u 
resultado dessa YOtação será con~idora.do CJmO reso}UÇ\ão da 
companhia em assornbl~a gct·al. No caso de omp:tte de voto., 
em qualquer assombléa geral, o pt•esirlent'1 t.rwá diroib a outro 
•;oto ou voto de desempato. 

VOTOS l!OS ACCIONISTAS 

44. Todo accionista ter<i um voto por ca.da acção até dez; 
elle terá um Yoto addicional por cada cinco acções além das 
primeiras dez acçõe.; até cem, e um voto addicional para cada 
dez acções além das primcims cem acções. 

4'-. Sendo qualquer accionista mentecapto ou idiota, poderá. 
por elle votar o seu rPprcsenütntc, c" ,.,t,r lwnis ou outro 
cttrador legal. 

46. Tendo uma ou mais pessoas conjuuctamente direito a 
uma ou mais ac~·ões. o accionista cujo nome estiver primeir.l 
iuscripto no r·egistro til' accionistas com um dos possuidores dess<t 
:tc~{io ou acções, e não outro, terá. d.h·eito :t votar a resp::lito da~ 
lllesmas. 

4i. Nenhum accionista terá. direito d•) votar em qualqucl' 
assembléa geral sem que tenha pago tod:\f.l as chamadas de que 
fi.>r deYedur, e nenhum accionistêt tm·á direito de votar em 
r-eferencia a qualquer acção qne ellc t.ivet• 1\dquirido por transfe
rencia. em qualquer assembléa re<tlizad;t depois da. expiração dE~ 
tres mezes du registro da. companhia, sem qm' a tonlm pos.·mido 
pnlo menos tres mezes antns d:.t data. d:t ;1,ssembléa, om quo 
elle 1•retende Yotar. 

48. Os Yotos poderão set· dado~ p<'.~:w:~lnwute, on por pro
cueação. 

40. O insh'tuncnto d.2 procur.u:ão ser:i lJ<.tl' e~criptu, assigna•lo 
l•ülu outm·gantc, uu, sendo CS3c out!)l"~l\Uto Ulll<L corpo:·ação, 
c:om o sollu ;;;ocial e atte.-ta.do por nma. on umi1:1 testemunhas. 
J 'essoa nenhuma que não snj;J, accioni!'lt:•, po.{l\l':i ser nomcad:t 
vrocurador. 

50. O instrunw111to do procura(,'ão será Lle1•o~Hado no escripto
rio registrado da comp ·.nhia s ~tent:1. c •itu1f.l hor-a~, pelo menos. 
antes lh hora. marcada r•nra a assembl<Sê•, nm que a pe so:t n"
mead.a nesse instl'umentu pretende vor.:l.l' ; por•ím nenhum in
:-:trumcmto de procura~·ão será valido depois de expimdos dozo 
mezP~ da data ela stw ortorga. 

51. O in~trument(t de l>l'c>curação ser;i da fôrma soguint•J : 
« llotulo Limitcd. Eu ...... de ...... , no condado de .... . 

accionbta !la« Rotulo LimitCtl>>, com dit•cit.'l a ..... voto (ou .. . 
nl'tos) pl'lo presente nomdt> .. , .. , do ..... , NlllW meu procura-

P~cler Executivo i~l'~ 22 
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,lor, pa.ra votar por mim e por minha vez na (assembléa ordi
naria ou oxtraordinaria, segundo soja ella) assemblt;a geral da 
companhia a realizar-se em •. -.. de .•. - de.- •. e em qualquer 
adiameato da mesma ou qualquer assembléa da companhia que 
possa ser re1lizada no anuo de ..• : Em testemun~o do que 
assigno aos. ___ de. __ . de •. __ :. Ass1gnado pelo referido. • • . na 
}ll'esença de •••• directores. 

DIRECTORES 

52. O numero de directores e os nomes dos primeiros di
rectores serão determinados pelos subscriptores do nwmo;·,;l
dwn de associação. 

53. Até quo sejam nomeados os directores, os subscriptores 
olo 1w:momndttm de associação serão conoiderados dircctores. 

54. A futura. remuneração dos diroctorcs c a sua remunera
ção por serviço:> prestados antes da primeira assemblêa geral 
será determinada pela. companhia em assomblêa geral. 

Pode1·es d<Js directores 

55. Os negocias da companhia serão administrados pelos 
diroctores, quo poderão pagar todas as despezas de organha.
ção e registro da companhia o exercer totlos os poderes (l;t 
companhia que, pela lei precodento ou por estes estatutos, 
não forem exigidos serem-no pela companhia em asscmbléa 
geral, sujoito.'l, todavia, a. quaesquer regulamentos destes esta.
tutos, ás disposições da lei precedente e aos regulamentos, 
não sendo incompatíveis em o~ supraditos regulamentos ou 
di~posições, como possam S!3r prescriptos pela companhia em 
assembléa. geral ; porém nenhum regulamento feito pela com
panhia em assembléa goml invalid ll'(L acto algum anterior 
tios dire!3tores, que teria siLlo va,lido si não tivesse sitio feito 
·esse regulamento. 

56. Os dieectores quo continuarem püllorão agir, não oh
flt.ante qualquer vaga em seu seio. 

57. O ca,rgo de director vagará : 
. Si tiver qua,lquer outro cargo ou log~u· de luceo na. com

'}Janhia; 
Si fallir ou tornar-se insolvavel; 
Si e,;tiver interessado ou p1u·ticipar dos luceos de qnalqu •r 

·runtracto com a companhia.. 
Poré!_ll as disposições acima ficarão sujeitas ás seguintes 

.oxcepçoes: 
Que nenhum director deixar:t vago o seu cargo por se1• accio

J1if!t.'l. de qualquer companhia que tenha celebrado conh\tctos 
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ou feito qualquer trabalho para a companhia da qual elle é 
director, não podendo, porém, votar em relação a esses con~ 
tractos ou trabalhos, c, no caso que vote, o seu voto não sei'l1 
contado. 

TH1·no dos dil·ectm·es 

58. Na pámcira assembléa ordinaria, depois do registro da 
companhia, toda a directoria se retirará do cargo, c na pri
meira assembléa ordinaria ao anno subsequente retirar-se-ha 
do cargo um te1•ço dos directores de então, ou, não senuo o seu 
numero um multiplo de tros, então o numero mais approxi
mado a um terç-o. 

59. O terço ou outro numero mais approximado a retirar-se 
durante os primeiro o segundo annos seguintes á. primeira 
assembléa ordinaria, da companhia será, salvo convencionarem 
os directores entre si, dotm·minado por sorteio. Em cada anno 
subsequente retirar-se-lia o tcr1;o ou outro numero mais appro
ximado que tenhn. esta~t.o por mais tempo no cargo. 

60. Um directo:.- que se retil'e será rcelcgivel. 
61. A companhia, na as.>embléa geral em que se retirem 

quaesquer dircctores da maneira supl'adita, preencherá as 
vagas, elogendo igual numero de pessoas. 

62. Si em qualquer asscmbléa, na qual deva ter logar uma 
eleic;ão de diroctores, as vagas nãu forem pl'eenchidas, a assem
bléa será adiada para o mesmo dia da semana seguinte, á 
mesma hora e mesmo logar, e si nessa assembléa adiada as 
vaga~ não forem preenchidas, os directores que as deixarem ou 
os que não tiverem os seus Jogares preenchidos continuarão 
no exercício até a assembléa ordinaria do anno proximo, e 
assim por todo tempo em que os seus logare3 estiverem por 
preencher. 

ü3. A companhia poderá, a todo tempo, em assemhléa geral, 
augmenta1· ou reduzir• o numero dos dire.ctores e tambem 
determinar qual o turno em que e:oso augmcuto uu reuucção 
deve perdistir. 

li4. Qualquer vaga casual de director poderá. ser preenchida 
pelos dil•cctores, porém a pessoa p:tra isso eleita só se con. 
servará no exercício pelo tempo que o director que deixou o 
cargo teria de occupal-o. 

ü5. A companhia, em assembléa geral, poderá, por uma 
resolução especial, demittir qualquer diroctor antes da expira
ção do seu tempo de exercicio, e, por uma resolução ordinaria, 
nomear outra pes.>oa em seu logar ; a pessoa assim nomeada 
occupará o cargo sómento durante o tempo em que o director 
dcmittillo teria de occupal-o. 

l'rocedimcnto dos d·.'n:ctm·es 

ü6. Os directorcs poderão so reunir pua a resolução dos 
ne)Wcios, adiar c do qHalqucr fó1·ma regul:.tr as sua~ r.Jtmiões, 
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como julg<:wem conveniente, e marcar o quorH m necessa.r•io 
para tratar-se dos nogocios ; as questões quG 1!0 suscitarem 
em qualquer reunião set>ão decididas par maioria de votos; no 
ca'ie de empate de Yoto~. o presidente terá um segundo vot.o ou 
voto de !.lesompatr; um dir'eC'tor poderá a qua.lrtner tempo 
nia.rcar uma reunião dos direct.ores. 

67 _ Os direct.ores pd'lil'rão clegm· um presidente para. M suas 
reuniões e marca1· o pt•a.zo no qual ollo Jevcrá. nx.erccr esse 
c&l'go: porém não sendo eleito esse presidente ou :;i ern .alguma 
·t~eunião elle não esti Yer pt>esento á hora. marcada para. a sua 
realização, o; dü·ector<>s pres!;ntes e;colherão :dg11em dentre 
~i par<~ presidir essa ronni:"io. 

68. Os dL·ect.ore-; pode ·ão delc).!ar qualquer do-; B\3u:; podere" 
a. commi:>s•"ie,; que con::L;tam do ou dos memhros de seu seio, 
c•Jmo julg 1.rom conYeniente; tuda a. commissií.o; as>! imforma.d~ 
se conformará, no exercieto dos poderes as~im dclegallos, a 
quaesquer regnlamentus qno l:w pos~am sm· impo~tos pelos 
directure3. 

69. A commissão podera eleger um presHcnte para. as suas 
reuniões ; não sen,lu eleito er;se presidente ou nãu se a.clutndu 
dle presente á hora designada para a. sua, realização. os mem
brvs pt•e:;entes csrolhl'ri\.•) um dentre si para pl'csidir essa re
união. 

70. Uma commissão podeeá reunh·-se o n.din-r as reuniões 
quando julgar convenh·nte; as quc~tões '1110 se snscit.ar·em em 
~ual'{uet• reunião ::cl':io resl)tvidas por nniul'itt d>J votus dos 
membros prnsentPB, e 1111 caso de um empate de vvt•JS o pre'ii
J.ont.e t.orá mais um ,.11t11 ou voto de desempato. 

7 I_ T,Jdo acto 1waticado por uma relmiã.u de tlirqetorcs on 
,lcJ cnmmissií.o tle directore~. ou por qnCJ.lqurw pcs-;oa que fttn(·· 
cione corno dit'(•ctor, H·t·á, n~fJ o!);tanr.e se ·le~eubra mais 
t~rde qna honV<l eno na numer~(,'i'io do~;;cs directm·e,; ou da» 
pedsoa,; em func('(jc·,::, como acima dito, ou qnc elle~. <JU qualquer 
\lelle,; estavam desquutificwl•)~. tilo valiil•J, com•J si C!ll>a pessr•<t 
~:~tivesse dovida.n1PntE· n·-·mea<h c qualificttd:~ pata úirector. 

I•!YIDENDOS 

72. Os diredore.'-' pc.,leriío, C(IJn a sancçiio 1la. companhia em 
assemhl<ia. get·al, lk·C'la l''ll' nm lliviilemlo por pagar• aos acciu
Jli,;k•.s em pruporc;:'ío fts ;,:1w·; acções. 

7:~. Não será pago rli\ itlf'ndo algum que ni'liJ :Jej<t o pl'oduct" 
dos lucro:-: tios ltego·_·io,; ·b companhia. 

74. 03 diel'ctl'rcs IJC•lkr;(o, ante;; d., rJcommenLhu· qua!qnel' 
,Uvitlend<J, supar:tl' •.L productn nn htct·o d:t cOlllJXlnhia ;~ im
pol't:,nch quo ,iul;pl·t-m com t•Jlil'nüJ P<.tl'<t seu funtlo de reserva. 
pat·tt f<,,zm· fa•·r· a cnntintJ!·ncbs nn [Xtl'a. igual:w divillendo.; ou 
pat'a o concoet<J ü c' !l.:'l t·vai-iio d.n.:.; obras inlweentc;; aos nc· 
;.:ucio;; tla compan [,in ''li_ qn:dqll!'t' 11artc do!les, e os dh·cctot·e:~. 
JHl<[ct·ão empt'!'g:p· ~. ic,;pt•1'i:llleia. as,im s~·p.1.l'"dn, como l'nnd<:• 
<it· t·P~erl·:t C01 t[1;:[•1- 'l"·'' ~o··••llt'-'I'Cll1. 
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i5. Os directores poderão deduzir tlo:> dividendos por pa.gat• 
::t qualquer accionista as import<l.ncia..~ qne possam ser devidas 
por elle á. companhi<t, pot· conta, o!P eh:\madas ou por outra 
eausa. 

7ô. Dar-se-ha a ca(la accionista. da. maneira abaixo mencio
nad:.~, aviso de qualquer dividendo qtw tenha sido declarado; e 
todo divWendo não reclamado durante tres annos depois rle 
declaJ·ado, ~erà confiscado pelo~ directores om beneficio da. 
companhia. 

77. Nenburri 11ivi(lendo vencer:í. juro~ d:• companhia. 

CO:"T.-\5 

:s. Os directores farfío escripturar conta; fiei:;: 
Do capital em giro da companhia.; 
Da:i importancias recebida<> e paga,: pela. companhia. e o 

ohjecto a. cujLJ respeito tiveram lo~ar es,;a" receita e despeza ; e 
Dos creditos e cumprmnisso,; da companhia. 
Os livro:; da contabilidade serã.o e;eripturados no escriptorio 

registrado da companhia, e, snjeitos <~ qua.esquer restricções 
l'azoa.veis quanto ao tempo e maneira de serem cxtminatl.os 
que posHm ser impostas pela companhia em assomblé<t geral, 
;,;er·ão expostos ao exame do> aceionistaB durante as !toras de 
negocio. 

79. Uma voz. pelo menos, em e;t(la anuo, os directOl'llS 
apresentarão á. companhia em assembléa geral um relatorio 
da receita o despoza do anno findo, feito até uma data d~ 
nunca mais oio tros mezes antes dessa assemblêa.. 

80. Esse relatorio demJnst.rará, at•ranja.do com os mai,; 
convenientes cabeçalhos, a import:tncia tl:~ renda. bl'uta, 
distinguindo as diversas fontes de que proveio, o a impor
tancia. da. despez:~ bruta, distinguindo a. ,Jespeza do estabe· 
leclmento, salarios c outrns ite''" ; ca.da. íletn do desp0za. 
cl:1l'amente lança,lo cnn tr<t f"l an lado •.la rocei ta. do a.n fi(), 
de fórrna. que possa ser a.present;tdo á. assembléa um ba
lanço exacto dos lucros e perdas; c nos casos em que qual
quer item de despeza que poss L ser clara.men~e <listribnidl) 
por diversos annus tenha. occurrido em qualquer anno, to!la 
:t impor·tancia desse item set·á lançoada addicionando·Sij as 
razões por que sómente uJU:l, p;trte de<s:t dcspeza está l<tn-
ça.da ·~outra a receita do anno. · 

81. Cada anno ~o extrahirü. um baJanço e será apre:;en
t;tdo a. companhia em assl)mhlé<~ g<}ral e esse balanço.e.Jn
r,erá. um resumo dos bens e compromissos da companhia., 
<\l'ranjado com os c;tbeçalhos que se vê na fôrma. annexa 
a. esr.a. tabclla, ou tão approxim&damente quanto as Cil'
~umstancias o permítta.m. 

82. Mandar-se-ha a cada accionist.a, da mesma manllira po:r 
qu.e devem ser enviados os a>iSO<!, como adianto disposto, moa. 
cópia impre~sa dPs~e balanço, .~Me dias pelo menos antes de,..~a 
rJ ~;;cmbléa.. 
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CONTA. DORES 

83. Uma. vez pelo menos, cada. anuo, serão examinadas as 
contas da. companhia. e verificada. a. exactidão do balanço por um 
ou mais contadores. 

84. Os, rimeiros contadores serão nomeados pelos directoros; 
os contadores subsequente~ serão nomearlos pela companhia em 
assembléa geral. 

85. Si for nomca·l<i um coníador, todas as disposiçõe~ aqui 
contidas relativas a contadores ser-lhe-hão applicavcis. 

86. Os contadores poderão sm• accionist.as da companhia ; 
porém pessoa nenhuma que tenha outro. interesse que não o 
de accionista em qualquer tra.nsacção da companhia poderá 
ser eleito contador, c nenhum director ou outro funceionario 
da companhia poderá ser eleito cmquanto em exercício do 
cargo. 

87. A eleiç·ão de contadores ser<í. feita pela. companhia em sua 
assembléa ordinaria de cada. anno. 

88. A remuneração dos primeiros contadores será marcada 
pelos directores; a dos contadores subsequcntes será fixada pela 
companhia em a.ssembléa. geral. 

89. Qualquer contador poderá ser reeleito ao deixar o 
cargo. 

90. Dando-se. qualquer vaga de qualquer contador nomeado 
pela comp;~.nhia, os directores convocariio immediatamente 
uma assembléa geral extraordina.ria afim de suppril-a. 

!H. Si não se fizer eleição alguma de contadores da maneira 
supradita, a junta d<J commeecio poderá., a requerimento de 
nunca menos do cinco acclonistas da companhia, nomear um 
contador para o anno corrente e fixar a remuneração a lhe ser 
paga pela companhia, por seus serviços. 

92. A todo contador se dará uma cópia do bahnço e será 
do seu dever examinai-o, com as nobs e contas relativas 
a elle. 

93. Todo contador terá uma lista de todos os livros escri
ptura.dos pela companhia e terá a todo tempo razoavol direito 
de examinar os livros e contas da companhia. Elle poderá, á 
custa da companhia, empregar contadot'es ou outras pessoas 
para auxiliarem e examinarem essas contas o poderá, em rela
ção a. essas contas, informar-se dos directores ou outro funccio
nario da. companhia. 

94. Os contadores apresentarão um rclatorio aos accionist..'ts 
sobre o balanço e as contas, nesse relatorio dle:> declararão si, 
em sua opinião, o balanço e::;tá claro e exa.cto e como tem as 
.particularidades exigidas por estes regulamentos, e convenien
temente extrahitlo de fórma a mostrar uma vista. cxacta e cor
recta do estado dvs nogocius da companhia. c no ca.qo que elles 
tenham pedido explicações ou informações ao.~ directores, si 
ella.s foram satisfactorias, e esBc r4illatorio ser<'~ lido juntamente 
com o rela.torio dos directores na assembléa orúinaria •. 
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AVISOS 

93. A companhia podm•á. m~ndat• aviso a qualquol' accionista, 
pessoalmente ou pelo Correio, em carta de porte pago previa
mente, á. sua residencia, registrada. 

9G. Todos os avisos destinados a serem dados aos accionistas 
serão, com refcrencia a qualquer a.cção a que tenham direito 
conjunctamente diversas pessoas, dados á.quella. que estiver 
primeiro mencionada no registro dos accionistas, e o aviso 
assim dado será iiufficienb para todos os possuidol'es dessa 
acção. 

97. Todo aviso, si remettido pelo Correio,·será. considerado 
tm· sido entregue na. occasião em que a cart.a que o contém 
fvr entregue no curso ordinario do Correio, e sendo provada 
essa remessa. será prova sufficiente de que a carh que contém 
esses avisos foi convenientemente dil'igida e posta. no Correio. 
Esta é a cópia. da tabella A, a. que se refere o meu certificado 
annexo, datado de 14 de fevereiro de 1902.- Ernest Cleav~, re
gistrador de companhias anonyrnas. 

Eu, George Frederick Warren, da cidade de Londres, ta.bel
Jião publico por alvará régio, devidamente nomeado e jura
mentado, certifico pelo presente, corno segue : 

I. O documento a.nnexo marcado A, é um certificado offi
eial da incorporação na Gran Bretanha. da« Rotulo Li 1 itcd • de 
accordo com as leis do Parla.rnen to inglez conhecidas pJr lei; 
de companhias de 1862 a 1890, como comp:tnhia limitada.. 

2. Os documentos tambem annexos, respectivamente mar
cados B, C e D, são c6pias authenticas do memomndwn original 
de associação, da. dita companhia e de resoluçõ3s especiaes 
approvadas em 23 de julho de 1900 c conflrmaçã.o d;\s mosmcts 
em 9 de agosto de l 900. 

3. A assignatura « E1•nest Cleave.,. exarada no ui to cer
tificado do incorporação e nos certificados no fim !'.o dito 
mcmomndum de associação e resoluções especia\ls, legalizando
os, é em cada caso a p1•opria a.ssigna.tura de Erne:;t Cleave, 
registrador de companhias anonymas em Londres e o com
petente funcciona.l'io para passar esse certificado de incorpora
ção e c6pia.s authentica.s. 

4. E, finalmente, o documento tambem a.nnexo, marcado E, 
é um certificado passado pelo referido Ernest Cleave, de 
que a referida « Rotulo Limitcd » foi incorporada como 
acima dito, sem esta. tu toe especiaes, por conseguinte, eu, o ditu 
tabellião, outrosim, certifico quo, de accordo com a lei 
ingleza (art. 15 da lei de c.Jmpanhia.s, 1862), os regulamentos 
contidos na tabella A do primeiro supplomento dessa lei 
são considerados conter os regulamentos da «Rotulo Li
mited:. e uma cópia desses regulamentos assignada, polo tl.ito 
I<~rnest Cleavo, está aqui annexa. m<trcada F. 
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Pelo •1ue me :-;eudo pedido certificado p1,sst>i o pre:>ente, 
:t~signando-o e affixn.ndo o meu sello official p:tr<•· servil· .. valer 
<::orno preciso for. 

Lond1•es, aos dezenove de fevereiro de mil novecentos e 
•lous.-(As3igna.do) fi. F. WmTen, tabelliã<) publico. (Sello olo 
ta.bellião.) 

Reconheço ver1ladeir<t a assigna.tm•a de G. Frnolerick \Var
y·en, tabcl!iãO publicu desta cid:tole, C, para CJil~t<l.r ODoie 
•'onvier, a pedido do mesmo, pn.ssci a presente rpm 
:tssignoi e fiz scllar com n sello das armas •leste Consulaiio 
da Rc:publica dos Estados Unidos do Brazil em Lon!lres. :ws 
vinte de fevereiro de mil novcccnt,o, c dono;.- (.\ssignadn) 
F:. L. Chermont, consul. (Sello do Consulado.) 
Reconheço verdadcirtt a assignatura o lo Sr. E. L. Chm·mont, 

•:onsul do Brazil ''m Londres. 
Rio de Janeiro, quatorze de junho de mil novecento~ e dons. 

-Pelo director geral (assignado sobre quatro estampilhas no 
Y:tlor de quinhentos e cincoenta. réis) L,.l'. d;r, Silv(l, Uosa. 

(Sello do Minist.erip das Rol:tções Exteriores e seis estam· 
pilhas no valor de tro9 mil o novecent.os r(~is, imJtilizacla.~ P~'la 
Hccebedoria.) 

Nada. mais continham os ditos rlocumt~ntoos que ftelmento verti 
dos proprios origina::s aos qu~es me report.o. Em te do '1UC 
pa.<;sei a presente que assignei c sellei com o scllo do men officiQ 
nesta cidade do Rio do .Janeiro a.o!'l quatorze de junho de mil 
novecentos e dons. - .lffimso H. C. Oordo, tradnctm' publi•·o. 

DECRETO .N. 45.·W - DE 28 DE At;OSTO DE 1902 

.\ bre ao l\lini&terio da lndustria, Viação e Obras Publicas o credito 
de 5:000$ para. occorrer a deape7.M com a propaganda d~ prooluctos 
agrícolas em Osaka, Japão. 

O Presidente da Republic:~. dos Estado~ Unidos do Brazil, 
usando da autorização contida no art. I R, n. IV, •la lei n. :'l34, 
·le 30 rle dezembro de 1901, decreta: 

.Artigo unico. Fica a.l•ert.o ao l\linisto.::rio da Industria, Via.<)t<j 
•3 Obras Publicas, para occorrer a d"spezas ncce;;sarias com a. 
propaganda de p1•oductos agricolas na cidade de Osaka, no 
lroperio do Japão, o credito do 5:000$ por conta tl<t som ma il.e 
~00:000$ a que se refere a citada disposição. 

Capital F11rlerr~.l, 28 rln ngosto de 1902, I-to da Republica. 

:\1. FERRAZ DE CA:'.IPOS SALLJ:~. 
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DECRETO N. 4521 -DE 28 Dg AGOSTO DE 1902 

·"l•tn·nvn f\' dnnsuJn.., ptlr:• o r.n·Pnd;.•IHP!ltn \'''tnisol·io da E...:.trnda de Fe.'l'o 
~fín:• ... ,. Hio. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
·le·~reta: 

Artigo unico. Ficam approvadas, para o contr:wto de arren
damento provisorio da Estrada de Ferro Minas e Rio, com 
.losA de Oliveira Castro, á vista. de sua proposta, acceita. em 
Goncurrencia, as clausulas que com este baixam, assignadas 
pPolo Ministro de Estado da Indust.ria, Viação e Obras Publicas. 

C:1pital Federal, 28 de agosto de 1902, 14° da Repnhlica. 

;vr. FERRAZ DE C.\Ml'OS SALLF.,_, 

Clausulas a que se refere o ~ecreto n~ 4521, ~esta ~ata 

O <trrendamento é peovisorio e a titulo prccario, po<lend<> 
.; Governo rescindir o contracto quando julgar conveniente. 
Fica, todavia, assegurada ao contractante a preferencia,, em 
:gualdade de condições, para o arrendamento 1lefinitivo, caRo 
,-, f;overno entcnd:t fazel-o. 

][ 

ü arrentbmento tem por ohjecto 
t ) a linha actualmente em trafego com l70 kilomeLros ; 
b ) as respectivas estações, escriptorios, armazens, depositas 

(: JU:lis edHi<:ios e dependencias da estra(la,. 

III 

O preço do arromlamento provisorio, com exclusão do 
·}llUS da fiscalização, constará do pagamento da quantia de 
-WO:OOO$ annuaes, emquanto a renda brttta da estrada não 
•.ttingh· a. mil e oitocentos contos de réis annuaes. Caso, porém, 
·\ l'IC'n•la bruta attinj<t on exceda de 1.800:000$ annuae~, pas-
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sará o arrendatario a p:tgar como preço do arrendamento as 
seguintes quotas sobre a mesma renda : 

De 1.800:0;0 em deante, 25 •f •. 
Do 1.900:000 em deante, 26 •f •. 
De 2.000:0 em dcan\e, 27 •f •. 
De 2.100:000 em deante, 28 °/ 0 • 

De 2.200:000 em deante, 29 •; •• 
De 2.300:000. em deanto, 30 •/ •• 
O preço do arrendamento será pago em moeda corrente, 

por semestres vencidos, dez dias depois da respectiva tomada 
de contas, que se fará. segundo o processo do regulamento 
em vigor, no que for applicaval. 

A porcentagem será liquidada em vista da receita da estrada, 
obrigando-se o arrendatai'io a exhibir, sempre que lhe forem 
exigidos, os livros da re~pectiva escripturação e documentos 
justificativos. 

IV 

O arrendata.rio fica.rá constituído em móra ipso jure e obri
gado ao juro annual de 9 •;., si dentro de dez dias depois d[t 
tomada das contas de cada semestre não pagar á Fazenda Na· 
cional as quotas devidas em virtude da clausula. III. As contas 
serão tomadas dentro do primeiro mez seguinte a cada se
mestre. 

v 

Para as despezas de fiscalização do Governo, o arrendatario 
entrará. para. o Thesouro com a quantia annu:tl de 12:000$, 
paga em p1•estações trimestraes adeantadas. 

VI 

Os materiaes adquiridos pela U!lião com o resgate da. eatrada 
e existentes no almoxarifado ficarão sob a guarda do fis}al do 
Governo, obrigando-se o arrenda.t:trio a adquiril-o~ por compra 
á medida que delles for precisando para o serviço da estrada, 
mediante o pagamento do seu justo preço, determinado, em 
falta de accordo, por peritos nomeados, um pelo GoTerno e 
outro pelo arrendatario, os quaes, antes de procederem <i. 
avaliação, escolherão um terceiro para desempatador. 

VII 

O Governo reserva-se o uso exclusivo de um dos quatro fios 
\elegraphicos que possue a estrada em cuja extensão_ abrirá 
as estações que julgar necessarias. 
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Vlii 

A dit•ocção technica da estrada será. confiada pelo arrenda· 
tario a engenheiro brazileiro de notoria competencia o cuj111 
nomeação ficará. dependente de prévio assentimento do Governo. 

IX 

O arrendatario manterá as linhas, editlcios, officina~ e mais 
dopendencias o o material rodante em perfeito estado do 
conservação ; e assim entregará. tudo ao Governo,findo o arren
damento, sem direito a indemnização alguma. A conservaçãO' 
deve ser tal que em qualquer momento possa a estrada ser
trafegada com toda a segurança, não podendo o arrendatario 
alterar as respectivas condições technicas, sem expressa auto
rização do Governo. 

X 

O trafego não poderá SOl' interrompido, salvo caso~ de força 
maior, comprehendidas nestes as determinações do Governo. 

XI 

O Governo reserva-se o direito do toma1• posse tempor;u•ia
mente da estrada para operaçõe-3 militares ou outro fim 
urgente, correndo por sua conta a respectiva. administração, 
conservação e custeio, e cessando a obrigação do p::~gamento 
do preço do arrendamento. Como compensação da cessação dos 
lucros do arrendatario, continuar<i o arrendamento por tempo 
igual ao da occupação, si o Governo não preferir que a 
indemnização se faça por accordo com o arrendatario, pro
cedendo-se, em falta deste, a arbitramento, pela fórma estabe
lecida na clausula VI. 

XII 

O arrendatal'io obriga-se a manter o trafego mutuo quo 
actualmente a estrada tem com outras. 

XIII 

O arrendatario obriga-se a admittir trafego mutuo com a 
Repartição Geral dos Telegraphos, nas mesma:; cGndiçõos de 
identico serviço com a Estrada de Forro Central do Brazil e de 
accordo com a lei n. 391, de 7 do outubt·o de 1896. 

XIV 

Emqua.nto não fu~·em modific:~.das, com prévia aubriz:J.ção
do Governo, continuarão em vigor as actua.es condições rogu-
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la.ment,a.·•l" 1.! l.;r.rifa::: de fretes ,[,J merc<uluria< e passa.goiro8, 
.com excepção da taxa de transpol'te do café, •1ne terá. desde 
.di, com caracter provisorio, o abatimento de 2r~ 'ó, sendo, com 
0 mesmo cara.cter, reduzidas proporciunalmente a~ taxas do 
;;;~fé procedente das estações !la E~tra!h de Ferro Sapucahy, 
le modo a nivelal-a,; com as do ··af•; r•.~•'ebido da~ estaç·iíe~ 
da, Estr,tda de Fc1·ro ~luzambinho. 

Em caso d,~ calamidade publica na z•ma serYida pdt~ e~trad:~, 
B medhtnte accordo com o Governo, ~erão feitas nas tarifas 
:1.s modificações tempora.rias qnc as cü·..:nmst:tncias c:ugirem. 

As a.lteraçõe.; das tarifas só entrarão em Yigor oito dias 
·lepois de publicadas pela imprensa e •l·~ :J.tlhtulas por editaes 
nas e;tações da. estr<~tla. 

Deptmderão tambem de approYa~·ão do Goye,·no as tLltoraçiíe-· 
·lo horario, podendo autorizal-z.~ provisol'iamente o fiscal. 

Não have;·á. transporte grat.uito na estrada sinào parr\ as 
malas do Correio e S!lll passoal, qu mdo em 3et'YÍ\'O, para o pes
~oal em ;;erviço (la es~rada, e pa,·a. o nHtt.r>J•ial dc-=tinado á c:m
Sf>rvação e se\·viço de:•h. 

XV 

Sendo f<Jdei'a::l~ ·•~ servl•;os ctne pülü eout1'.1.du lieétlll incum-
1Jidos ao arrendt\t:~r.o, gosam os 1nesmos seni<:os de isenção 
·:lo quaesquc1· impostos municipaes, cstadnaú" e redcraes, •lXCf>
i·•t.lndo;: O:' •lir.:-ito; arlnttnAiro~. 

\'erifica.da <t 1·e~cJ~ao do contl'1WI,o. pur ll)l)rÍYo d·1 infracçi\o 
·~ommettida p:)lo arrendatario, não lhe sel'<i. Jm·ida indcmni
zacão alguma., e re~pon .. erá elle por prejnizu~. pe1•das e damno-;, 
a'ém de perdr>r, mn favor da União, :1. ('a.n•;ito rl.cpnsit<tda no 
Thesonro. 

X. VIl 

O arreuda\<trio renunciará todos u~ caso,; iorwii.os. ordinari<~s 
,:>11 extr<tordinarios, so!itos ou iu'lo!itu", cogit,a.dos ou niio cogi
•.ados, e em ~odos c em e .da mn dr! Ir~ ti•>ará, ,.emprP obriga!lo, 
;;em delles ~c poder va!m·. nem o~ pndm· :1.\ i•'!!al' em t.emp·l 
:1lgum e para algum r>ffr>ito. 

X \"li[ 

Todos o.; ~odus do an,•ndai.ario e os •lU:J com ell•) therem 
interesso no eont.racto de arrendamenr,o ficarão obri,iSados 
:,t solúl:w1 para com a Fazond:t ~aciona!, posto l}Ue não as;:i
.!nem o c,mtracto ou qna.lquer oni.ro :1do ;:lllJ'!eqnPnte. 
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XI~ 

O fôru pat'a. t.ud<·.~ C' q11:~esqut:'r qnesl,i"íe" .iudici~H"<', sE~jl1. :mtot> 
ou r~o " art'C'n•lat:wio, ser;t o lia Cnião. 

O c;.,ycrno t·e .• cn·:•'~e ·• tl.iroito ,te imp···r multa~ de l :000 . .:; 
a 15:000:1,; pela~ irr•,gularidades do traf(>go <em mnt[\··· ,in~tl
ficarl0, on qnalfp18t' outra inft·ac(·ão do cuntracto. 

n :•.t·r·~ml:ttari•.l pt·• starú a cauç·ão de ::iU:OLIU~, poduml• • 
cfrectual-a em flinhein• ou apoliees da divida l·Ublic;~ nacional. 
fJlW deposit<•.rá no The-our·o Feder;~! ~ntteo;; da assignatlirJ. d· · 
conte:•rto. prtra garantir a perfeita execnçilo deste. com 1t obri· 
gar)'ío de mantel·a em sua, integridade. E>ntr<~.ndo ne> pri'.í·.' 
•te dez dias com a imp,)l'tancia de qn:tlrJIIPr rl('>-('nntu. 

<,;:,n appiiCit\'l'ÍS Ü litlha a,,·rendada a,; d.ispu:::i,·ues do ueCl'Ot•• 
u. 1930, de .~6 de abril de 185i. concernentes ít policia e segu· 
rêt.nça das estrada~.[(' ferro, rtnc não forem c•"'rltraria~ á-: prr,·
~nntes clau,.:nlas. 

X:\.lll 

()_.; ca,;o,; omi,;~o~ ~t·t•;(o regido;; pela legi,-la•:i'io c i vil t' admi · 
nistr<,,ti~·a. quer na' rela~~õe~ do arrend:~.tario ··om o •~o,·rrl<· ·. 
qner com os partkulal'i'S. 

C<Lpital Ft·d('t·:tl. ~ . .;,de ~-!.!"''·O dt• !~!•1'2.-.L .1•'!1'"10 drJ- Sil····· 

foulrarlo enüc o l;t,mnu hrkrnl e o rirbrl~l' Jo>é tle Olinim t'n-~ro. jtar~ '' 
nntmlaHu·nto !'rovisorifl •la E~tratla rl~ Frrro ~lina' e Ri·• 

Aos tres dias do mez Lle ~etembt·o de mil novecentos e dou~. 
presentes na ~ecretaria de Estado dos Negocios d<J, Industria. 
Viação e Obras Publicas, no Rio de Jaueiro, o Senhor 11outor 
Antonio Augm:to da Silva, Ministro de EsL•do dos l\egocios da 
mesma Repartição, por parte do Govemo Federal dos Estad05 
Lnidos do IJI-azil, e C• cidadão Jo,s,·, de Oliveira Castro. declarrJt; 
o mesmo SenhO!' Ministl'O que. á Tista da ma propo~l<t acceita 
em concnrrencia. resolvia, nos termPs do· ·lecrero numero 
quat-ro mil rjl1inhentoõ E' rinte e um. rJe vinte E' oito de agosto 
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do corrente anno, arrendar ao rererido cida.rlão .José de Oliveira 
Castro a Estrada de Ferro Minas e Rio, sob as seguintes con
dições : 

O arrendamento é provisorio e a titulo precario, podendo 
{) Governo rescindir o cootracto quando julgar conveniente. 
Fica, todavia, assegurada ao contractante a preferencia, em 
igualdade de condiçõe.::, para o arrendamento definitivo, caso o 
Governo entenda fazel-o. 

O arrendamento tem por objecto : 
a) a linha actualmente em trafego com cento e setenh kilo

metros; 
b ) as respectivas estações, escriptorios, armazens, depositas 

e mais ediflcios e dependencias da estrada. 

3" 

o preço do arrondamento provi~orio, com exclusão do onus 
.da. fiscalização, constará do pagamento da quantia de quatro
centos contos de réis annuaes, emquanto a renda bruta da. 
estrada não attingir a mil e oitocentos contos de réis annuaes. 
Caso, porém, a renda bruta attinja ou exceda de mil e oitocentos 
contos de réis annuaes, passará o arrendatario a pagnt• como 
preço do arrandamento as seguintes quotas sobre a mesma 
renda: 

De mil e oitocentos contos de réis em d<!illl te, vinte e cinco por 
cento; 

De mil e novecentos contos de réis em deante, vinte e seis por 
cento; 

De dous mil contos de réis em doante, vinte e sete por 
cento; 

De dous mil e eem contos de reis em dcante, vinte e oito por 
cento; 

De dous mil e duzentos contos de réis em dea.nte, vinte e nove 
por cento; 

De dous mil e trezentos conto:i de réis em dcante, trinta por 
cento. 
· O preço do arrendamento será. pago em moeda corrente, por 
semestres vencidos, dez dias depois da respectiva tomada de 
contas, que se fará segundo o processo do regulamento em 
vigor, no que for applicavel. 

A porcentagem será liquidada em vista da receita da estrada 
obrigando-se o arrendatario a exhibir, sempre que lhe fore~ 
exigidos, os livros da respectiva escripturação e documentos 
justificativos. 
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O arrendatariu ficará constituído em móra ipso jure e obri· 
gado ao juro annual de nove por cento, si dentro de dez dias 
depois da tomada das contas de cada semestre não pagar á 
Fazenda Nacional as quotas devidas em virtude da clausula 
terceira. As contas serão tomadas dentro do primeiro mez 
seguinte a cada semestre. 

Para as despezas de fiscalização do Governo o arrendatario 
entrará para o Thesouro com a quantia annual de doze contos 
de réis, paga em prestações trimestraes adeantadas. 

Os materiaes adquiridos pela l!nião com o resgate da estrada. 
e existentes no almoxarifado ficarão sob a guarda do fiscal do 
Governo, obrigando-se o arrendatario a adquiril-os por, compra 
á medida que delles for precisando para o serviço da estrada, 
mediante o pagamento do seu justo preço, determinado, em 
falta de accordo, por peritos nomeados um pelo Governo e 
outro pelo arrendatario, os quaes, antes de procederem á ava
liação, escolherão um terceiro para desempatador. 

O Governo reserva-se o uso exclusivo de um dos quatro fios 
telegraphicos q•e possue a estratla, em cuja extensão abrira 
as estaçõ\Js que julgar necessarias. 

A direcção techoica da estrada será confiada pelo arrendatario 
a engenheiro brazileiro de notoria compet~nci<t e cuja nomeação 
1ficará dependente de prévio assentimento do Governo, 

O arr.:mdatario manterâ. as linhas, edificios,• otllcinas e mais 
dependencias e o material rodante em perfeito estado de con
servação; e assim entregará tudo ao Governo, findo o arren
damento, sem direito a indemnização alguma. A conservação 
deve ser tal, que em qualquer momento possa. a estrada ser 
trafegada com toda a segurança., não podendo o arrenda.tario 
alterar as respectivas condições technicas, sem expressa. auto
rização do Governo. 
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· o trafego não poderá ser interrompido, salvo casos de. força 
maior, comprehendidas .nestes as determinações do t1overoo. 

o Governo reserva-se o direito de tomar posse temporaria· 
mente da estraila. p:~ra operações milital'es ou outro fim ur· 
gente, correndo por sua conta a respectiva administração, 
conservação e custeio, e cessando a obrigação Jo pagamento 
do preço do arrendamento. Como compensação da cessação dos 
lucros·do a.rrendatario, continuará. o arrendamento por tempo 
i(l'ua.l ao da occupação, si o Governo não pmferir que a intlem
rtização se !"11.ça por accordo com o a.rrendatario, procedendo-se, 
em falta deste, a arbitramento, pela fórma estabelecida m, 
clausula sexta. 

J •).o 

O a.rrelidatariu obriga-se a manter o trafego mutuo que actual
mente a estrada tem com outras. 

13" 

o arreuda.tarío obriga-se a admittir trafego mutuo com :1 
Repartição Geral dos Telegrapbos, nas mesmas condições de 
itl.entico sel'Viço com a Estrada de Ferro Central do Brazil e de 
accordo com a lei numero trezentos noventa e um, de sete 
•le .. utubro de mil oit•Jcentos noventa e seis. 

Emquanto não forem modificadas com previa autol'ização do 
Governo, continuarão em vigor as. actuaes eondiçües regula
mentares e tarifas de fl'etes de mercadorias e passageiros, com 
,)xcepção da taxa de transporte tlo café, que terá desde jà, com 
caracter orovisorio, o abatimento de vinte por cento, seudo, 
com o mesmo caracter. reduzidas proporcionalmente as taxa:; 
do café procedente das estações da Estrada. de Ferro 8apucahy, 
de modo a nivelal-as com as d.o café recebido d:1s estações da 
Estrada de Fereo Muzambinho. 

Em caso de calamidade publica na zona sel'Yida pela estradR, 
e mediante accordo oom o Governo, serão feitas nas tarifas as 
moditleações temporarias que as circumstaucias exigirem. 

As altel'ações só entrarão em vigor oito dins depois de publi
•;adus'.Pela impreu~a e de atllxadas por editaes nas estações d<~ 
estrada. 
· Dep~nderão também de approvação do Governo as alterações 

do horario, poctendo autorizai-as provisoriamente o fiscal, 
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Não ha.v~rá transporte ~ratuito na estrada sinão para as 
malas do Corr·eio e seu pes~;oàl, quando em serviço, para o 
pessoal em serviço da estraaa, e pare. o material destinado á 
con~ervação e serviço desta. 

1:-i" 

Sendo federaes os serviços que pelo contracto ficam incumbidos 
ao arrendatario, gosam o~ mesmos serviços de isenção de fJUi'OS
quer impostos municipaes, estaduaes e federaes, exceptuados 
os direitos aduaneiros. 

16· 

V<'rificada a resc1eao do contrncto, por motivo de infracção 
commettida pelo arrendatario, não lhe será devida indemnização 
alguma, e responder á elle por prejuízos, perdas e damnos, 
além de perde!', em favor da l"oião, a caução depos:tada no 
Thesouro. 

17· 

O arrendatario renuncia.1·á todo;;: os casos fortuitos, ordinario.'i 
O'J extraordinarios, solitos ou insolitos, cogitados ou não cogi
tados, e em todos e em cada um delles ficará sempre obrigado, 
sem delles se podet' valer, ne111 os poder allegar em tempo 
algum e para algum em~ito. 

tsa 

Todo3 os socios tlo arrendatario e os que com elle tiverem 
interesse no contra c to de arrendamento ficarão obrig ;elos in 
solidum par.t com a Fazen'.la Naci0nal, posto que :Jão a;;sígn,3m o 
contracto ou qualquer outro acto suhsequente. 

I~" 

O fôt•o para "..o::las o qno.esquer questõ.:s judicües, seja autor 
ou réo o arren:latario, será o da União. 

O Governo reserva· se o direito de impõr multas de um conto de 
réis a quinze contos de réis pelas irregularidades do tt·afego sem 
motivo justificado ou qualquer outra infracção do .cuntracto. 

?l' 

O arrendatario prestou n. caução de cincoenta contes de reis 
em apollces da. divida publica nacional, que deJositou 110 The
souro Fedel"<li ante;~ da assiguatura do contracto, pa1 a g rantir 
a. perfeita. execução deste, com a obrigação de ma.nt,·l-a em sua 
integridade, entrando no prazo de dez dias com a imvortanoia 

Po<Jer ExecuUvo JQ02 23 
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de qualquer desconto. Esse deposito e5tà provado pelo conheci 
mcnto do Thesouro Federal sob numero trezentos e seis, de pri
meiro do corrente-, o qual fica. arch1vado na Secretaria do 
Estado da Industria, Viação e Obras Publicas. 

São a.pplicaveis ú linha arrendada as disposiçõ3S do decreto 
numero mil novecentos e trinta, de vinte e seis de abril de mil 
oitocentos eincoenta e sete, concernentes á polícia e segurança 
das estradas de ferro que não forem contraria& ás present€S 
clausulas. 

23' 

Os casos omissos serão regidos pela legislação civil e admi
nistrativa, quer nas relações d•J arrennatario com o Governo, 
quer com 03 particulares. 

E por as,im haverem accor<la.do, mandou o Senhor Ministro 
liJ,Yrar o presente contracto, que assignD. com o cidadão José rlc 
Oliveira castro, com as teatcmunhas Manoel Augusto da Costa 
Junior e Alberto de At•aujo F. J3,:obina. e commigo Carlos José 
FBrias dn. C<'~ta, que o escrevi. -Sobre estampilhas no valor 
total de vinl13 e oito mil e quntrocento~ réis (28$400) estava o 
seguinte: Antonio Augusto da Sil>•a.- Josd de Uli've,·ra Castro. 
- ft:[anoel Augusto da Costa Jl!nior.- Alberto de Araujo F. Ja
cobina.- Carlos ,Tosé Farias da Coslr!, 

DEClU<;To N. 452·:- oc 3•) I>E Aoo:;To rm IDO~ 

Creu dtLIB l•rigadas de infan~aria cl" Gnardas Nacionaes no munidpi 0 
de S. Lnurenço da :\la\ta. no l<>;ktdo de Pcmamunco. 

O Presidente da Republica dos Estado: Unidos do Brazil. 
para execução do decreto n. 431, üe 14 de dezembro de 1891i, 
dcGrcta: 

Artigo unico. Ficam creadas n~. Guarda Nacional do muni
cípio de S. Lourenço da :\l<J.tt.tt, no Esta.tlo de PPrna.mbuco, duas 
lll'igadas de infantaria com a..; dcs,gnaçf•es de 3Ga c 37", as 
quacs se constituirão do trcs batalhões do scrviç,J activo c 
um do lia rcg~Jrva, cada uma :'uiJ ns. l OG. 107, 108, IIJ9, 110, 
I tI, ::lG e 37, rpw se ot·;.:ani~arão com os :..:uard<Ls qualificallos 
110~ di . .;tri<'tos du ref'ol'i•lo munidpio; rovugtvbs as dispJ:::ições 
em contrario. 

Capital Fcdaral, 3) do agosto (h 19:J2, 14° da Ropublíca. 

· M. FEHRAZ DI, CAMPOS SALl,ES. 

S"IJinn Dn1TO<O Jtotior. 
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DECRETO N. 4523 -Dr~ 3) DE AGOSTO DE 1902 

Crea mais uma br·ga·la de infa11lnt•ia de Gtnrda~ Nacionaes na. 
município ele G;:~rnnhUtls, n 1 Est:do ele Pet·nnmuuco. 

O P.-o.,idc:mte da. Rep;IblicJ. do3 Estado; Unido.'! do Bra.zil, para. 
execução do decreto n. 431, do 14 de dezembro do l80ü, decreta.: 

Artigo unico. Fica crea.da na. Guarda Nacional do município. 
de Garanhuns, n > Estalo de Pei'Jlambnco, mais uma briga.da 
de infctntat•ln com a designação de 38a, a. qtta.l se constitutr:i 
do ü·os ba.ta.lhõJs do set•viçJ a.ctivv, 03. 112, 113 o ll4, o um do 
da reserva sob n. :~s. que se organisa.t•Jo com os guardas q uali· 
ficados nos üistrictos do refecoido município ; revogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Feloral, 30 do a.go3to do 19J2, 14' da Republica.. 

?1!. FERRAZ Dlc CA~IPOS SALLES. 

Sabino Barroso Junior. 

DECRETO N. 45U --DE 30 DE AGOSTO DE 190.2 

Cren uma brigada de infnnt:u·ia de Guarrlns Nacionaes no muoicipio de
,\guas Bellas, no Est:tdo de Pernamuuco. 

O P1•midonte da Rapublica dos Estados Unitlos do Brazil, para 
execução tio dec:eto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Gua.rd:1 Nacional do municipio 
de Agua~ l:lellas, no Estado de Pernambuco, uma brig~tda de in
fant:tria com a designação de 39a, a qual se COIM 1.ituir;t do 
tres bata.lhõe~do sct•viço activo, ns. 1l:J, 116 e 117, e um do 
da reserva sob n. 39, que se org:tnisarão com O> guardas qua
lificados no; districtos do rofodtlo munieipio ; revogalbs as 
disposições om contrario. 

Capitd Felera.l, 30 de a.gostrJ de 1902, l4o dt Republica. 

l\f. FJ;;RRAZ DE CAMPOS SAI,LES. 

Sabino Barroso Junio1·. 

DECRETO N. 4525 - DE 30 DE AGOSTO DE lD02 

Cren mai~ uma brigada de infant~ria de Guardas Nacionae• no muni
cípio de Bezert·og, no l~staclo ele Pemambuco. 

O Pro,;idonte da Repuhlic t do.~ E;tarlos Unidos do Brazil, paea 
execução du decreto n. 431, de 14 de dezembro da IH!Jii, decrota: 

Artigo unico. Fica. creada na Guarda Nacional do município 
do Bezerros, no Estado do Pernambuco, mais uma. brigada. de 
inf:wtwia. com a delignação d0 40a, a qual se constituirá da 
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tres ba.t<tlhões do seniço activo, ns. 118, ll~-~ e 120, o um do 
d a re~crvll. sob n. 40, que se org-anisarã.o com os guardas qua
lificados no referido m1micipio ; revogadas as di.;posiçõe~ em 
contrario. 

Capital ·Federal, 3C de agosto de 1002, 14.0 da. Republica. 

M. FERRAZ DE CAMl'OS SALLES. 

DECRETO ~. 4.526- DE 30 DE A•~o~T•) m:; EJ02 

Cr.;a ma i~ utna hriga.dn dt: in~antaria de Guanln,s :\acivnDJ'S no nluni
cipio d[l Capital do Estado de Pern~m'·uco. 

O P1·esidente da Repu blica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do decreto n. 431, de l..t de dezembro de 189n, decreta.: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional do município 
da Capital do Estado de Pernambuco mais uma brigada de in
fantaria com a designação de 4!&, a cptal se constituirá. de tres 
batalhões do seryiço activo, ns. 121, 122 e 123, o um do da. 
reserva sob n. 41, que se orga.nisarão com Ofl guardas qualifi
cados nos districtos do referido mnnicipio; re'-;ogada.s as disposi
ções em contrario. 

Capital Federal, 3•) de agosto •le WO:?, 14o da Republica. 

J\J. FERRAZ !JI:: (A!O'OS 8ALL111S. 

DECRETO ~ • .!527 -DE 30 DE AGOSTO :JE l 902 

Crea uma brigacb de cavallat·ia de Gu~rdas :'\acio!J~eE :1" comarca de 
Palma, no E~taclo de Goy::>:z:. 

O Presidente da RopuiJlica, dos Estados Vni'I•)S il.• Br0zil para 
cxecuç.ão do decreto n. 4:31, de 14 de dozem!Jro de 1896, de~reta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda ~acionai da comarca de 
Palma, no Estado de Goyn,z, uma brigada de cavn.llat'i<t r.om 
a dc~ignação de 2•, a qua.t se constitnirá de dou~ regimentos sob 
Ii?· :~e 4, que se or~a.nisa.rão com os guardas qualificados nos 
(hstr1ct?s da rcfend<J. comat'ca ; l'evogada.~ <J.s di8po~kõcs em 
contrariO, · 

Capital Federal, 30 de agosto do 190:2, !4° da Republica.. 

~1. fETtrrAZ DJ; CMHOS SALLEI!. 

Srtuinll llrt•·•c."o .l:mic1·. 
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DECRETO N. 4528 -DE 30 DE AGOSTJ DE 190~ 

Reléva o thesoureiro do papel-moeda da Caixa de Amortização, An~ 
tonio Barbosa dos Santos, cb re~pons:~l.ilidade e pag-amento do 
de~falque dado pelo ex-fiel Arnaldo Vieir~ •h Camara. 

O Pre,;idente da Republica dü~ Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorizaçlo conferida ao Poder l<~xecntivo no art. 31, 
!:i 13, da lcí n. 834, Lic 30 do dezembro de 1001: 

Resolve relevar o thesoureit•o do pa.p;ll-moeda da Caixa de 
Amortização, Antonio Barbosa dos Santos, da responsabilidado 
do desfalq te dado pelo ex-fiel Arnaldo Vieira dit Camara e do 
pagamento da import:tncia em que foi fl~ado pelo Tribunal 
de Contas o mesmo desfalque : não se comprehentlendo nesta 
relevação a q u::mt;a de 40 :onn$, >~.lor da. ft::mça. presta• la. 
pelo mesmo thcsonreiro. 

Capital Feder.:tl. 30 de a . .g-o-<to tlE- 1?0~. l-l'' da Republica. 

:\!. FEr~P.AZ DE C.\:\IPOS SALLES, 

r·· DECRETO N. 4529 - DE :30 DS AGOSTO DE 1902 

Approva. a nova tal.ella da numero, classe e vencimentos dos em• 
pregados da Caixa Economica e ~!.:r.te de Scccorro da Capital Fe· 
deral. 

O Presidente da Republica Jos E~tados Unido . .; do Brazil, 
attendendo ao que propoz o Conselho Fiscal da Caixa l':co
nomica e Monto de Soccorro da Capital Federal, de accordo 
com o art. 53, H. 3, do regulamen~o approYado pelo decreto 
n . !.1738, de ;~ de abril do !8::!7: 

Resolve approvar a t<~bella que a este acompanha, do nu· 
mero, classe e vencimentos dos empregados do me~mo esta.
belecimcnto; revogadas as disposições em contrario. 

Capihtl FederaL 30 de ngo.~io de !00~, 14° Ja Rcpublica. 

M. Ft<:RI':.AZ DE CA)II'OS S.\.LLES. 
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Tabella do numero, 'classe e vencimentos dos empregados da 
Caixa Economica e Monte de Soccorro da C'tpital Federal 

VENCIMENTO ANNUAL 
o ..: 
Si CLASSES 
p 

Ordenado Gra.lifi- Total z cação 

-
1 Gerente ............... 10:0001000 5:003$000 15:000$000 
1 Contador .............. 8:000. 000 4:000$0~!0 12:000$000 
1 Ajudante do contador .. 6:000$000 :l:000$000 9:000$000 

' l•• escripturarios (ser-
vindo um de archi-
vista) .............. 4:000$000 2:000.~000 42:010$l.Jff 

10 2•• escripturarios ...... 3:466$667 1:733$ i3:l 52:000$000 
10 3•• o.;cripturarios ...... 2:400$000 1:200$000 :36: 000$00 1 
l Thesoureiro (inclusive 

aquotl. para quebras) 8:000$000 4:000$100 12: 000$00:) 
2 Fieis recebedores ...... 4:000$000 2:000$000 12: 000.$000 
2 Fieis pagadores .......• 4:000$000 2:000$000 12:000$000 
1 Fiel auxiliar .......... 4:000$000 2:000$01)0 6:000$000 
1 Ftel avaliador ......... 4:000$000 2:000$000 6:000$000 
1 Fiel do Monto de Soe· 

corro ............... 4:000$000 2:000$1f00 6:000$000 
1 Porteit·o .............. 2:666$6j7 1:333$1:1:1 4:000$0)0 
1 Continuo (servindo de 

ajudant'.l do port~_dro) 1:866$667 913$133 2:800$000 
2 Contínuos ............. I :733$333 866$667 5:20i$000 

Gratificação ao archi-
vista .........•...... ........... 1:200$000 1 :200SOOJ 

Gratiflcaç'io aos fieis 
pagadores .......... ........... 1: 200.$00') 1:200$000 

Somma ......• ······· .... .......... 234:400$000 

Obsc1·voção 

A terça puto destes vencimentos ~erá considerada gt·atifi
.cação devida pelo elfectivo exorcicio do cargo. 

Capital Federal, 30 de agosto de 190!.-Joaquim Mtwlinho. 
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DECRETO N. 4530- DE 4 DE SETE~lDRO Dl'J 190~ 

Abre ao Mini~terio da Industria, Yinçfio IJ Ob1·as Publicas o credito 
especial de 237 :2l5~5t5 pr~ra oc~orrer {ts cl~•pezas re~nltantes de 
obras a praticar no canal do ~lo.ngue. 

O P<esidento da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil, 
usando da autorização constante do dec_·eto legi~latiYo n. 868, 
de 3 ,do cot'rentc mez, decreta: 

Artigo unico. Fica abm•to ao Ministerio tl:J. Indus&l'ia, Via,;:\o 
e Obt•a.s Publicas o credito especial de 237:215$545 para oc
correr ás despezas resultantes das obras a pra&icar no canal 
dd Mangue, de accordo com o plano organi~ado pela In~pecção 
Geral das Obras Publica~. 

Capital Federal, 4 de setembl'o do ID.)?, 14° da Ropublica. 

M. FEitRAZ DC CA~IPOS SALLES. 

DECRETO N. 4531 - DE G !JE SETJ;~IIJRO DE 1902 

Abre ao Ministerio dns Relações Exterior~s o cretlito de 80:000$, ao 
cambio de 27, supplementar á verba n. ()tiO art. 8° da lei n. 834, 

de 30 de d~zembro de 1901. 

O Presidente da Republica do> Est;\dos Unidos do Braz i!. 
usando da autorização concedida pelo :utigo unico do dccre',o 
legislativo n. 8i0, desta data., deereta: 

Artigo unicó. Fica aberto ao Ministcl'io das Relações Ex1.n
rioros o credito de 80:0011$, ao cambio de 27, supplemontar á 
verba n. G do art. Soda lei n. 834, do :10 de dozembi'o de l9:ll. 

Capital Federal, G de setembro do !\Jii2, 14° da Republica. 

M. FERR.\Z DE CAMPOS SALLES. 

Olynlho de lolagalhlíes. 

DECRETO N. 4532 - DE 8 1>1: Sl:F\JBRO DE HJJ~ 

Concede antorisação á «The Brasilian Diamond and Exploration Cnm
pany, Limited» para funccionar na Rcpublica, 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
attendendo ao quo requcr.:>u a « The B:·a~iliitu Diam?nd and 
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Ellphratbn Company, Limiterl >), devidamen:''· representada, 
decreta: 

Artigo unico. E' cuncedida autorizaçã.:.> á «Tlle Brasilian Dia
mond a.nd E.'<plbration Company, Limited>'> para funccionar na. 
Republica com os estatuto~ que aprestJntou, sob as clausu~as 
que a este acompanham, assignadas pel<> ~Hnistro da Industrta, 
Vlação e Obras Publicas e ficando obt•tgada ao cumprimento das 
formalidades exigidas pela. legislação em vigor. 

Capital Federal, 8 de setembro de 1902, 14° d:t Repulilica. 

)1. FERRAZ DE 0Aii!POS S~\LLES. 

Antonio Aug;,sl'! 1h Sil'Co. 

Clausulas a que se refere o decreto n. 4532, ~esta ~ata 
I 

A The BrtHilion Diwnond and Expl01·ation Company, Limi
ted fica sujeita. á3 disposições do decreto n. 434. de 4 de julhl) 
da 18\H, submettendo-se a. sua administração n•> Brazil á.:~ leis 
eregu1amento$ que de futuro forem expelidos e aos arts. ::l<>, 
4° e 5° J.a.s leis ns. 25, 359 e 48D, de 31J !le dezJmbro da 1801, 
30 de ,lozomhro de lSD5 e 15 •lo •lez!)mbro !lf\ I ~f\7. 

II 

Todos os actos que a companhia, por Slt:1~ wccursaos ou 
agencias, praticar na Republica ficarão exclusivamente sob a. 
jurisdicção d<>s competentes tribunaes brazileíros, sem quo em 
tempo algum possa. a. mesma. companhia reclamar qualquer 
~cepção, fundada. em seus estatutos. 

lli 

Obriga-se a companhia a ter n<J, Republica un: l'epresentanto 
com plenos e illímitatlos poderes pa,ra tratar c ro,;;ulvcr defini
tivamente, perante o administr<ttivo ou o ,judicial brazileiro, 
quaesq uor questões quo com e lia. se suscitarem Ot) p 1iz, po
dendo o dito rupre~rntanto ser demandado c receher a cita
çEo inicial. 

IV 

A duração da. companhia sorá do 90 annos, si o Govern() 
Federal não autorizar a prorogação desse prazo, durante o qual 
nenhuma mo.âficação. dos actuaeil e~tatuto:~ poderá ser ex
ecutada na Repnblicrt sem quo preceda autu::izat:ão d:J-quelle 
Oovf:'rno. 
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y 

A companhia niio d.aeá começo ás suas opemções antes de 
provar ao Goverr.o, por meio de certidão da Junta Commer
cial, tor preenchido tod,ts as formalida\le~ de q1w pelas leis em 
vigor depende o inicio tias was funcç·õrs no paiz, taes como as 
exigoncias do art. 4i, § :3?, do citado dec1•eto n. 434, u.e 4 do 
julho de 18:.!1, e faeá pu!)licar no5 jorna~.; de maio e circulação 
da c.~pital Fecleral a~ instrucções regulamentares que expedir 
para as suas succurdae:l ou ag JUcias no Brazil, repatindo-se 
esta publicação todas as vez<:>s que a"> in;;trucçÕJS forem alta· 
l'adas. 

YI 

No prazo de tl.otiS annos. contado~ desta data, dm·eeá a Tlw 
Brasilían D·iamond anrl Explol·ation Cómpcmy. Limited ter reali
zado dons terços, pelo mono,:, de sen capital <le duzentas o 
vinte e cinco mil libras(~ 225.000) a empregar na Republica 
e de todas as sucts operaçõe.; cle<erJ. bmb:Jm publicar nos 
jornacd já indic:ulo" o I.Jalancct·J mens:tl c o bal<mçoo geral de 
cacla anuo, ficanclo entendido qu,~. si os negocios financeieos 
comprehendidos nos fins a que se pl'opõe a companhia forem 
1le n.ttureza bancaria. não po\lerão ser realiz:vlos no pn.iz sem 
:tntorização elo J'.Hni~kn'il) d~t Fazenrl:l. 

VII 

A's expensas lla companhia poder:t o Governo ela União 
nomear, quando julgar p1•eciso, um ou mais eommissarios 
p:wa examinar os livros c o estado do.- negocio:;: da meilma 
companhia. reservando-se o direito de llte impor a multa de 
um conto de réi" (I :UOO$) a cinco contos de réi~ (5:000$). bem 
como de ordenat· a wa li'1uidaçao c de rleclaral-a. dis~olvicla. no 
Ben.zil, si verificar :~ violaç·ão cl~ qualquer das cl:msulas acima 
formuladas on outros inconvenientes de ordem geral. 

Capital Fe1eral, 8 rle set~;mhro ,Je l CIO'!. - 11. A"f/i(sto d1r, 

S·ilva, 

Eu abaixo as.,ignado, Al •xandr·t· Rid.~·way, tahJ!lião pulJlico 
de Lonrlre:;, pJr alntrá regio, dJvid lrnC'nt:- ajm·ame<ntado, no
meado e em exercício. C:Jl'tifico pela pre>Gnte que a tra· 
ducção no idioma portuguoz que vae aqui annexa sob o meti 
:>ello official é vcr~ão fiel e conforme a cópia official da 
e.;criptnra de constitttição e do:; e.;tatuto~ da socieda<ie ano
nyma de Lonrlre> denominada B1·asiliaa Diar.wnd and Explo
ration Companu, L1:milcd, a qual vae aqni annoxa. da. mo.;ma 
maneira; e qtw '.!. mm;ma cópia official, achando-se rovc:;tida 
nas paginas 8' (oito-uma) e 40 (quarenta) da. assigna.tura quo 
reconheço "or verdad<:'ira df) Sr. Et·m·~t Cleave, registrador 
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da·; so~~cdadc; anonyma:; om Inglatcrt•J, é d:gna do toda 
fé e credito, a.:sim como o é a dit.:t tt·aducção, tanto nos 
trilmnaes do ju:;tiça como fót·a dolles. Em testemunho do 
·que, para fazer constat• onde convier, o para todos o:> offcitos 
legaes, p:t:;so o presento quo assigno e sello em Londres aos 
vinte c seis do fevereiro de mil novecentrs e l·.ons. Re:;alvo as 
.cmendaJ quo dizem: acquisição, commum, letra:;, eJtabelecer, 
manutenção, pec;soa, portencorem, excedente, interpretação, 
sub:>cripta, ou, commum, quaesquor, direito (muita:; veze:;) 
nenhum, regi::;tado (muita:> vozo~). chelins, indomnização, 
casa, cumprimento, tal, as.>im, confis~a~·ão, eleição, cha
madas, assemhléas, inJemnidade. Resalvo as ra:;nras que 
dizom: e para todos os e!feitos legaes, pa.>o, d0~ snl•scripto· 
res, J. B. Pengelly, sncrctario, sociedade, pertencerá, resti· 
tuido, á, po:>sa oppor-:>o, trimestres, annullar, uma cópia 
impressa, qualidade.> o endere :os dos subsct·iptore3, assi
xnatura~. sociedades anonym:\s, Bengelly.-A!eo;ander R-:.dgway, 
tab:Jllião publico. 

Reconheço v.:~rd~\doira a assignatlll'a junta, do Aloxandm· 
Ridgway, tab~llião publico do.,ta cidade, o para. constar onde 
convier,- a padido do mesmo, passei a presente, qno assignei 
o fiz sallar com o !nllo das armas deste Consulado da. 
Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil em Londres, aos vinte 
e seis do fevorJiro da mil oovecJnto,; o dons.-E. L. Chermont. 
coo~ml. 

Escriptnra do cJn3titniçKo. 
Estatutos. 
Contas . 
.Modificação dos direitos. 
Revisão de contas. 
Podor.>B do p3dit· dinheit·o emprestado. 
Negocios. 
Capital. 
Alteração do capital. 
Augmento do capital. 
Registo para as colonias. 
Directores. 
Dit·ectjres albrnantes. 
Inhabilitaçã.o dos directores. 
Directores g.wentes. 
Poderes dos diroctores. 
Trabalhos dos dircctorcs. 
Rotação. 
Dividendos c fundo de rcsmTa. 
Assembléas geraos. 
Trabalhos das assembléas g<Jraes. 
Indemnização e responsabilidade. 
Interpretação. 
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Administração local. 
Avisos. 
o seilo . 
. -\.cções. 
Chamadas. 
Conversã.o d3 acçõGs em valores capitalizados. 
Confiscaçã,o de acções. 
Acç-õos do prcfcrencia. 
TransfJr•encia d3 acções. 
'Transmissão do acçõBs. 
Cednlas do acçõ:~s. 
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Liquidação. 
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TIIE BRASILIA:'óf DIAl\IO:SD AND EXPLOP...\.TI0:-1 COMPANY, LIMITED 
-ESCRIPTURA DE CO:'óf~TITUI("ÃO E ESTATUTOS-INCO!tPORADA 
AOS 24 DE JANEIRO DF. 1902-I:S:GLI: IIOL~IF.S & SONS, BROAD 
STREET IIOUS8 E. C • 

.Leis de 1862 a 1900 referentes â COiiípan 1~ia-Sociedade de 
responsabilidade «limitada po1· acções-Esc1·iptura de consti
tu·::ção da « Bí·asilian Dim;zo,1d and Exploration Company, 
Limited » 

1.0 A companhia seeá designada pelo nome d3 Tlte Brasilian 
Diamond and Exploration Company, Limited. · 

2. 0 O escríptorio principal da companhia ser·á em In
glaterra. 

3.0 A companhia estabclece··SC parr~ os seguintes fins : 
a) comprar, tomar de venda ou adquirir de outro modo 

quacsquer fazendas ou llerda(les possuiuas com directo senhorio 
ou domínio absoluto. ou possuídas de outra maneira, o quaes 
quer pt•opeiedades, fazendas, predios, minas c peopriedades 
mineiras, c tamhem quaesquer· outorgas, concessões, escri
pturr~s de arrendamento, pGrtenças, licenças ou autortdades 
referentes a minas, terrenos, edificios, propriedades mineiras 
e direitos de minas. de agua ou fie outea classe em qual
quer parte llo mundo, quer absolutamente ou em virtude 
de alguma opção, ou com certas condições, quer seja por 
si mesma ou conjuntamente com outeas corporações ou 
pessoas, e com especialidade fazer e pôr em execução, com 
modificações ou sem ellas, um contracto que, segundo as suas 
estipulações, é outorgado de uma parte pela sociedade de
nominada T. &: S. Investments Sy11dicate, Limiteá e de outra parte 
pela compmhia, conforme o ti eor da minuta respectiva, uma 
cópia da qual foi subscripta para a sua i!lentificação por 
·wmiam Holmes, solicitador do Supremo Tribunal ; 
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b) explorar, buscar, aut·ir, operar, trabalhar, utilizar, apro
veitar e manter minas de diamantes, de ouro, de prata, 
do cobre, do carvão de pedra, de ferro e dr: outra classe o 
quaesquet• direitos mineraes e outros direitos, pl'opriedades c 
obras ; conrluzir e fazP.r as operações, o commereio e o ne
goc'o de extrahir, pisar, lavar, fundie, beneficiar e amal
gamar os metaos em bruto e outros mota.cs e os mincraes c 
tornal·Ol venllaYois e prep:mtl-us para o uso; 

c) construir, pôr em execução, compl('tar, equipar, aperfei· 
çoar, exp orar, utilizar, dirigit\ conduzi!' ou allmirlistrar 
as obras publicas c dar insta.llaçõe,; de toda a clas>o, cujas pa· 
lavra!! significam nesta oscl'iptnra llc constitnir;ão as e;tra.das 
de ferro, tramvias, diques, portos, moll1es, desembarcadou
ros, cães, canôas, d.epositus de agna, tenaplenus, irl'igações, 
reclamações, aperfeiçoamentos, cloacas, canos, esguto, escoa
douros, o bras sanitarias hy JT'aulicas, de gaz e de luz electrica e 
as obras e esta.belecimetlto3 telephonicos, telegraphicos e de 
aba::~tecimento de força potencia o tambem os hoteis, armazens, 
mercados e edificios publicos com inclusão de toda e qualquel' 
outra obra ou installação de utilidade publica ; . 

rl) solicitar, comprar ou auquil•ir do outra maneira quaes
quer concessões, decretos e contratos relacionados com a con· 
strucção, a execução o equipaçiio ou aperfeiçoament..:.,a direcçã•> 
on a administração de obras publicas e installilçõos de toda a 
classe, e emprehender, pôr em execução, cumprit·, completar, 
aproveitar ou dispor dos mesmos de outt·a. maneira ; 

e ) comp ·ar ou adquirir de outro modo quaesquer direitos de 
invenção, patentes, licenças, concessões e outro" privilegio> 
analogos que conferirem o direito exclusiYo ou condicional de 
fazer uso de qualquer sciencia secreta relativa a qualquer in· 
venção que, na opinião da companhia, possa apr0veit;u·-se ue um 
modo vantajoso e usar, exercer, utilizar, vender, autorizar 
o emprego a fazer ouh'o uso vantajoso de todos o quaesq_uer 
taes privilegies de invenção, patentes, licenças. concessões c 
outros privilegias analogos, fazenuo com o fim de explorar c 
utilizar os mesmos qualquee negocio, q_uer industrial ou de 
outra classe que, na opinião da companhia, forem a proposib 
para•alcançar directa ou indirectamente os ditos fins ; 

f) organi~ar, construir, abastecer, submini.;trar, adquirit·, 
tomar de venda ou em virtude de qualquer contracto, anendar, 
alugar, explorar, empregar, alienar e conceder o direito de 
teansito com relação a quaesquer estradas de feno. conductos 
ou canos hydraulicos e outros caminho,; e vias ; e contribuir 
as despezas dependentes da organisação, construcção, sulnni
nistração, adquirição, exploração e emprego dus me~mos ; 

g) fazer o negocio de engenheiros ele1~tricos, mecanicos e 
gera.os e fundidores de ferro, constructorcs de carruagens, pro
prietarios de pedreiras, fabricantes de ladeilhos, architecto,;, 
contractadores, nego~iantt>s, importadores o exportadores, pro· 
priotarios de navios, portadores de mercadorias e passageiros, 
proprietarios de caes, arm:1zeneiros, proprietarios de bateis, 
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ta,lJernas, gua.l'dõls de armazens; editot•es, impressoi'es,- agentes 
e negociantes geraes ; comprar e vender: e fazer um co~mercio 
que.inclua todos os productos, subshnctas e me!'cador1as que 
forem necessarios ou uteis p:wa. a empt'eza da companhia ; 

h) fazet' o negocio de portadores de generos, passageit·os e 
toda. a classe de mercancias e mercadorias, effectuando o 
transporte dos mesmos por meio das estl'a.das de ferro ou vias 
ou enviando-os por mar ou pelos rios ou canaos, e de outi·a 
maneira; 

i) comprar, fretar, a.lugar, construir ou adquirir de outro 
morlo vapores e outros navios, barcos ou embarcaçÕe'> com 
todo o :;eu armamento de equip1gem, vagõe:;, carrm, machina:; 
c out1·os utensílios mecanico.;; c comprar e adquil'it• de outro 
modo cavallo:;, mula.!, huno:> c outro; animae:> e ompregal-os 
respectivamente pat·a. o transpol'te de mercadorias, mercancias 
e genero> de toda. a cla:<se e de passageil·os em qualquer }:mrte 
rlo mundo, se&undo :;~julgar conveniente, :~dquil'indo tambem 
quacsquer suosidios da arlmini.>tração de Correio:>;· 

j) Yender, aperfeiçoar, administrar, utilizar, trocar, arrendar, 
hvpothecar, exonerar, ;1,lienar, aproYeitar ou dispor de outro 
niodo do todos ou qualqner parte rlo:; lJens e direito:,; da com
nanlti:t ; 
~ h) e :tabelecer ou organi~ar ou tomar parte no estabeleci
mento ou organ,sação de qu;tlquer outra companhia, cu,ia em
preza incluir a adquil·ição ou acceitação da ce;;:,;ão de tod ts ou 
quae:;quer das resporHabilidades desta companhia ou a explo
l'::tÇão de qualquer negocio ou operação que a comp.tnhia se 
achar autorizada a emprehender ou pôr em execução o que for 
de qualquer modo a proposito a favore~er ou· alcançar directa 
ou indiroctamente os fin:; ou íntet·es3es da companhia e tambem 
adquirir e po:;suit· acçõm, valoro:, ou valore.; capitalizado:; de 
qualquer tal companhia, gJ.rantinrlo o pagamento de <tuae;quer 
valores emittidog por o !ta. nHima ou q u:tc l<pler outms obriga
C'Ões da. mesma ; 
, l) comprar ou adquil'it· rle outra. maneira o emprchender 
iod:t ou qualquer parte elo; negocias e re.;ponsabi.idttdes e ac
ceil ar todo:> ou qualquer parte dos bens de qualquer !JeiBO:J ou 
compa.nllia .que far;a qna.lquer negocio que a companhia está 
'l.utorizarla a fazer, a condnzir ou q 11e possuir bens q 11e forem a 
proposito para a empreza J.a companhia; 

m) associar-se ou fazer qualquer arranjo para o pagamento 
conuuum das rlespezas ou para a divisão dos lucros ou a fusão 
r.los interesses ou risco commum ou para cooperar com qual
'luer compa.nhia, socierlade ou pessoa que conduzir ou fizer ou 
esteja por conduzit• ou fazer qualquer nP..gocio comprehendido 
no J?rojecto da companhia ou qualquer negocio quo possa con
•luzu·-se tle um modo que seja direct;t ou indirect;\mente van
tajoso para a eompanhi;<, on cxercm· o c;J.rgo do agentü de tal 
companhia ; 

n) vender ou dispor da mnprozn, da companhia ou de qual
f}ner parto rla nwsma, merli:1.ntc o cqnivalente quo a companhia 
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julgar conveniente e, com especialidade, melli:mto a tl'ansfe
rencia de acções ou obrigações hypothec:wias c valores de torta 
a cla .. o;se, dando com relação a hl operação qualquer g:w:mtia 
ou caução ou obrando de outro modo ; . 

p) sacc:>.r, acceitar, endossar, descontar, outorga1· e emittil· 
lctJ·as de cambio pagaveis, obrigações e outros instrumentos ou 
v<'.lores negoci:weis e transferíveis ; 

q) empregar dinheiro a juro mediante a garanti:\ do terrenos 
possuído~ sob quaesqner condições, edificio~. moveis de granja e
fl'.zendas, animao~. valores, acções, títulos, mercadorias e qun.es
quer outros bens e, como operação gcrn.l, arlcantat· c prest:1r 
dinheh·o a quaesquer pessoa~ ou companhia~ sem fiança e 
mediante as g:wantias e sob <V> contlições c nos termo;; que 
sejam ao parecer conveniente, garn.ntindo o cnmpl'imento llC 
qualquer contractr, por qualquer pessoa ou companhia; 

r) cmprehender, conduz[L· c fazer gel'<.llmenb qualquer ne
gocio, commercio, empreza, transacção ou opel'ação, quer soja 
de uma classe mercantil, C)mmer·cial, financeit'il, industrial 
ou pertencendo a outro ramo (uxccp~o o effec&uar ~oguros sohre 
a vida), comta.nto que sejam op"rações que um capitalista indi
vidual pos>a legitimamente emprehender o pôr em execução ; 

s) p3dir dinheiro pr0stado ou obter fundos para. os fins com
prohendldos na. cropr2.za. da companhiP. ; 

t) hypothoca.r e g1•avar a !'mpre>za e todos ou qua0sqnrr dos 
b3ns d~ raiz e dos bln~ movei~. tanto prcs2ntc-s com) fut\ll'os. o 
toda ou qualquJr parte do capital da companhia que cntãQ> 
não tiver sido rf'clamada ; cmitlir obl'igaçõos, obl'igaçõcs hy
pothecal'ias o valore3 hypothncarios pagavPis ao po1•tador ou · 
de outro modo, qu'lr sojam p2l'p:Jtnos ou l'J<Jmbolsa vei~ ; 

u) distribuir entra o3 socios, em dinltPÍl'o dll contado, qnacs:... 
qusr b~ns da companhia ou qualrtn~·t• proclucto da venda otr 
alienação d3 qun.esqullt' bJns da companhia, fl'>ta.h:,lec.lnclo pwa 
tal fim entre o capital o os luet•os uma distinc.;i'io o ditforPnça 
completa o absoluta, ent:lndendo-Sé', porém, que não s:~ poderá 
fazflr nenhuma distribuição que for equivahnto e uma rr
ducção do capital sinão em virtude de autorização (havendo-a) 
que então exigiL·em as lGis re3pcctivas; 

v) fazilr com quo a compJ.nhia s~ja rugistrada, incorporada, 
ou devidamm1tn con ;tituida. d.J outro modo, si isto for n~c~ssa
rio ou convonient:l, S)gundo as leis de qu:•.l<lU:'r colonin. ou pos
snssão do Reino Gnido ou di qualquer paü (•strangPiro; 

w) fazcll' com qun.osquer GovPrnos ou antol'idarlé•S supremas 
municipacs looaea ou do outms cla~s:•s, qua.qsqur'r arra.n.ios quJ 
sejam ao par.:•cpr a proposito para obkr f'. alcançw os fins da 
companhia ou qua~squcr d~Jlles; (I obt:•r do qualqu··r tal Gover
no ou autaridado qua.osquor direitos, f'rcrogativas f' concessõ~s 
quo, na opinião da companhia, convirr olJt'~r. cumprindo, ex
ercendo o pondo em execução qu<-tesqn(lr ta''S arranjos, direitos, 
prerogati vas c conc(lssõos; 

x) estab:~lece-,•, ampal·a: e coDCJl'rcr p:wa o o;;takloC'imonto 
e manutenção •lo quaf'sqll')l' socic•d::\d0s, n.~S,lciaçõo•, inst,itui-
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çõos, fundos, fi<bicJmmissos o ins~a.llações, que sejam a pi·opo
sito para conferil·om b:JOeficios a qualquc1· dos empreg,\dos ou 
anti~os omp;·ogar.los da. cornpanhi:J. ou a. qua~qucr pessoa que 
com · cllc; tenha. rJlação ; c.mc~)tbr a quaasquer t:J.0s pJssoas. 
p:msõos o ostipondios ; f 1zor plg;\m.mt<JS pwa. assJgural' taos 
pcnsõ:}s c osttp:mJios t•cspnctiq,rncntn ; o sublcl'JY n• ou ga
i:an•.ir dinheiro destinado a obeas pi:ls c do cal'idi\dl, a qual
quer oxpJsh:ãu ou il, alt'rtn;at' qualqu:\l' fim publico goralou um; 

y) obt:ll' qu<\lqtDr dect•ot:J ptovisional ou qualquer r-eto do 
Parlamento ou qu:>.l<lLICr a.cto, CJnc,!S$ãu ou lic,)nça. d'l qual
quct• Gove ·no ou Estado estrangeiro c lias Legislatura:> ou das 
Municipalitl:vlcs do qualquJr p:üz estrangoirJ para facilitar á 
companhia o alcancJ do qualquer dos SJUS objectos, para 
fazor qualquer modificação da constituição da companhia ou 
p:na. qualquer ontt•o llm quo par<Jcor con,·euionto, op~ 
pJnLio-s:J a quvlsqu:•r procodiment;s ou potiçõc;; qu~ fol'om, na 
a.pll<trcnch, IJrrju,Jicia0s dirccta uu intlirecbmente paea o; in· 
torcs;;es da companhia; 

z) fazer toJo; ou qna('squo.' tbs mencionados a.ctos em qual
quer pa 'Ül do mundo, qu:Jl' nn. qua!i,hdJ di} c;msant'ls, agentes, 
contractadorcs, ropresonbnbs fitlucbrius ou em outro caracter 
ou por meio do ropt'e3~n bntcs llduciarios, agentes ou de outro 
modo, quer Eó, ou conjunctamente com outras pessoas ou cor
llorações; 

z') transfo1•ir a qu·\lquel' comp::mhia ou a. qualquer pas.ioa ou 
quaesquélr p33:>oa::; todos ou quaosquor dos tm•rJnos e bens da 
companhia ou f<Lzer com que tal companhia, tal p3sson. ou taes 
pesson.s sejam revestidas dos m.·smos tel'l'cnos o bJns para elhs os 
possuíram no nome da. cJmpanhh, sob condições de fideicom· 
missa ou sob as condições fiducia ·ias relativa3 ;t explor<tção, uti
lização ou alienação dos mosmos quJ se julgarJm convenientes; 

:; 2) pagar as despezas, os gastos e as custas preliminat•es e 
accide:~tae3 f[UO forem neces.;aeias pal'a a Oi'gani.;aç'io do esta
belecimento e inscl'ipçKo dil companhia o remunerar por meio 
de commisgõe3, c'lrretagom, 01 de oatra mandra a qualquei: 
pessoa ou companhia para pagamento dos serviços prestados Oll 
por prestar-se com relação á organisaç:lo e ao e3tabelecimento 
da companh~a. ou á exploraçã'J dos seus negocias ou á venda ou 
ao contribuir a obter a venda ou ao garantir a venda de quaes· 
quer acçõcs, obrigações ou outros valol'OS da companhia; 

z 3) l'az:n· todos os acto3 qtw conte:lm'.t·cm pa.t•a o alcance 
ou tiveram rd tç5.o com o alcance dos di tos 1ln3 ou de q uaos
quor dollcs, ent::mdendo-se quo cs fins indicados em cada um 
dos. paragraphos desta clausula dev01·ão, a não ser que nos 
mesmos p·wagra.pho3 se o~tipule o conteario, considcrae-se 
cJmo fins independentes, :õem que a sua significação sej 1 limi
·tada. ou ras~ringida pelo thoot• de nenhum o.ttro paragrapho 
nern por nada que do tal thoor se ded11zil', nem pelo nome d:_t 
companhia ; 

z 4) e se dc,·lara pela presente clausnla qne a significação da 
palavra «comp•nhia.-> quando se usar dclla na. me.~mrt clausula, 
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sem que tenha o.pplicação o. e~ta. companhia, incluirá c1ualquor 
sociedade ou corpo de outra classe, quer polit,ico, mercantil ou 
de outt·o caracter, quer seja incorporada on não incorpurada á 
sociedade respectiva. e tanto si es~iver estabelecido o seu es~ 
criptorio principal no Reino Unido como .si cstivei' estabelecido 
em outra parte e tanto si .Vt existir ou como si e;,;tivor por or
ganlsar-se. 

4. A re~ponsa.bilidade dos socios é limitada. 
5. o capital da companhia é de \: 2?5Jí00 dividillo em 

224.000 acções ordina.rias de~ l carla unn •3 20.000 acções in
feriores a um shJling cada uma. 

6. Os lucros líquidos da companhia S'~ ;tpplictl''í,') e se empre
garão da maneira seguinte : 

Para. o pagamento de dividendos s,_,ln·e o. summa paga ou 
rrcJitad\ em conta como p<tga na. c~poc:.t :·especõiva, sobre 
as a.cções ordinarias que então tiverem sitlo emittidas. Quando 
tiverem sido pa.g.1s em qua.lquer tempo ou de tempos a 
teropus, por via de divi,lendo sobre ao ac;iíes orclinarias ou 
do outro modo com fúndos deduzidos il<·s lucros liquidos da 
companhia, sommas cuja importancüt total montar a 100 
por cento da.-; quantias pagas ou credita .as como pagas, 
:lobre taes acçõ!3s, neste caso ns lucro~ líquidos da companhia 
se dividirão .do modo seguinte, a saber: ns 75 por crnto perten
cerão aos pos8uidores das acções orc:in::wias e, <>.o tornar-se di
visíveis, deverão repartir-se entre elles na pruporção das quan
tias pagas ou creditadas em cont:J. como pagas, corre as acções 
ordinarias por elles possuidas re~pecti.-amont~. entendenclo-se 
que os 25 por cento d•)S ditos lucrn3 pert(]ncerão 2.os possuidores 
das acções deferidas, e ao tornar-se di'.·ish-eis de7orão dividir-se 
entre elies na propo1·ção da~ sommas pagas O'l cre.Jitadas em 
conta como p<tgas sobre as ac('ií~s d~?ferida-: p,_,:· .nlle-; p.>ssuidas 
respectivamente. 

7. Si a companhia for liq•lidad:t, c,s 75 P"l' cento do activo 
excedente da companhia, _qne sobr1tr depois do 1·eembulso da to
talidade do capital pago, pertencerei, aos pos.:;'lidores (Las acçõe.; 
ordina ·ias e os 25 p:w cento do dito activ•) excedente perten
cerão aos possuidr·res das acções deferidas. 

8. Com sujeição aos direitr1s já. a.ttribuidos as acções de
feridas e sem pr~juizo dos mesmo~ dirrJitos, a eompa.nhü~ 
poderá dividir as acções do capital que ~ companhia possuir 
então em diversas cla~ses e f<~zer com q•;c 'l~tas :;e.iam acom
p~nl~adas resl?ecttvamente das conJi"uiJ," das Jl!'IJI'oga.tivas,o dos 
dM'ettos defendos especmes ou d·' pl'0fllc'Pnci:J. '11!'3 prescrevam 
ou permtttam os regulamentos d:t companhia, cntendendo-w 
que taes condiç.ões, prorogativa!l ou direitos O"P•3ciacs on deferi
dos (com inclusão dos direitos, d:ts prcrogatins e das condições 
corre>ponden~es ás acções deferidas) poderão ser affectatlas, al
t.er!Ld<ts, modtficadas, c,ancelladas ou trat~,das da maneira pre
scrtpta pela clausula 48" dus eRtatuto~ ~···p-H,1·ados conjuncta-
mente com a presente escriptura. · 

N6s, as diversas . pe,oso:t.~ C'tjos num•:s '7 ·'11!10reçc's figuro.m 
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abaixo, desejamJs constituir uma companhia, de conformiJade 
com a pePsente esc.riptuea de c 1nstitnição e nos obrigamos res
pectivamente a accoita.r o numPro de acções do capital d:t. com
panhia quo vao indicado ao l"do dos nossos nome~ rPspe
ctivos. 

N. de acções 
ordinotrias 

Nomes, qualidades c endereçoB dos subscriptores acceit~,s P01' 
cn< a 

J. B. Sengelly, seCI·otario 21 Haurie GJ•ooe. New 
subscriptor 

Cross. S. E .••• ·..•...•.......................... uma 
George Joseph neary. Empregado commcrcial 12 Ho-

chestor Avenuo Upton Cork E.................... uma 
Arthur Ed \Yard Dol'ney. Empr0gac!o commcrcial g 

Chandos Rood \Villssden Green N. \V. . . . . . . . . . . . uma 
Richard \Villi •m Ashli11. Empl'ega.Lio. commerci:tl <'3 

Reginald Road Forcst Gote E..................... uma. 
Benjamin Thoma.s Ifewett. Em Pregado commcrcial 

70 Balcomhe Street Donnt Squat•c N. \Y.... ..... nma 
IIanry Bii'Oage. Emprogatlo commcwcial :; Gainsb J-

rougll Road Leybunsbune. N. E.................. um<t 
Lc,narc! Nueman Jarnis. Empregado comtnel'cial 4D 

\Varbcck Road Sltepherds Bosh. \V.............. umêt 
2:1 de janoir,, de 1902.- Testemunhas uas assignnturas que 

}ll'Cccuem.-Geo. Stanley Cott. Broad Street llouse. E. C. 

E' copia conforme.- Ernest Cleave,. conservador do Registro 
uas Soeiodaues Anonymas. 

(Carimbo.) 
Quatro sollos cancellados. 
Reghtrauo :;oh n. 6. !J82, em 2-! de jall')ÍrJ tio I 011·! (carimbq). 
Leis dél 18G2 a 1900 r<:fl·ront~; a cqmp<mhia;. 
Sociedade de rc:;pun,abilLladc limitad<t P·H' aeçõt•.\, 
E.itatuto;,; tl.a BJ"fl<ilia,~. JJimnond owl Ea;plorafion Compo.ny, 

Limitl'd. 

TABELLA A 

I. Os reg-ulamontm contido:; na ta.bC\lla ,\.do pri moiro annexo 
da.loi do l8G2 referente á companhia niio t3l'á a.pplicação <'t 
companhia. 8inão no:> caso~ om quo aquollo.; :;e achar,•m repro· 
duzido; o contidos nos pro.;cnt~:J c;tatuto;. 

INTERPRETAÇÃO 

~- Nm pr~sontc; mtat11tos a.> palavt·a" qtn figul'a.m na pl'i· 
meira columna. da :;cguint) tab Jl!a. terão a; ;;ignitlcaçõo.; indi
cada·; ao sou la·.lo ro:;poctivanuntc na :;ngumh columna da. 

Poder Executivo 1902 21 
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mesma ta.bella., a não sm• que haja. alguma. cou,;a. no a.:.;:;umpto 
oa contexto incom;istcntc com ellas. 

Palavras 
A Companhia ............ . 

Significações 
The B,·asilian Diamond and Explo

ration Company, Limited. 
As lei:>.................... As leis do 1862 a l<JOO referente;; a 

companhiaA o toda:> a.; sm\s lei:.; 
quo então o.,tivorom om vigo1· 
com relação ú . .; sociPclados ano· 
nyma~ o ú'> quae.> a companhia 
::;o acha.r r.;uJdta. 

{)s'pre.;ente:; e . .;tatuto·>..... Ester> estatuto.; o outr03 regula.· 
mentos d'1. companhia. quo de 
tempo:> a tempo.; entrarem em 
vigor. 

A séde.............. .... . • O o;.;criptorio peincipal da com
panhia. 

IDeliberação especial....... As significaçõe:; inrlicada~.; na sec
ção 51 da lei dll WG~ rcfercnç.i'.> 
á cJrnpanhi<\. 

Deliberação extra.ordinaria. A deliberação in di c 1da na secção 
129 da lei do l8G2, referente a 
companhias. 

O:> dh-ectores ......... ,.... 0.; directore .. ; qu \ ontito o fot'l'm 

Sello .................... . 
Mez ..................... . 
Anuo ..................... . 

da cumpanhia. 
O :.;oHo social (1a cumpanhia. 
Mcz :.;olar. 
Um anuo úo;dn o primeiro dn 

.jan liro att\ trint[l, e um de de
znmhro, ambo:> o3 mcze.;, inclll
:.;ivamente. 

Por cscript').............. Os documentososcriptos, impressos 
ou escriptos por meio daq mu.
chinas de oscrevor ou lithogra.
phados ou aquollê\S nos quaes 
se ti'ler empri'gado em parte 
um systema. o em parte outro ou 
outros. 

Registro •....... ,......... O registro de socios da compa· 
nhüt. As pala,Tas quo in li quem 
sómcnto o numero singul<tr in
cluirão o numero plural ou vice
versa. As palavras que indi
quem sómento o gonoro mas
culino incluirão o genero fmni
nino, entendendo-se que as pa
lavras que indiquem pessoaR 
incluirão as corporaçõCls. 

3. Com sujeição ás disposições que prececlem quaesquer pa
lavras, ás qua.es as leis tiverem dado certa interpretação ter'fio 
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a mesma . significação nos presentes estatutos a não ser ~te 
haja alguma con~<L no assumpto oa coutoxt') inconsistente 
com elht. 

NEGOCIO.-; 

4. A companhia dt>vt•r;í outorg<LC' imrnodi<\tamente o con
tracto fei~o com a socieclad.G anonyw;t denomina1ht 1'. S. 
Investment Syndicate, Limite l o m:mclon:trla na esc1'iptura. 1ht 
constituição o pôr á execução o nwsmo cmtrac&u com plena 
faculdade de acccitar dr tc111pos a tempos qualquer modificação 
da.s conv .mçõcl, qnrr ant9s qu:>l' depois do outorga.mcnto 

do dito contracto. A base tlo estabelecimento da companhia 
será a ac11uisição pela companhia, dos bons c proprie1!ades 
mencionalo:> no refl•t•i'lo conr.racto, sob as condições nedto 
expressadas, com suj~ição a <[I!G.9Sqner morlificaçõ s (havenlhl-aS) 
ta··s como as acima indic;das. s •m qno po1sa opp'~r-so ao dito 
contracto o J'aeto do set· fnJHl:ulora :t <!Ompanhia rloved.OJ'<L, Jo 
sermn todos on algnns do~ directore.s da companhb represou
tantos nonwados p:·h companhi<t vendedores ou directores 
{lcstG. ultima ou de achar-o'r inC.Jressados na venda. feita á com
panhia pot• meio do dito c,mtracto ou do ter fixudo a companhia. 
vendedora o pr (,'O dos bf'n~ e pl'opt•ir•d:tdes, sum que o seu Véllor 
bnlta sid) averiguado por m •io dn investigações ind .•pendentes 
ou por qualquer outro moicJ, entendcntlo-so que estas con•lil,'ões 
deverão c'msirlerar-s~ como acc ·itas por todo o socio da com
panhia, tanto pr2s.•ntr corno futuro. 

5. Qualquer ramo on c!a;;~r dG nogoci) quo possa empl'chnn
dor-so pela. C)mpanltin, (\!li vit'tnde de ljualqu.•r antol'ização ex
pressa ou implicitacmtidt na rlct·ip;m·<Ldé!. con~Litniçãodacom
panhia ou nos prcscntrs ostat~ttos, IJ• •dm·á emprdwndo1·-so pelos 
dircctorcs, no tempo ou nus t0mpos que estes julgarem convn
niontos. 011 ~:s dircct >l'l':i p.,dnl'ã·• d1'ix:1.1' .susp.msos os mesmos 
nog.)ci"s t:tnt<) si sr• th·l'l' dêtdo pl'inciplo ao ramu on clas,;11 LIO 
nngocios 1lo que s:' trata, c ,mo no caso cuntratio, durante -:;,Jilo 
o tempo ipte n<J. opinião rlu:; •lil·octoros não convier dal' prin
cipio ao dito ramo on clas,;o do negocio~. ou procGdcr á explo
ração da llllllH'CZ'L de qne sn tratar. 

6. Nenhuma p:n·tc lL,s fundos da companhia p:.~derá empl'O· 
gar-sr:~ pdos iliroctOl'l'i'l da comp:mhi:t na compra de acçõos deste 
ultimo nmn em omprP~timos garantidos pelas mesmas acções. 

ACÇÕES 

7. Exet•.pt•J nos cns·H em que a.lgnm contracto estipular o 
contrario,aK acções mtarilo á disposiçi'to dos dircc~oros us quaes 
poderão distrib11il-as otJ dispor delhts (lB outra maneira a favor 
das .Pe8soas, nu t"lllP'I c Goh aR c•)nrlir;õos que julgarem con
venwntL>s. 
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8. No que diz respeito a todos on qua.esqu~r avorba.montos, 
o~ ltiredol'rs devet·ao conf.n·mar-so com a sccçao, 1l:\ let do 1900 
rcfe ont.e a. companhias. 

9. St a c.1mpanhia offerecer quaoRquer das smt~ acçõ'3s ao 
publico para SHrcrn suhscripGas, os directoros não farão distri
buição alguma das mesmas a.t1• que tenha. siLio snb,.cct·ipta pelo 
menos a deci•na parte d<\S a.eçÕ~'S otfcrecidas do dito mo•io nem 
até qne as quantias pa.gavoi,; ao roelamar-:;c o son pagamento 
1euha.m sidu pagas á cump:•nhia o recobirlas por o !la. 

10. A quantia paga.-ol ao redama.r-sé o sou pag<1mento sobre 
õ;W.a. acção olferecida em qua.lq uer tempo ao pub!ic.J para ser 
subscriptn. deverá montar pelo menos a cinco pu1· •·onto t.h~ im· 
portanda n ·minai da acção. 

ll. Si a companhia offorocm· a tudo o tempo quac.;qnor da;:: 
suas acçõos ao pttblico pat·a. serem suhscripta,;, os diroc:.ores po
derão ex:n·cer os poderes conforirlos á comp<~.nhi:t p•Jla 80cção 8" 
da lei d · 1\JOO referente a CiJillP •.nhias, cn1.end ·nuo-sc pJrêm 
que a. commi.,ilão não dovurà cxcodel' a dez p.H' cento das acçõ•.·s 
of!.'crl'Cid:,s em cada. ca.so. 

12 Si du;~s pe,;son.s ou outro numero maio;· do socios sa 
acharem regidtrados na qualirl;,de de possuili•J ·c:> em c"mmum 
de qualquer acção, qualquer do taes pessnas podel'á da e recibos 
SUffi,~ÍODtes de quaeSqUCl' diVinendOS, de qualqUel' bOnt!S. OU do 
quaesquor outros fuml.o;; pagaveis com rolaçã., á. acção em 
questão. 

13, O facto de possuir alguma pessoa qualquer acção com 
condiç'ics fiduciarias niio SOI'<L t•econhcci•lo pd;~ c .mpanhia nem 
citará. ohrigada esta ultima, cxc.!pto n••s c:,qo;; em qn • h;to for 
o~·denaJo p,r um tribtm•l c•nnpr)t•·nto o pelas lcb quo então 
e.stiverom em vigor, a rcconhecet· nenhum üiroito oquit<~.tivo 
a.·ontual, futuro o parcial reladm,ado com qttalqmH· acção, 
nem nonlm 1t direito relacion<tdo com qualrluet• parto fr<~.ccio
na.ria.de uma acção, nt:!'tn (excepto nos casos em que os presentes 
estatutos ou outras disposições ordenarem expressamente outl'a 
C()Usa), outro direito algum reltcionado com q nal!}uer a.cção 
que o1lil·eito que á. mesm~t, sc·m divisão algnm<.t., tor;i. perten
cerá absolutamente ao possnir.l.or regi;trado ua <~cção rcspc· 
ctiva.. 
': 14. Todo o socio registrado terá. direito, sem pag;.tmonto algum, 
a um cordficado, iiellatlo com o sollo sochl, roferonte <I toU.as as 
SIJaS acções regi~tradas, ou, ao pagar-~o a sommi1. ( que não 
deverá exced11r a. tros shillings c sei.~ pencc por cortifieado) 
quo os dircctores exigieem do tempJs a tempos, a diversos 
certilicarl s referentes cada um a uma p;trto tias mencion;~das 
ncções. Todo o cErtifica• lo do acções deverá indicar o numero 
das acções quo tiverem sido cau:m da. sua omis,;ão o ta.mbem a 
q_uantia paga s~bre a.s mesmas, entendendo-se que, quando se 
·tt·ata.~· rlo p .. M~u!.lorec! om co1nmum t.le r1'mes'l ner :~c1:õe~. a cvm· 
}Ju.nhm ní'io ost1u·á olH·iga•l:.t :~ ondttü· sin<l.o nm ccr~oifkado :1 
1':} vor !lo toJos os pos:mi•lot'('S em commum, com rolaçU.o a todas 
o.s suas a.cçõtJs regiqtr:.vln.s ou é~ diversos certificados referentes 
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cada un;~ a uma parte das mesmas acções; e a entrega de tal 
certifi ·ado ou ta.As certificado' a qualquer delles constituirá. 
uma entrega sufficiente feit1 a tudos. 

15. Si qu;dqner certificado da dit;t ch~sJ se achar desfigurado 
ou se ti ver pot·dirlo, poderá dar-~e otttl'o no lugar o ,;i se apre
sent:lrem as pl'ovas quo us dit·edot·o~ exigirem, e no ca»o de 
se llesftg~trar ou de se t•strag.tr u antigo Ctlrtificado. e nu caso 
da perd 1 d ·ste, po,lerá renovar se, si se d ~r a indemnização 
(hav;m,,o a) q:te os directo,•es do to npos a tclllP•J" oxi i·em ; 
enteodunJ.,, se quo em ambos os casus devorá plgar-se a qnaotia 
quo fix H'Oill us mesmos directores, som quo clh po sn. exceder 
um shil·ing. 

16. A co,npanhia terá um dil'oit.o primeiro e pr ponderante 
com rd·,çii.o a &odas e quacsqu>'l' acções que não sejam ac:ções 
inteiramente liberadas e que se achom rogish·ada.i no nome de 
um svcio ( quer seja no :seu nomr~ .;ômcn •.o ou co'ljuntarncnte 
com outt·a~ p(H·wa.') p •las suas di \"i.I.,s. rc;;prm~<tbili·ladcs c com· 
pro iss,Js indiYiduacs ou em c llnmu m com qu.üquct· outra. 
pessoa pu·a com a companhia, qunr ;t t·,po,~a para o rcspccüvo 
pagamentv e cumpriment.J do tloscmpeuho tonlta realmente 
chegar lo ou não, c 11ãu ~e CI'C u·:t ntmhum dirci&o equit ttivo 
com rehção a q uae.,;q uer acções, sin·-w sob a. conJiçã.o do pro· 
duzir todo o seu elf,Jito IL clausula XIII dos prose tos es&atutoll. 

Etlse d'r JitJ do rot~nção c>tender-se-ha a todo bonus e a todos 
quaesquer· dividendos declarados du t~.mpus a temp .. s com 
rohtçã.o a t 1.0< :~cções. 

17. Com o fim rle pôt• em execução esse direito de retenção 
os dir ctur,•s poderão Yender as acções ~ujeitas a elles dv modo 
que jul;,rar11m conveniente. mas nenhuma vcnJa deverá ser 
feita <1Lé a época em que os fundos sejam pa;,raveis, nem até 
avitlo por escritrto da tcn~·ão uc vend01·, si sn falt 11' ao paga
mento. o no qual se iudkar ;1 qn:llltia devida. tl so oxi ir a 
sa.tisfaçã • J.a mesma., tenha sido d 1rlo a tal socio Otl á pessoa 
(havendo-a), que tin·r dil'eito ás acçõcs em vir·t.wle da. trans· 
miss:io destas ultimas e elle ou e!lei tivcr,~m faltado au pag&
mPn~o. cumprimento ou tlc~cmp'JIIhu do t:te~ divhl<~.<, ;·e8ponsa
bilitla,lc~ o cumpromi~~o,, tluralltc sete dias dep.Jis do t:J.l 
aviso. 

18. O prorlucto liquido de qualquct• tal venda. deverá ser 
applkado em primeit·o logar p;rra a :<atisfação total ou pal'cial 
de quaesquer gastos feitos com rdação a taes dividas, respon· 
sa.bilirlades e CJmpromissos e em segundo lagar para a sJ.tis· 
fação total ou parcial ela somma devida, devendo pagar~se o 
saldo (havendo-o) ao socio ou á pessoa (havendo·a) que, em 
vir·tude de transmissão das acçõe~, tiver direito a estes nl
timos. 

19. Ao effectuar-se qualquer venda da dit:.t clasge, os dire· 
ctores pot!erão fazer inscrever o nome do comprador no re· 
gistro respectivo com respeito ás acções como possuidor destes 
ultimos o o comprador não será obrigado a olhar pela l'egula
rida.de ou valiJ.aue do procedimento nem pela. applicação do 
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dinheiro da compra, e depois de seu nome tet• sido in~cripto no 
registro a vali ,ade da venda não deverá ser posta em duvida 
por pessoa. alguma., c o rcmedio de qualquer pes>oa. injuriada 
pela venda deverá ser em damnos sómente, e contra a com
panhia exclusivamente. 

20. Nenhum socio ter;i diL·eito a receber um bonus ou divi· 
dendo, nem poderá assistir Oll vota1· em uma assembléa geral, 
quer seja. em pes'o?. ou por procueaçio ou na. qualidade de 
procurador de outro socio, nem com relaç.ão a um escrutínio 
nem poderá exercer nenhuma. prerogativa de socio até 1ue 
tenham sido pagas todas o quae..;quer chamadas ou outras 
quantias que então resultem, devida'! e pagaveis sobre tolla a 
acçã.o por elle possuiri.a, quer em pessoa quer conjunctamente 
com qualquee outra pessoa, cJm inclusão dos juros e gastos 
(havendo·os) que t•esultarrm devidos. 

Cll.\:IIADAS 

21. Os directores poderão, com sujeição aos regulamentos 
nestes estatutos contidos, fazer de tempos a tompos aos socios as 
chamadas que julgarem conveniontcd com respeito a todas as 
quantias que os socios tiverem deixado de pagar sobre as suas 
acções e que, segundo as condições do avorbamento respectivo. 
não forem pagaveis em datas fixas, entondendu-se que deverá 
dat•-se aviso de cada chamada com 14 dia; do antocedencia, pelo 
monos, e que todo o socio e>tarú. obrigado a pagar a impor
tancia de toda a chamada que assim ltte foi feita, às pessoas. 
nas d<1.ta.s e nos logares qu0 os uirectorcs deúgnarem para tal 
fim. 

Poderá dispor·se que qualquer chamad<t sej<t pagavel em uma 
sú quantia ou em prestações, 

22. Nenhuma chamada devor<i. exceder tlc 25 por cento d<L 
importancia nominal de uma acção, c deverão decorrer pelo 
menos dons mezes de intcrYallo entre a data fiuda para o pa· 
gamento de uma ·chamada e a fixada para o pagamento da 
chamada seguinte (havendo-a). 

:!3. Urna chamada considerar-se-1m como feita. na data em 
que fôra votada a deliberação (JUe autorizH a mesma cha
mada. 

:!4. Os possuidores em eommum de uma, acção serão t•espon
sa>ei3 individual e solidariamente pelo pagamento das c1m
madas e prcst tções re1acion<~,da:,; com a mesma. 

25. Si antes do dia fixado para o pagamento respectivo um 
dia. mesmo não for paga uma chamada ou prestação pagavel 
com relação a. uma acção, o possuldoe que na occasião o seja 
da acção em questão deverá pagar juros sobre a imp:Jrtancia 
da chamada ou prestação. ú. razão de 10 por cento annual ou 
menos, a contar do dia designado para o pagamento respectivo 
até o dia em que se effectuar o mesmo pa,!tamento, sPgundo os 
dit·ectores deierminarem do trmpos a tempos. 
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26. Ao emittir-se quaesquer acções a companhia poderá. 
dispor que haja qualquer ditferença entre os possuidores de 
taes acções com relação á importancia das chamadas que 
devem pagar-se c as datas dos pagamentos das mesmas cha
madas e si segunrlo as condições do avorbamento de qualquer 
acção, toda ou qualquer parte da importancia. ou do preço da 
emissão for pag:wol em prestaçõos, toLla pr·cstação de tal classe, 
deverá pagar-se ti companhia ao seu vencimento pelo possuidor 
1-egistralo da. acção ou pelo seu representante pessoal legalmen
te autoriza1o para tal fim. 

27. Os directores poderão, si o julgarem convenillnte, receber 
de qualquer• socio que deseje adiantar o mesmo, tolo o qualquer 
parte do dinheiro devido sobre as acções possuídas por· elle, 
além das sommas realmente chamadas, o sobre as sommas 
de dinheiro asstm adeantado ou sobre tanto dellas como a todo 
o teompo nxce~ler (t importt\ncia das chamadas então feitas re
lativamente ás acções com respeito ás quaes o tal aleanta
mento tiver sido feito, a companhia poderá pagar juros á 
razão em que o socio que pagar tal somma em adeantado e 
os dircctores concordarem. 

TRANSFERENCIAS DE ACÇÕES 

28. Com sujeição ás limitações dos presentes estatutos, to.lo o 
socio poderá. transferir toias ou quaesquer das suas acções ; 
mas toJa a tl'ansferencia deverá outorgar-se por escripto ou na 
fórma ordinaria, tendo de deixar-se no escriptorio principal 
para se1· registrada, o de ser acompanhada do certificado das 
acções que dou a transferir-se e das maL;; provas (havendo-as) 
que os directores possam exigir para provar o titulo do ce
dente e seu dil'eito (le transferir as acr;·õcs. 

29. O instrumento de transferencia de uma acção devel".i 
assignar-se tanto palo cedente como pelo cessionario e o cedente 
seguirá consideranJo-se como possuidor d~ acção até que o 
nome do cessionario seja inscripto no registro com respeito á 
mesmé\. 

30. Todos os insh•umentos de transferencia que forem regis
trados, serão retidos pola companhia; mas qualquer instru
mento do transferencia que os directores se recusarem a regis
trar deverá (excepto nos casos de feaude) ser restituído á. 
pessc~a que o depositai'. 

31. Os directores poderão rJcusar-se :1 registrar qualquel." 
transferencia das acçõe;; com relação ás quaes a cJmpanhia. 
tiver um direito de retenção e p:xlerão, no exercício do seu 
direito de eleição e sem explicar o motivo da sua conducta, 
recusar-se a registrar a transferencia de qualquee acção que 
não for uma acção inteiramente liberada. 

32. Uma somma não excedente a dous shillings e seis pence 
poderá ser cobrada por cada transforencia e, si os directores 
o exigirem de tempos a tempos, deverá see paga antes della 
ser registrada. 
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33. O registro de socios poderá. estar fechado tlurante os 
quatoeze t.lia.s que precedam immediatamente a totla assembléa 
geral ou ordina.ria ua. c0mpa.nhia. e nos mais saldos (ha.
vend>-os) e durante o tempo que os dieectores determinarem 
de tempos a tempos, entendendo-se que o llito registro não 
esta. ·á fechado por mais de trinta. dias, em nenhum anno. 

TRANS:I!ISSÃO DE ACÇÕES 

34. No caso tl.o fa.llecimento de um socio, o sobi'ovivente ou 
os sobreviventes, quantlo se tratar rle um po~suidnr em com
mum, e os testrtmcntoiros ou administradores rlo socio 11tllecido, 
quantlo se tratar do um sô ps~'uiJor, scr:·to as unicas pPssoas 
reconltecidag pela companhia cr•m algum tlireito :is acções 
regist!'adas no nome do dito socio; mas nat.la de quanto con
tém esta clausula livr~trá a successão de um possuidor em 
commum de nenhuma responsabilidade relaci11mtd~t com qual
quer acção por elle possuitla em commum. 

35. Toda a pess•>a que possa t1w direito a uma acção, em 
consequencia do fa.llecimonto ou baocarota de f[U:tlqner socio, 
poderá, comtaoto quo apresente as _prova~ do tleu dil'oito que 
os dircctores exigirem e com sujeiçaJ ás impu~ições que pre
cedem, ou fa.zer se registrar em possua, como possuid H' de uma 
acção ou f<\Zer registrar em qualidade de cession·u·io (la mesma 
a alguma pe,soa por ella nomeada par:t tal tim. 

36. Si a pessoa quo vier <t t~r nireit<J da dita maneira a. 
quaosqner acções, se decinir a f~zc,r-se r<'gistrar, ou a fazer 
regisLrar a qualquer pos,;oa por olla oomoa(h, em qu:l.li,lade de 
cessionaria das mesmas ac(,'ões, aquella deverá entregar ou 
transmittir á companhia um aviso por escriptl), assignatlo por 
olla, no qu1l fará saber a sua decisão à mesma compa
nhia. 

Para todos os effeitos dos presentes estatuto:>, no que diz re
Speito á inscripção de tran~feroncias de acçõos, tH l aviso consi
derar-se-ha como uma trn.nsferencia., e os directores te!'ãv o mos· 
mo poder de reousar-se a pô l-o em vigor p:n· meio da inscri:pção 
respe ·tiva, que, si não tivesse tt .• o loga.r o acontecimento que 
tenha sido causa da. transmi;>são e que si o a vis,) fnsso uma 
cessão outorgada pela pessoa de quem tenha sido derivado o 
direito respectivo, em virtude da transmis,ão do que se 
tratar. 

CJNFISCAÇÃO DE ACÇÕES 

37. Si qualquer sacio deixai' de pa•.;ar toda ou qualquer parto 
da importancia do qualquei· chamada ou prostação no dia ou 
a.ntes do dta indicado para o pagamento lia mJsma. os directores 
podel'ão em qualquer occa.sião futura, durante o tempo om quo 
a. chamada ou prestação estiver por pagar, dar aviso a tal 
socio, exigindo-lho o pagil.mento dolla, juntamente com qua.es-
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quer ju,·os que so tenham vencido e qnaosquel' despnzas quo 
tenham sirl.o incorridas p3la com:1:1Uhia por causa dessa falta de 
p·w•mento. 

38. O aviso deverá moncion:1r outro dia (que nãn devorá ser 
ant3rinr a ~ote uias, a contal' •I t rlata. do aviso) em quo a dita 
chama<la 11 prestação 011 q uêtlq nw pat·tc dos ta ou aq llJlla que 
nãn iivnr si.to paga c todos os juros e dnspozas que tiverem 
sido inc •rt•iclos por cans.~ tla. tlir.a. l'alt.:\ do pagamonlo <lnvam 
ser pag'os. 

O aviso <leverá tambem in<licar o lugar em qus o paga
mento dev:~ fazer-se, e declarar• que, no caso do ftlta do paga
mento na dah ou antJs da data e no Jogar indie<tdo, as acçõos 
com nlaçiio ás quans a cham:tda. tivnr sido foita. ou a presta
ção fo1· p tga,v 1l, estarão suj 1it:t; a swJm confiscadas. 

39. Si o~ po<l1dos f~it<JS em q•• :.lquLJr aviso, tal como o acima 
mnncionado. niio forilm s:ttisteitns, quacsqusr acções com r:,lação 
;ls qu:tos nss1 avi~o tivf\r sido dado, podnrão, em •l•ralquat· 
occasiiío futura, antes do pn.~am 1nto de tDd:ts as cltrunad:ts ou 
prPstações, juros e desp:z t~. d wirios com rospnito a e !la~, Ret' 
confi~~a•las por dolibwaçiio d"s •li•· 1ctores para isso. l~ss:t con
fiseaç:io incluit•:i. torlos os üivül •n•los declararlos com relação ás 
acçr-1es C•!l1flscad;ts, o quo n<t reali<lado não tenham sido pago~ 
ant •s da C•lnlisc;tção. 

40. Quando quaosquet· acçib;; tiv:1rom sido assim confiscadas, 
avi.;o da d.Jlibrwação lleverá s ·r <htrlo immediatament" ao pos
suidor <ia ac<ão ou á pJssoa qu 1 t mha direito á m:Jsma, em 
vii·tude de uma transmissão, >egundo o caso, e um lançaruento 
da cunfiscação com a data della, e, ta.mbem, do facto <\e sa 
t9r dado o dito aviso, doverá immfldiatamontfl ser feito no 
registr•o, ao lado da inscripção da aeção ; mas, as disposi<;õHii dos 
presentJs os· atutos deverão con"iderar-se sómente como in;;tru
cçõe.,, 'em qu 3 n:~nhuma •·onfi~e:tt;ão possa ser invalida·la <lo 
modo algum por ntmhuma omis-ão em dar-se qualqu;'r tal 
avi~o ou l':rz ·t' qualqtwt· tal in-cr·ipção. 

41. N:1,o ulrst;tntll qualquc•r r)onfl~cação, t;tl como acima men
cionada, o• dir,lctores po,1crào om rtunlqnct• occ:tsiào futura, 
ant ·s <lo qual•tuor acção assim confiscada ter sido ahlln:tda do 
outl'o mod.), permitt1r que a a,,._.ão assim confiscada ... ej:t resga
ta• la, mor\Iant:3 o pagamento r\J todas e quaosquer chamadas c 
de todos o quaesquot• juros e rlospJzas quo so tenham incorrido 
com rospeito á acção e sob as mah condições (havendo-as) que 
julgarem con venionto. 

42. Qu"e"qu3r acçõos confi~cadas Sflrão consideradas como 
proprie<lade da companhia e podarão ou vender-se uu tornar-se 
a averbar ou alienar-se do ou ii'O modo a favor da pessJa que 
antrJs da confiscação era pos~uidura das mesmas ou tinha di
reit a ollas ou a favor de qualquer outra pessoa sob as con
dições e du ruodn que os diructur<Js julg crem conveniente. 

43. Qualquer sacio cujas ac<:ões tiverem sido confiscadas 
será, não obstante, sujeito a pagar á companhi<t todas as cha
madas feitas, e não pagas s.Jbre ossa8 acções na data. da confis-
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cação, juntamente com os juros corre~pondentcs até :t data do· 
pagamento, da mesma maneira que si as acções não tivessem 
sido confiscadas, e a satisfazer todos os pedidos (havendo-os) 
que a companhia teria podido fazer e cuja satisfação teria po
dido forçar com respeito ás acções na data da confiscação, sem 
fazer deducção, nem concessão alguma 1•elacionada com o preço 
das acções na data da confiscação. 

44. A confiscação de uma acção trará comsigo a cxtincção na 
data da confiscação de todos os interesilcs na acçã.o e tambem de 
todas as reclamações c exigencias contra a companhia com re
speito á acçã.o e de todos os outros direitos c responsabilidades 
incidentacs á acçiio, no que diz respeito ás relações subsistentes 
entril o socio cuja acção tiver sido confiscada e a companhia, 
excepto sómente daquelle{ direitos que por esses estatutos 
forem expressamente salvos, ou que, con!orme a~ leis, forem 
tlados ou impostos, quando se tratae de socios antigos. 

45. Uma declaração feita por escl'ipto, na fórma e;;t:\belecida 
pelas leis, que faça sal1er que o declarante é um dos directores 
da companhia, e que faça saber que uma acção tem sido devi
damente confiscada., em virtude e em conformidade dos presentes 
estatutos, e que indique a data da confiscação respectiva, 
constituirá. em contea de todas ou quaesquer pessoas que preten
derem t8r direito á acção, em sentido adverso á sua confiscação, 
uma prova decisiva dos factos na uita declaração mencionado3 
e tal uuclaração, Bi for entregada, juntamente com um certifi· 
cado de posse da acção,sellado com o sello social,a um comprador 
ou cessionario da mesmo acção, conferirú, um direito v:Hido a 
esta ultima, achando-se o novo po suidor exonerado de todos os 
chamados antel'iores a tal compr1t on averbamcnto, sem que o 
mesmo possuidor esteja obrigatlo a olh:1r pela. applicação do 
preço de compra e sem que o seu direi to á acção seja preju
dicado por nenhuma omissão ou irregularidade, relacionada 
com os procedimentos concernentei! á confiscação, venda, re
averbamen:o ou alienação d:_>, acção. 

CO:-!VERSÃO DE ACÇÕf:S EM VAT,ORE3 CAPIT.\LIZADJS 

46. A companhia. reunida. em assembléa geral po1lerâ con
verte!' em valores capitalizados quaes'}u 1r acçõcs inteiramente 
liberad 1s e poderá cJnvert.er quaosquer valores capitalizados. 
em acções inteiramente liberada~. de qualquer eatngoria ou de
nominação. 

47. Qua.ntlo quae:;quer acções tiverem sido convertiLlas em 
valore.i capitalizados, os diversos possuidore3 tle t:1.es valores. 
poderão \,ansferir os direitos que lhes pertencerem respectiva
mente com respeito aos mesmoJ valore>, ou qualquer parte de 
taes direih~. do modo que a assembléa geral de\ companhia 
lhes ordenar; mas no caso da falta de tal ordem, a dita. transfc. 
rench far-se-ha. da mesma maneira, e com ~uj ·ição aos mesmos 
regulamentos, conforme aos quae~ possa transferir-~o qualquer 
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acção inteiramente liberada ou na fórma mais ana.loga. que 
pormittirem as circumstancias, podendo os directores de tempos 
a tempos, si julgarem conveniente, oht·ar deste modo, fixar a. 
importancia mínima dos valm·es capitalizados que possam 
transferh·-se, ordenar a exclusão das ft•,tcçõ s ue uma. libra es
terlina, mas com faculd:1'1e, a todo o tempo, no exCJrcicio do 
seu direito de eleição, de se abster de exigit• o cumpriuwnto do 
hes regularnentos em quacsquer casos especiaes. 

48. Os diversos possuidores de valores capitalizados terão 
direito a receber uma parte dos dividendos e lucroJ da compa
nhia, proporcionados aos seus intoresses em taes valores c.apita
liza.dos e taes interesses conferü·ão, em proporção á sua im
portancia, aos possuidores respectivos dos dito3 valores a3 
mesmas prerogativas e vantagens, no que diz respeito ao votar 
nas assombléas da companhh, e para outros fins que as teriam 
conferido acção a igual importancia, entendendo-se, por(ím, que 
nenhuma de tae::; prorogativas ou vantagens, excepto a partici
pação nos dividendos e lucros da companhia, potlerâ ser confe
rida por nenhuma parte aliquota. de valores consolirlados, que 
si tivesse exisLido na fórma do acções, não terb cnmpritlo ta.es 
prerogativas e vantagens. Nenhuma conversão da dita clas3e 
pmh?rá motlific<~r ou prejudicar a~ p<•eferencias ou outras pee
rogativas espociaes. 

49. Todas as disposições dos presentes estatu&os, relativas a 
acções, que forem applicaveis ás acções inteiramente libera
uM terão applbação aos valores capitalizados, e em totl;,.s as 
mesmas disposições a> pal:wra.s «acção» e «socio>> incluirão na 
sua significação as palavra:; «valore; capitalizados>> e «po5sui
dores do valo:es capitaliz:tdos». 

TITULOS DE ACÇ'ÕES 

50. A companhia porler{t, si isto lhe for pedido pelo possuidor 
de quaesquer acçõcs qne não tiverem sido lihe:adas inteieamen· 
te, emittir, sellado com o sello social, um tHulo de acções no 
qual se declare ter dil·eito o portador do titulo ás acções nello 
mencionado, e poderá dispor por meio de coupom ou de outro 
modo o p:tgo dos dividendos futm·os, correspondentes ás acções 
comprehcndidas em taes titulos do acções. 

51. Nenhuma. pessoa te:á direito, na Slla qualidaclo de pol'ta
dor de um titulo de acçõ3S, (a.) a assigna.r um requerimento que 
tenha por objecto a convocação de uma as~embléa. ou a dar aviso 
da sua tenção tle siibmJtter uma deiibJração á approvação do uma 
assembléa ; ou (b) a assistir em pessoa ou por intermedio de um 
procur<tdor ou a exercer deste modo ou dar1uello nenhuma pre
rogativa do socio em uma as3emblé~~. a não ser que no primeiro· 
caso tenha deposihlo no e~criptorio pdncipal ou em outro lo
gar que o conselho administrativo do.,ignar, do tempos a tem
pos, no tempo de depJsitar talrer1nerimonto ou de dae aviso ele 
tal tenção ou no segundo caso tres dias pelo menos antes do dia. 
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fixarlo para a assembléa, o titulo de acções em vit•tude do qual 
pretendm· cleva1•, funccionar. assi>tir ou vota.r U.:t U.ita maneira, 
nem a menus quo o dito titulo fique depositado da dita maneira 
até depuis da celebraçfw da assemblt~·L e do •lual•Jner cessi1o fu· 
tura ua mesma • 
. 52. Os directorcs deverão fixar, do tempos a tempJS modificar 
as cond,çõfls, com sujei(•ão ás qua.os dov:~m emitti1· os t1tulos do 
acçõos o com ospocialidado as cundiçõcs quo regerão :~ omissiio 
de um ntJVO titulo do acçõos, occupa · em lugar tlc outro quo so 
ach:~r deteriorado ou de figura o, o se tivt•r portlido ou os· 
truid·: e hmhom as comliçõ •s sob as qn:ws o po1·t·.J.dor do titu
lo de acçõ.·~ devo ter diroitu a assbUt· e votar n:•.~ :~ssornbléas 
geraes, uu deva ct,dcr-so um titulü dD acÇÕ(IS com inscripçã.o no 
regis•.ro do n .mD do possuidot· com rol1ção <ts acçt)os moncio
nad .s no rnosmo titulo. Com sujeição a t:ws condições o aos 
pre~entB:i c~ta1 utus, o porbdot· do um titulo de acçõ:_o..~ sor<l st~cio 
da companhia em tudo o srm .ido <h palavra. O possui .or do um 
titulo de acções estará sujeito ás cnntliçõos quo entiio estive
rem em vigor, ta.ntn si tiverem sido estab2leciua:> ant ~s. corno 
si tiveram sido esta.beleciJ.as . _(I pois tlt\ em i~ são à 1 titulo tle 
acçõJs de que se trat:J.r. 

AUG:IIE:STO DO CAPITAL 

53. A companhia reunidt\ em ass:>~nhléa. i[Pl'<tl p:;dorâ do 
tnmpos a tnmp"s, modi ~nto um'· delib:'mção Pxtt· wrdina1•ia, 
tan1.o si to _:•,s as a.cçõos erc·~dn.s na épuc:t l'OSpect_Y[~ tivm·mn 
sido emittiJ.as, cnmo no c tsn cunt.ral'io, o ta.ntn si a8 chamadas 
foi tas compl'clwndDrom tudas :1~ acçõiJS emitti-ln.s com•• si não as 
comprohonuerom, augmont !,l' o s.nt c<tpitaL po1· meio tl •, ct·oação 
de n"v .s acçÕJS, devo do o an"monto total montar á somma, o 
dividir-~e om a.cçõDs da impurtanci ~ l'CSp(~ctiva., qnn :1 compa
nhi ' urdon .r por meio da tlnliber:1çã.o, em cuj<t virtudo fiJt'om 
Cl'eadas as novas :•.cções de quo se tt·atar. 

54. Qualquer capital obtid,J por mui•> <la cre ·.ção de novas 
acçõos estará. 1mjeito ás mesm •,s disposições, no quo diz res
peitJ a., p ~ga.mento do cham:\da~ e aus direitos do rotenção 
cessões, transmissões, conti~c 1ções e outl·os assumptos, quo si 
tivos-;e formado parto do capital o1·iginétl. 

ALTF:RAÇ'.i.O DO C.\PIT.\L 

55. A companhia poderá, por meio de mna deliberação 
ospoc!al! _modificar as condiçõe; contidas na sua escriptur.t de 
constrt nçac~. da tal modo quo pos:n fazer os acto~ seguintes ou 
qua~squor dolle, : 

a) .consolidar e dividir o seu capital em aeçõe~. cuja impor
ta.ncJa. exceder á uas suas acções existentes ; 

b) dividir o seu capital ou qwtltuer pa1·te delle, em acções 
de uma importa.ncia inferior á fixada pela sna. escriptura de 
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constituição, fazendo a dita divisão por meio da subdivislo· 
das suas acçõ~s existentes ou de ttnaescpmr deltas ; e, si a· com
panhia o julgar conveniente, detet·minar, no qne diz rosp3ito 
aos possnHlores das acçõos que ro~ultom do tal sub !i visão, e 
aos Bons dieeitos respectivos, que uma ou mais de tae:> acções 
tenha algttma preferencia ou vantagem especial sobre as m<.~.is 
acções com relação aos dividendo~, ao capit'll, á votr.tçii.o on 
sob outros pontos de ·vbta; 

c) r<Jdnzir o seu capit1tl do qnalipter mmwira anlot•izada 
pelas lei:'!. 

56. Tudo o <tno so fizer em vit•tnlc da dansula ilHe prccerle de
vorá fazer-se at~ o ponto ttno as leis sejam applic woi~ da ma
neira. prescripta por estas ultimas, e até o ponto que não fo
rom app!ic<tvei:> ao :teto rcspe()i.iv,•, far-se-ha do accordo com as 
~'isposições da deliberação especial quo o antoriz<tl', o até o 
pon+.J tlllC' tal dolib[lt'ação não fot· applicavol o <tdo rcsp:~ctivo' 
se farii. •111. maneirét 11110 os <lircclorc>s julgarem :1. m:li . .; conve
nicnLo. 

57. Mediante a :mtorização do tri hunal eompetento, pod:mí. rc
stituir-!le I[Ualttuer parte doca. .Hal s 1b a comlição e cvm resul
tado tLe se poder chamar do novo a quantia pa.ga., do mesmo 
modo t'JUC si não tivoss3 sido feito o pagamento rcspactivo. 

AOÇÕES DE PREFEREi'\CIA 

58. SalYo nos casos em q11e algum contracto eontivee uma 
estipulação contraria, quaesttucr novas acçõos que do bm
pos a tempos devam croar-so, poderão emittir-sc>, do tempus a 
tempo~. acompanhadas da garantia ou do direito de prcferoricia, 
quer com rc:pcito ao:> dividendo> o ao reembolso do capital, 
quer a amba:; a; cou:,;a:>, ou dcl qnalqnor outra pellrog:ttiva ott 
vantagem sobre qnaosqnor outra:; acçÕClJ já. emiHid.t;, ou tntão 
por emir. til' (não :·;ondo acçõo.,; omittida.:; com o diroito d 1 pt·c
foroncia) do premio ou dos dinito.,; dl·.forido.,, em comp:tração 
do qm\:>.;qnt•r acç.ões j[t omittid l::l on quo então o.;t:ljam por 
cmit,Lil'-su, da:; condiçõc.> ou di..;po:;içõos, do direito ou .-.em o di
reito do votar, o sob as condit;õa:; gorao:; qno a companhia 
approvar dP trmpo:> a tompo:,;, por maio do uma dolil).)ração 
cspoci<\l Yotada por uma a:;.,;ombléa geral. 

l\IODIFICAÇÃO DOS DIREITOS 

G9. Todo' 011 qnaesquor dos direitos on prorogativas cor
ro>pondcn(c,; a qnDo';quee acçõJs de preforoncia ou acçõJs defe
ridas, ou a qnalrpwr outra classCl ospeciat•do acções emiLtitla.s. 
pela companhia, poderão, a todo o tempo, affccta.r-se, alt0rae-so, 
modificar-s:o on extingmr-so, ou poiorá procedoe-so do outro 
modo para com ollm, por moio d:~ um contracto feito c.nteo a 
companhia c qnalqnor pc:;:.;oa. amvriza.cla pwa fa.zor o contracto 
em qnc:;t5.n, C'm r0pre:,;ontação d<\ dit" d;l:~';c, comt:.tnto qnc O· 
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mc:';mo contracto ~eja ratificado por mcripto pelo,; po:>>uidorc::> 
de, pelo menos, a::; tt•c::; quartas partes da importancia nominal 
das acçõ:'S pertencente:> á. dita classe quo então :;e tiverem 
emittido, ou que seja confirmado por uma doliberação extra
ordina.ria, votada em uma assembléa geral di;,;tincta dos pos
>midores de acçõe:; da dita cla::>sC~, ontendendo·:.;e que todas as 
disposições quo abaixo se mtabelecem com relação ás a:.;::>embléa:; 
geraes, terão applicação mutatis mutawlis a toda a assembléa 
de tal classe, mas sob a condição que o numerJ comp3t.ento du 
.quo dcver;í. con:>tar tal a;.;cmbléa compor-.;o-ha de socios quo 
possuírem ou representarem, na qualidade de procuradores, as 
tres quarta·: partes da importancin, nominal !la:; acções da dita 
clas'e que emão :;e tiverem emittido. ~ão se dará a esta clau
sula a intcrpretaçã,o implícita do poder rUa limitar a facul
dade de modificação que teria a companhia, si esta classe fosse 
()Jnittida. 

ASSEMBLI~AS GEI~AES 

60.Aprimeira assembléageral dever:\ ser reunida na dltta que 
determinarem os directores, não devendo ser anterior· ao prazo 
de um mez, nem posterior ao prazo de tres mezes a contar do 
dia em quo a companhia tenha direito a dar principio aos seus 
negocios e havendo de celebrar-se no logar que designarem os 
referidos diroctorcs. Esta assembléa denominar ·So·ha a assom
Méa juritlica. "\s assembléas geram! !'leguintes deverão ser re
unidas uma VclZ cada anno na occasiã.o e lagar quo furem pro· 
scriptos pelos directurcs. 

61. As assembléas goraos ultimamente mencionadas chamar
se-hão assemiJléas ordinarias. Todas as mais assembléas gcraes 
-chamar-se-hão asse 1:lJléas oxtraordinarias. 

62. Os directores poderão convocar um:t n,ssemhléa extraoe
dinaria quando isto lhes parecer conveniente. 

63. Quando i3to for podido pelos possuidores de p0lo menos 
a docima parte do capital da companhia quo então se tiver 
emittido e sobre o qual tenham sido pagas todas o quaesquer 
chamadas ou outras quantias que então resultem dividas, os 
directoros deverão prvceder innnediatamente a cunvoc.J.r uma 
junta extraordinaria, c então estarão 0111 vigor as seguintes 
disposições: 

l, o requerimento dcvm·á expor os fins quo a a:.;semhléa se 
proponha alcançar o dever;l snr assignado pelos antores 1lo 
requerimento e depositar·so no oscl'iptol'io pl'iucipn,l, podewlo 
compor·so de diversos documentos da mesma fórma, com tanto 
que cada um delles seja assignado por um ou mais do~ autoro> 
do requerimento; 

2, si os direc~ore.~ não procederem <t convocar uma. as· 
semhléa par•a colebrar-se dentro de vinte c um dias ,~ 
c~mtar da ~lata na qual o requerimento tiver sido dopo· 
stt~do. do dito modo, os n,ntores do requerimento ou nma 
mawrta delles, soh o ponto de vista de YaJor por clles possuído, 
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rpochu-ão elles mesmo convocar a assembléa, mas qualquer 
assembléa assim convocada poder(L celebrar-se sómonte depois 
·de decorridos tres mez~s a contar da data. do rofel'ido de
posito; 

3, si em qualquer assembléa da dita classe for votada uma 
delibeJ•ação que ~eja necessa.rio confirmar em outra. a.ssembléa, 
os directoros deverão convocar immeJiata.mente outra a:;sem
bléa extra.ordina.ria. para quo a deliberação seja discutida., o si 
isto se julgar precÍ$0 para que soja confirmada em qualidade 
de deliberação especial, entendendo-se que si os directores dei
xarem de convocar a assembléa dentro de sete dias contados 
·da data da primeira deliberação, os autores do requerimento ou 
urna maioria delles• no que diz respeito ao valor por elles pos
suído poderão elle; mesmos convocar a assembléa respectiva; 

4, toda a assernbléa convocada pelos autorm do requerimento 
em virtude desta clausula terá de convocar-se de uma maneira 
até o ponto que isto for possível, analogo ao systoma adoptado 
pelos directores para convocaç>ão das assembléas. 

64. Da.r-se-ha a viso com sete dias de antecedencia pelo 
menos (com exclusão do dia em qne o <tviso se der ou se con
siderar como dado, mas com exclusão tlo dia. ao qual o aviso 
fizEJr referencia), do toda a assembléa, a todos os socios da com
panlüa ; e isso da m:meira que ade.mte se indicará, devendo 
tal aviso mencionar o logn.r, o dia e a hora da assembléa, 
c, si se tratar de negocios especiaes, a natureza dos mesmos 
negocios. Mas a omissão casual de tal aviso ou facto de não re
cebei-o qualquer socio nã > invalidará nenhuma delibe
ração passada ou nenhum acto feito em qualquer assembléa da 
di ta classe. 

TRABALHOS DAS ASSE~lllLÉAS <;ER.\ES 

65. Todas as Yezes que deva votar-se uma dcliberaçiio especial, 
as duas assemhléas podm·ão convocar-Re por meio do mesmo 
a YiSo som que possa oppoe-se a tal convocação o facto de con
Yocar o aviso a segunda assemblêa sob a condição Lle ser vo
tada a deliberação pela maioria necessaria na primeira assem
lJléa. 

66. Todos os negocias e assumptos tratados em uma assemblêa 
extraordinaria serão consideJ'ados como e;peciaes, e todos os 
tratados em uma assembléaordinariaserãoconsiderados ta.mhem 
como especiaes, excepto os relativos a autorizar os divi
dendos, a considerar as contas e o.~ balanços o os relatorios 
or.linarios dos directore; e dos revisores de con~as o á eleição 
dos directores e outros offlciaes no logar dos que se retirem 
por votação e quaesquer trabalhos que em virtude dos presentes 
estatutos devam pôt•-so em execução nas ;;.ssembléas ordinarias. 

67. Não se tratará assumpto algum em nenhuma assembléa 
geral, a menos que o nume·m competente de sJcios se ache 
presente quando a assembléa proceder a dai· principio aos seu-; 
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trabalhos. Tres socios presentes· em pessoa constituirão um 
numero competente pa.l"a todos e quaesquer fins. 

68. o prnsülente (havendo-o) do cons::~lho administrativo to
mat·á a pt•esidencia em toda a asseml.Jlé<t geral, ums si nãd 
houver tal presidente ou si não a.s~istir a qualquer <tsseml.Jléa, 
dentro do quinze minutos cont,;tdos dét hot•a fi:~: .Li<t para. a 
reunião da assembléa, ou ;;i não quizer tomar <t preshlencia. 
da a,;semblPa. os SJcios prosent !S .te verão escolher um director 
CO!JlO pt•esidente, ou si não estiver pt•esento nenhum dit·ector 
ou si tuLi•>S os dil•ectores pt•ese•Jtes se recusarem :t tomat• a 
pre!!!idencia. deverão e.scolher a.lgulll ~ocio pl'esent•~ como pre
sidente da. assemhléa. 

69. Si dentro de meia hol'a, . c mtar da. hora inriic:t<la para a 
assembiPa, niio o:~ tiver preson e um numero lr•gal de s ,cios, a 
assembléa, si tivor sido cunvoca.Ja ao receber se um rectue
rimentu apresontadu pol' qu·\lquer socio, deve1 á sm· dJssol
viàa. rna8 em qtmlquer uutru caso ella doverá ficar adiada 
p·•.ra o me::~mu dia. da ,;emana sPguinte, á mesrn<t hora c no 
musmu logar, e si em tal a~s,~mbléa a liarla nãu c,;l,ivcr 
presente numero legal de soe us, dontro llc meia hor<>, a con
tar àa hora indicada para a as~eml.JlJa us socios pt't>sentes em 
pessoa. s<Jrão numero legal o poderão tratar do expediente 
paN o qual a assembléa. hou v .. r ,;ido chamada.. 

70. O prosi .ento autorizado para tal fim pot• qualquer as
semhli\a à qual a,;sistir o nnmt~ro lt>gal poderá. a1iat· a a.;:sem
bléa de occasiãr• para occasiito, c ,te loga.r pal'a logar, segundo 
a. a;somhléa determinat•. Todas as vezes que um:t a'lsembléa 
fur adia<la por csp<tço de dez ou m;üs üias, dat·-s•~-lm avbo da 
a~seml.Jh.,<t adiada JJa fõt·ma at.lt!pLada pat•a o avi~rJ t'tobr,ivo á 
assombléa ori~inal. Salvo o~ casos j<i, citatlo~. us ,;ueios não 
terão direito a receber aviso algum de nenhum adiamunto, 
nem dus assumptos que devam tratar-se na,.; ssoml.Jléas 
adiadas. Não se tratará em nllnhuma assembléa adiad,t outro 
assumpto quo o assumpto que teria podido tratat·-so na as
sem bl(~a original. 

71. Em todas as assembléas geraes as d•)liberações submet.
tid,ts · á assemhléa deverão ser decididas por um levanl.amento 
do mãos da maioria dos sucios presentes e que teuham di
reito a v.Jtar, a menos que antes de~ se declarar un a.o r.ompo 
de se declarat• o r<.•sultudo do levantamento de mãus o o~':ru
tinio seja. pedido por escripto pelo presidente ou por cinco 
;;ocio:>. pülo monos, quo se achem p esentes em pu'SJa ou pur 
procuração e que tenham direito a. vutar. 

A menos que o escrutínio ~eja. podido da dita maneil'a., umtt 
declaração feita <i assnmblt!a pelo presidente de que uma deli
beração foi votada ou não votada por uma par•icular maioria 
ou de que não foi approvada ou de que niio foi votad,~ pot• uma. 
par•ic1tlar maioria será decisiva, o um termo nesse ,entido 
l~vrado no lino de actas da companhia. ser:'t pt•ova deci
stva. do facto ou prova ou do numero ou da proporção dos 
votos a.rrhivados a favor dct dita deliberação ou cont,ra clla. 
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72. Si um escrutinio for padldo d:t nuneirâ acima indicad::t, 
olle dever<i ter log tr do modo e na oceasião o logar que o 
presidente th assembl'a ordenar e o rmultldo do escrutínio 
deverá. ser considerado como deliberaç:to da assrmbl6a em 
que o escrutínio livm· sido pedido. 

73. Todo o escrutínio pediclo dl'Yi1lamen te com rcsp.:li tr) ::i 
eleição do presidente de uma assemblea ou com relar;-lo a 
qualquer adiamentn dever<l ter log w nn, n,ssembléa e ~em 
adiamento algum. 

74. No caso de emp:tte d!l votos, qttl'i' com relação a um 
levanbmento de mãos, quer com re;pci\o a um escrutinir),. 
o presid11nte d:.t. <lssamlJl(•a em qu' ti ver lJgar o len.nt:t
menb de mãos ou se p.1clir o escrutínio, segundn o cas), 
terá direito a um voto addicional ou propomlorante. 

75. O pedid) de um e3crutinio nio deverá. ob3t;u· a C•)ll
tinuação de uma assembléa par·a transacção de qu ;lr1uee 
negocio que não seja o as;mmptrJ ~Jbrc qnr o escrutinlo ti\·,;,· 
:-;ido pedido. 

iG. Os votos p.)llee:to dae-s~ em p:..ss•n ou pw peocueaç·ãrJ. 
77. Com re,,p::ito aos leYantamentos de mão~. torlos os ~ocir1.s 

presentes em pes~o<l. e que não tenltam pet·cHclv o seu direito 
de votar terão nm voto sómentc. 

No caso de se pedir um escentinio, tt•t·J:o um voto porca.!:~; 
acção ordinal'ia que elles po.-;:mirem e dnco vvtos por cada 
<l.c~·ão defel'icla por clle.3 possuída. Nenhum soci•J qu:J sómcntEJ 
~e achar presente por procuração ter•;t o direitJ de vo~ar· ao 
ter lugar um ler .. llltamento ele mãos, :t menos qtl<' bl .,1~i·l 
Sllja. uma corpJt'ação rop~e3ea :aLia p H' um procuraolrE' l!UI' 
não seja elle mrsmo um do~ ,;odos 1la comp:whi:t, c em tal 
caso o pro~nra•lor poder:t Y•Jlar em qnalidacle de socio. 

78. Totla a pessoa que em virtmle de alguma tran-;missii:•J · 
tivee direito a qune.>qner a•çiíe.s, pocLr:'t vot:tr com rchv~ã•) ;, 
t:tes acçõo.:;, do me;mo mol•J quo si fo-:;e o possuid>Jr regl,tt·.d·• 
dellas, comtanto que quarenta e oito horas, pelo meno<:, :1nte; 
da occasião de ter lugar a a~semLléa em que dla se pi·op:tzee :• 
vot::~.r, ella satisfaça os directore-; do sett dtreit J para tran,fc•t•lt· 
a.~ ac,·õcs respeco,íva~. a menus quo 1rs directure; tC!Jktm 
pt·éviamente a(lmi ttido o .~eu dit·,>i t.r) a vu t:.te em tal a.; ;embl•.'ct 
com respeito a ellas. 

79. Si duas pes3oa:> ou outro numero m:tior fJrem possuidot',iS 
em commum de uma a~ção. o socio cujo nome figur,ir p:·imeit·c 
no regi5lro teeú sú direito a, vot::w com raspeito a ella. 

80. Nenhum sacio terá direito a. ,·otar em neoltnm:t a~
sembléa gel'al celebra'l::t depoi- de •lecnl'l'ldo um mez a crmt:ll' 
do registro cb companhia cJmre<peito n. qn1lqtur acÇ'iiO qtv• 
tiver adquirido poe melo tle nma eocriptnra di) tl'an.;ferencia, :•. 
menos que a e~cl'iptm•,t d~· transferencia da. acção C·HI.l res
peito á r1ual pretender ter direit·J a vohr tGnha sido ;lcpo<i-, 

Poder Executivo t902 2:. 
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ta.da no escl'iptorio da companhia para ser inscripta e isso um 
mez pelo menos antes da data da reunião da assembléa em qu~ 
deva votar, nem a menos que tenha sido registrada. 

81. Si qualquer eocio se tornar luna.tico ou doente do 
espir.ito, ou si for idiota. ou non comJWS mantis, poderá votar 
por meio do seu curador ctwato;· bon;s, ou out,·o curador 
legal, podendo as pessoas ultimamente mencionadas dar os 
seus votos pessoalmente ou por procnra~ão. 

82. O ins:rumento nomeando um procur:1dor deverá ou
torgar-se por escripto e assignar-se pelo outorgante ou seu 
procurador, ou si tal outorgante for uma, corporação, deverá. 
a.ffixar-so naquelle o sello social desta nltima, si o houver e 
si não o houver o instrumento deverá. ass,gnar-s:• por um func
cionario d~vidamente autorizado para tal fim. Nenhuma pes
soa. poderá desemp3nhar as funcções de p.'ocurador a menos 
{1ue seja socio da compa.nhia e devidamente (1ualiftc:vlo a votar, 
podendo não obshnte qualquer corporaçiio que for Rocío no
mear para o cargo de seu procurador a 11m do~ seus officiac~ 
ainda que não seja socw da companhia. 

83. Qualquer escriptura de procura\ãO, quer sej:ct para uma 
assembléa. especial, quer seja para outra, deverá ser tão appro
ximadamente como as circumstancias o 11,dmíttirem da fórma 
ou no sentido seguinte: 

TIIE nR.\OiiLIAN DIA~IO:'>lD A;'\D I:XPLOR.\TI0:'-1 CO!IIPANY, u:mn:D 

Eu, socio da B1·asilian DiarnQnd unrl E";ploration Companv, 
Limited tenho direito a... e pela. presente escriptura nomeio 
a ... morado!' ... em .•• quo é tamhem socio da companhia, 
para votar no meu nome e como me'.l representante na 
as;embléa geral ordinaria (on extraordin<tria segundo o caso) 
que deve celebrar-se em ..• de ... e em todas as sessões fu
turas da mesma assembléa. Em testemunho do que, ass·gno 
a presente aos ..• dias de •.. de 19 .•• 

Ou em outra fórma que os dieectore~ n,ppro"l'arcm de tempos 
õt tcmpCis. 

8-t. A escriptura em que se nomear a, '.Im procurador e a. 
procurar;ão (si a houver) em cuja virtndc f.w assignada deverá. 
depositar-se no oscriptorio principal riUJ r<'nta o oito horas 
p~lo menos antes da hora indic:tllét para ::t reunião ou reunião 
adiada. (segundo o caso) em que a pessoa :tssim nomeada em tal 
in3trumento I}Uizer votar e de outro mo,lo a pessoa assim no
meada não terá direito a Y0t:.u· em virtude de tal do
cumento. 

Nenhum instrumento em que for nomea,do um procuradoe 
ser:t válido depois t1e decorridos dozr: nu'zcs a. contar da data. 
do seu outorgamanto. 

85. Qualquer socio residente fúra ·lo Reino Unido poderá, 
I") r meio de uma procuração, nomc:tr ::t r;•Jalquer pessoa quo 
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seja socio da companh;a pwa o caego de seu procurador, para 
ella votar ou obrar do outro modo no nome do socio respectivo 
em qualquer assembléa, pJdendo tal procuração ser uma pro
curação ef'pecial limitada a qualquer assembléa determinada, 
ou uma pr,,curação geral que comprehenda todas as assem· 
lJléas nas quaes tal socio tenha dit·eito a votar. 

Toda a procuração da dita classe deverá exhibir-se no cs
criptorio principal e depositar-se nella pelo menos quarenta e 
oito horas antes de se exercerem as faculdades nella Ctlll· 

tidas. 
86. Todo o voto dado do accurdo com as condições do um 

instrumentb de procuração serâ válido não obstante ó falle
cimento do outorgante, ou a reYocação da procuração. ou a 
transferencia da acção com respeito á qual o voto tiver sido 
dado, com tanto que não se tenha recebido por escripto no es
criptorio, antes da assembléa, nenhum aviso do falleciment.o, 
da revocação ou da transfet'enci:t de que se tratar. 

DIRI;CTORES 

87. O numero dos dit•ectores não devorá ser inferior a tres nem 
superior a nove. Os primeiros directores serão nomeados pelos 
subscriptores da escriptura de constituição da companhia ou 
por uma maioria de ;tes por meio de um instrumento assignado 
por elles e our.orgado por escripto. 

88. Cada um dos dit·octores, não sendo o director gerente ou 
os directorcs gerentes, será pago do3 fundos da companhia' por• 
via de remuneração pelos seus serviços á razão de :€ 200· an
nuaes em cada caso. Tal remuneração accumular-se-lla. d.; aie 
in dicm e será pagavol em prestações trimestraes. 

89. Deverá pagar-se aos directores todas as suas despezas de 
viagem e outras despezas feitas por elles necessariamente e na. 
tievida. fórma com rela.ção aos negocias da companhia, não sendo 
:~.s de~pezas de viagem e outra~ despezas que se tenham incur
rido para as~istil' ás reuniões do conselho administrativo da. 
companhia e, si se exigir quo qualquer directot' preste serviços 
addiciona.es, resida em paizes estrangeiros ou se dedique de out:ra. 
maneira especial aos negocias da companhia, o dirl3ctor respe
ctivo terâ direito a cobrar uma remuneração que será determi-. 
nada pelo con~ellw administrativo ou, si o preferir tal director, 
pela companhi ~ em assemblea geral, podendo tal remuneração 
addicionar-se á remuneração estipulada na clausula que prec11do 
ou pagar-se em loga.r da mesma. 

90. Os directores deverão conservar no escriptorio principuJ 
um registro que contenha os numes, endereço e profis,;ões dos 
.directores ou dos gerentes e rlevel'ão en dar ao conservador do 
registro de f:~cieda.dEs anonymas um:1 cópia do registro em 
primeiro logar mencionadJ, fazendo-lhe saber de tempos a. 
tempos toda a modificação quo tiver lr)gar com respeito a.os 
.ditos directores ou gerentes. 
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DIRECTORES ALTERNANTES 

91. Ca.ua. J.ircct,or ter:i o poder J.e nome[\, r a qu tlquel' pessoa 
a.pprova.ua para tal fim por unn maioria dos mais dircctores 
da companhia par;t que ex.erç:t o cargo de Llirectcn· alternant<:> 
err. logar daquello düranto a sua :msencia do Roino Unido ou 
dul'ante o tempo que elle não pmler funccionar na sua qualidade 
de tlit•ector, por caus:~. de alguma cnfcrmi,lale com faculdade 
si isto lhe parecer conveniente de dc3pedir o tal director al
t~rnante, entendendo-se que au ou~urgat•-se qnalqnel' nomração 
de ti.l.l class:.J o directoe altoi·nante ost:trá sujeitn de todos O:> 
ffi<)tlos (ts condiçõ().g estabelecidas com relaçiio aos m<tls dil'ecto
rc;• da companhia e catl:1 director ;üternant3, duranü; o tempo 
que fizer· as vezes de um diroctor ausent3. devor(t exercer e 
desempenhar todas as ohrig;u;iírs c po1l!:n·e::: do dit·ecbt• a 
q urm representar. 

tl2. Todo o instPurnento no rtual se nomC'W a um diecctoi' 
alternante deverá. S!'r tão approximauamonte como as circum
st'\Ucias o admittircm da fúr'HH\ 'ou no S:Jntido seguinte - Th,_· 
B,·osilian Diamond (11!d Exploration Company. L1aílcd. 

Ett. ••....• um dos uirectore.> da Brasilian Di'J1;wml aml Explo
,·otion Oompcmy. Limited,exerc.mdo o poder conferido para tal fim 
nJ. clausula 91"' <los estatutos (l;:t companhia, pela preMmte cscri-
ptur.• nomeio ........ par<t desompenha1· as runcçõcs de directot' 
altrrnantc no men logar, durante a minlw, au;:encia. do Reino 
UnHo ou durante o tempo que eu não puJpr• funccionar na 
qu:lliLiadc de directot• (segundo n caso), com f:,culdade (le exercer 
tot!Js a3 minhas obl'igações e os llletH po:l.l~t·e:o; n:' lllinlut qna
li<.lade de directot' d<t cumpanhh. 

Em testemunlw tio qne assi:;rno ~• pi•osonte aos ... dias de ..• 
tle l D .•• 

I'ODEHES DOS !1IREGTOHES 

fl3. Os negoci<>s da. companlti~t com RttjPi<,'iío ~is ri bpJsições 
c.Jntidas nos presento5 estatuto5 serão a·.lmini!>tl'ado~ pelos di
rectores, os quaos poderão exercer todos o,; poderes da compa
nlua e fazer no nome tia companhia. todos o5 ~tetos que possa.m 
fazer-se e exorc&-se pela companhia e que segundo a.s leis ou 
o.'! presentes estatutos niio dcY~m1 o~et•cct'-SP uu fazer-se pela com
Jl:l nhia reunida em as,;mnllléa ger·al, ficando ~njcito.n;w oustantc 
o acima expressar!r> a._ r1na~q~ter I'oguhu.nento contido nos pro· 
s0nto.; estatutos, a:;: dBposrçoocs das lets e aos regulamento.; 
(comtanto qu~ nã~'> _sejam contmrios aos mencionados rcgula
men~os ou dtsposrçoos) que possa est'tf>electw a companhia 
rcllnid~ em assemhléa geral sem que nenhum regulamento es
tahelecrdo peh c,>mpanhia reunida em assembléa geral po~~a 
innlidar acto algum feito anieriormente p<"lo conselho de ~~1-
miniskação, quo teria siti<J valitln, si tal rcg-nhunentiJ não t.i
YC-'-',J si<lo estahnkeillo. 
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94. Em particular e sem limitaçiio dos potlercs gerao~ quo 
lhes ficam conferidos, os directorcs poderão dispor de qu,ws
quer dos terrenos, conces~ões, direitos, preeoga.tivas c proprie
dades ou bens pertencentes à companhia c de quaesquer suc
cursaes ou ramos de qualf!uer commm·cio feito pela companhia, 
acccitando para pagamento tlo preço dinheit·o tle contado ou 
acções ou obrigações ou valoec:> de qu;\lqucr companhia on ptW
mittintlo qne o pagamento se faça em p;wte tle um modo c em 
parte de outro e geralmente sob as condições que clles approva
rcm, podendo determinai' as proporções nas quaes o pro(lncto 
da venda o realização de taes tcn:cmos, concessões, dircEos, 
prorogativas c proprietlculcs tlcYa disteihuil·-se cntt·c a rond;t e o 
capital. 

93. Os tli1•ectores poderão em qualquer dia anterior <t assum· 
hléa geral annual de 1904 nomear a q naesquot• pJs~oas para. os 
ca.rgos de directore;:, entendendo-se, porém, que o numero total 
tios dit•ectores não po1lerí~ ser superior ~ novo, ma.s qualq·.1er 
uirector assim nomeallo deverá exercer o ,;eu cn.rgo ;cc,·' a. 
seguinte assombléa geral or,Unari:~ 1l:t companhia c ent:lo po
üer~~ eleger-se de novo. 

96. Os tlirect.m•e, que continuarem o exerci cio dos seus ca,:·go~ 
potlcl'iio funcdonat• a tmlo o tempo :1.inda que o cargo de qn;l.l
qner tlirector se ache vacante, ententlmHlo-se, por.·:m, que si o 
numero dos directorcs for reduzido at.l o ponto uCJ set• in fel' :ot 
~ tres o uii·ec to r ou os tlirectores restantes pmlerão desmnpél
nhae as suas funcções para nomea1• os sncc~s:;ores dos tlircdn
rcs anteriol'C', mas niio para outro fim. 

O SELLO 

97. O sello nio poller:t alllx w-se em nenhum instnuncnttl 
'lOm an toriztt~·iio de uma dclibeeação Yotada pelo con.;;elho 
da ;cdminist:açi'io e na pre~en•~a d[), pelo meno5, dou~ tl.irecto"cs 
Du <lo um dieector e do sect·et:J.rio c o~ ditos tlirectorcs llH o 
olirector o o secretario, segundo o c:tso dcvur;t assignar tn :o o 
instrumento no qual o :-c\lo fo1· allixa•.lo da. dit:t ma.neit•a na ''la. 
presença.. 

O PODER DE PEDIR Dl:'\IIE!IW PRESTADO 

98. Os dL·octores ~otlerão, de tempos a tempJ.'l, :1 sua Jig. 
criçiio. obtm· ou pctli;• prestados ou ga:·antir o plgc\monto dr. 
qua.esque:;• sommas de dinhei,·os pat'<\ os fins quo a companJ]ja 
se propõ:J alcançar, mas tle maneira qne a quantia que om 
qnalquet• tempo resultat• devida com re,;p::Jito aos fl111!los 
obtidos ou ga1·a.ntidos ou que se tivol'<'lll pedido emprestado~ do 
dito modo não !?"~:cedam, sem autorização de um:~ assembk;:. 
~~:oral. a import1nch nominal do cn.pH<\l, ma~ comtudo entén
.de-se que nenhum cmp1·estador nmu outr:t pessoa que tiv'w 
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relações de negocios com a companhia. estará ~bl'igado a ave· 
riguar si o dito regulamento é observado ou nao. 

99. Os directores poderão obter ou g1\rantir o reembolso de 
taes fundos da maneira. e sob as condições que julgarem conve
nientt~s e com especialidade por meio ..ta. emissão de obrigações 
ou obt'i"'ações hypotbecaria.s da companhia gravadas sobre 
todas o'h qualquer parte dos bens d ~ companhia. (tanto pre· 
sentes como futm·os) com inclusão d ~ parte do ct\pital que na 
occasião respectiva não tiver sido chamada. 

ilOO. Quaesquer obriga.çõM llypothecarias, bonus ou o·.Ltro3 
"W.lores puderão emittir-se com desconto, premio uu de outro 
modo e acompanhados de quaesqucr prerogativas cspeciaes 
com respeito ao reembolso, (~s renuncias, .1os sc~rteios, ao aver
b:\mento de acções. ao assistir e votar nas assembléas geraes 
d:t companhia, á nomeação de directores e outros assumptos. 

·101. Os dircctores deverão c Jnformar-se devidamente com as 
exigencias da secção 14" da lei de l\JOO sobro as Pompanllias, 
con:. relação a isenção das hypothecas na dita secção meu· 
ciouadas e de outro modo. A quantia de um shilling deverá pa· 
gar-se por cada inspecção da copia de· qualquer instrumento 
rPgi-;trado de conformidaLle com as disposições d.a dita secção. 

INI!ABILITA(\o D08 DlRECTORF.S 

102. O cargo de director ficará vacante ipso facto : 
Al si fizer bancarota ou se compuzer com os seus credores 

e rsi se valer de qualquer lei que então estiver em vigor c que 
tiver por ubjecto o soccorro dos dovudol'es insolvente.;; 

lJ) si se tornar lunatico ou doente de cspiritlJ; 
C) si se ausentar sem o consentimento do.; directores durante 

quaesqner seis mezes consecutivos das assembléas dos dire
ctorcs ; 

D) si por meio de um aviso dado por pscripto de conformidade 
core. a clausula .117 .. dos Jlresentes estatutos, renunciar o seu 
cal'go. Mas entende-se que num caso especial poderá. abster-se 
em virtude de uma deliberação votada por uma assembléa. 
geral, de pôr em vigor as Llitas condições inltabilitantes ou 
quaesquer deltas. 

103. Nenhum director, nem director gerente será inhahilitad() 
ncmdesqualíficadopormotivode scucargo, para contractar com 
a. companhia, seja como vendedor, C•Jmpmdor ou de outro modo, 
DE"IT. deverá ser evitado qualquer tal contracto ou qualquer 
contracto ou arranjo celebrado por ou no nome da companhia, 
em que qualquer director for de qualquer maneira interessado, 
nem qualquer director que assim contractar ou seja interes
sado, deverá ser sujeito a dar conta á companhia de qualquer 
l~cro realizado por tal contracto ou arranjo, por causa. desse 
d1rector occupar aquelle posto ou das relações ftduciarias pelo 
mesmo estabelecidas, mas a natureza do Rcn interesse devorá 
ser por olle communicada na reunião dos directorc~, em que o 
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contracto ou arranjo for determinado, si o seu interesse existir 
então, ou em qualquer outr•o caso, na primeira reunião dos 
directores depois da acquisição do seu interesse e nenhum 
director a!"sim interessado deverá. votar como director, com 
respeito a qualquer contracto ou arranjo em que elle for 
assim interessado e si ello votar o seu voto não será contado. 
mas esta prohibiçã.o relativa. á votação não terá applicaçá.o ao 
contracto mencionado na escriptura do con8tituição nem ne
nhum cont ·acto feito pela companhia ou no sou nome 
quo tivel' por objecto dar aos directores ou a quaesquel' 
delles qualqum• garantia por via de indemnização, enten
dendo-se que qualquer tal prohibição poderá, a. todo o 
tempo suspendel'-se, ou não por-se em vigor até qual
quer ponto por uma assembléa. geral. Um aviso geral 
que um director e socio de qualquer sociedade, casa ou com
panhia e que elle deve considerar-se como interessado em 
todas as transacções que com tal casa ou sociedade tiverem 
logar será uma communicação sufficiente no sentido desta 
cláusula com relação ao tal dil'ector c ás ditas tt·an.>acçõe:;;, e 
depois de dado tal aviso geral não ~erá necossario que tal di
rectOl' dê aviso especial de qualquer transacção pat·ticular que 
tiver loga.r para com a menciJnada ~ocieda,de ou companhia, 

I:OTAÇÃO DOS DIRECTORES 

104. Na a.ssembléa ordinaria de 1904 e na assembléa ordi
naria de cada anuo seguinte, um terço dos directoros, ou si 
seu numero não for um multiplo de tres, entiio o numero mai.~ 
proximo, mas não excedente a um terço, deverá retü•a.r-so do 
posto. Um director que se retirar deverá rotor o seu posto 
até a dissolução dn, a . .;sembléa.em que o seu successor for eleito. 

105. Os directores que deverão retirar-se em 1904 deverão 
ser (a menos que os directm·os de outro molo accordcm entre 
si) Oi dotermin tdos por meio dt\ votação com csplwras, e os 
quo deverão rer.irar-se em cada anuo posterior ao anno do 
1901 serão os directores que tenham estatlo mais t~mpo em 
serYiço, a contar da data da ultimo eleição e com relação aos 
directores que tenham ost<tdo em serviço igual porção de 
tempo ; c na falta d~ accordo entre elles os directores a se re
tirarem serão determinados por sort!:'io. 

106. Um director que se retirar poderá ser eleito de novo. 
107. A companhia em qualquee ass:Jmbléa. em quo qua.esquer 

directores se rJtirem da maneira acima dita poderá preen
cher os postos vagos, elegémdo igual numero de pessoas para 
serem directores e sem dar aviso algum sobre o assumpto 
poderá preencher quaesquet· outros postos vagos. 

108. Nenhuma pessoa não senuo um dit·ector que tenha de se 
retirar na assembléa, será, a menos que seja recommendado 
pelos directores para. eleição elegivel, para eleição para. o cargo 
do director em qualquei' assembl•!a g-er&l, a não ser quo dentro 



do prazo lWCscripto e anks do dia designado para. a assembléa. 
tenha sido dado aviso por escripto ao secrotario 111H' algum 
i!ocio <levidamente habilitado para assistir e votar na assembléa 
da su<~. intenc;ão de propor a cleic:ão da dita pessoa, nem a menos 
·que tf,nha sido dado aviso por eseripto assignado peht pessoa 
11ue deva ser proposta da sua candidt~.tura ao posto. 

O prazo acima mnncionado eompor-s3-ha do um inf.f'l•vallo de 
ires dias completo:; pelo monos entre o dia em que tal aviso for 
communieado ou se considerar como communicarlo e o dia de
·signado p:ua a reunião da assembléa. 

109. Si em qualquer assemltléa em que uma. clf'i;;ão do di· 
l?ctores deva ter Jogar, os !og;u·,:>.s dog dir,•ctorcs que so ti
,·crem de ret[rar não forem preenchidos, c•sr.,: directoro~ e o~ 
qne não tiverem os sous !ogares pre:mchidos dt•Yerão consi
•'erar-sc como rccloito-:, si forem dcddamentc lnbilitados par~~ 
os seus cargos. 

110. A compJnhia, om asscmbléa geral, poder:í por delibe
raç-ão especial augmentar ou reduzir de tempos a tempos o nu
mero de directores, e alterar a qualificação dc!les: o poder<t 
t:~.mbem determinar em quo votaç"io e3se numero augmcnbdo 
ou reLlnzido terá de deixar o posto respectivo. 

lll. Si houver entre os directores algum posto vago. poderá 
preencher-se pelos directores, mas qualquer pessoa assim eleit,t 
cvntinuará. em serviço sómonte pol.) mesmo e<;paço de tempo 
qnc o dircctot· qne se tin't' retirado tcl'ia r•·ti•hl o se11 posto 
.;i não "'ltivesgc retimdo. 

112. Um rlirectoJ' poder<i, salvo os ca-.;os em rjllt! algmu con
tt·acto feito poe clle estipulai' o contraril•, d:w a viso por 
e'cripto, a toJ.o o tempo, do seu desejo de ;::ü r c ti t'<l.t', apresen
tCJ.nJv tal aviso ao secretario ou deixando-o no esct•iptorio prin
cipal, c tlepois de <lncol'ridD um mez. a contar <l•~ enteega de tal 
aviso, ou em outea data ant2rio1' r1uc o; dil'<":t••rc' <letormina.
:·em, será demittido. 

113. A companhia poderá, por meio de uma de;iboração ex
"raordinaria, despedir qualquer director :1ntes da terminação 
·la~ suas funcções e poder:[ por meio de uma deliberação ordi-

. n:tria nomear a outro socio no sou loga.r, mas qualquer pe;;soa 
assim nomcadtt occupará o posto durante o tempo ~ómente q11e 
o dieector em cujo logar elle for nomeado teria o ·cupado o 
c-nesmo ~i não tiYesse ~iilo dcmWido. 

~IODO l·C l'P..OCE!JFP.. DOS DIRF:CTOJ:':S 

114. Os tlircctor8S puderão reunir-se para tratar todos c 
quaesrp1er assumptos e poderiio adiar e arranjar as suas as
~emMéas da maneir.t <lUC julgarem conveniente com faculdade 
de determinai' o numero legal necessario para que possam 
tratar os assumptos respectivos. ,\.tê que se determine outra 
cousa, o dito numero legal compor-se-Ita de tlous •lirectores . 
. \s rp1eotões CJ.UC dcvan~ sulJinettPr-se a qn~lrl1H'l' •tsscmbléê~ 
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decidir-se-hão pela maioria de votos. ~o caso de empate 1le 
votos, o presidente ter~t um voto separado ou preponderante. 

115. Qualquel' directoe podcrit o si a.ssim o pedir um diee
ctor, o secretario dcver~i. n. todo o tempo, convoctu· uma assem
bléa do conselho de administração por meio de um a.viõo dado 
aos diversos directores de que se compuzer o dito canselho. 

116. Os dil'ectores poderão eleger ao pre:3idente do seu 
conselho e determinar a duração das suas funcções. O pl'e
~idente eleito ao dito modo tomará a presidencüt em todas as 
renniões do conselho da atlministra.ção, mas si não for eleito 
tal pt·esidente on si em qualquer assombléa o presidente não se 
'tpresentar dentro do cionco minutos a contar da hora fixa~a 
l}a.ra a reunião da assembléa, os directoees presentes dever,1o 
~·scolher um director para que tome a presidencia da as§e~
bléa respectiva c o director eleito deste modo tomara a prmi
denci<t dct me;ma assembléa. 

Uma assembléa 1lc dircctores qnll na occn.~ião o forem, ~t rtual 
;<ssistir o numero legal, terá. o poder dc:excrcer tod<\~ ou quaes
rpier das autoridades, do~ podere> c da.s opÇ'ües que em vii·tnde 
uos rugulamentos da. companhia pertencerem aos dircctorcs 
r:m geral ou puderem cnt?io exm·cer-se pot• estes ultimos. 

117. Uma deliberação por cscripto assignada por toclos os 
directores que tenham direito a receber um aYiso de uma as· 
>'embléa do directores será tão valida. c efficaz como si tivesse 
~ido t')mad<1 numa asscmlJlé<J. de directores devid<1mente con
Yocada. e constituída. 

118. Nenhum director que na occasião respectiva residit• 
fõt•a do Reino Unido tcr(t direito de receber aviso.:; das assem· 
bléas de dircc~oreo. 

119. Os directore> poJcrão, de tempos a tempo.>, nomear 
commi!õsõe; compostas de um ou mais dirüctore.> ao.; quae.; jul
garem conveniente eleger p;tra tal fim, e podet•ã·J d"legal' quacs
q ncJ• dos seu~ podere; em taes commLsüe . .; com faculdade, de 
1;empos a tempo;, de revogar t:~l nomeação c do de.;pcdir a 
t,odos ou quaesquJt' <lo; memb1'05 üe qnac''lllCl' commi.;sões da 
dita cla,se. Totla a commJ<são constituiria da dit:1 mancim de· 
·;el'á, ao exercer os podere.J <t:>sim delegados, c•Jnforma,r·se com 
quaesquor regulamentos que lhe forem impostos pelo conselho 
de administração. O prc>idento do conselho dB administração 
será, em virtude de seu cargo, membro ele toda.,; o quaesquet' 
commissões. 

120. L'ma commi.~são poderá clegm· o presidente das suas 
assoml.Jléas. Si não for olcit::J tal pre.üdente ou si em qualquer 
assembléa deixar de se apt·esentar dentro de cinco minutos ~t 
contar da hora fixada. pat·a. a reunião da. asscmbléa, os momb:·o:i 
presentes deverão eleger um do seu numero, para ser presi
dente da a.sseml,lt•a de qne se trata;·. 

121. As commissões poderão rcnnir-:;e e adia1· as su:ts rc-
uniõeJ da maneira qne e;timarcm convenientes. , 
~· Todas a.s questões que so devam wbmette'.' a qualr1uer as
;:emblth dividir-se-hão pel \ nn:oria dos votos dos membros 



394 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

presentes, e no caso de empate do votos o presidente dn. as
sembléa lerá. um 'Voto segundo ou preponderante. 

122; Todos os·actos outorgados on feitos de boa fé por qual
quer assembléa. de directores ou por uma. commissão de dire
rectores ou pot· qualquer pes~oa. que exerça o cargo de dire
ctor, deverão consideral'-se, ainda que se de3cuka depois que 
foi defeituosa a nomeação de qualquer director ou pe>soa que 
desempenhar taes funcções, ou que elle ou qualquer delles não 
se a.cha.vam devidamente ha.bilita<los, como inteiramente validos, 
do mesmo modo que si todas as pessoas de 'tnem s~ tratar ti
voosem s;do dmidamente nomeadas e SJ achas;om habilitadas 
para. o cargo do director. · 

123. Os directores de.-erão fazer com que actas srjam devida
monto la vraclas nos li nos proYi. .os para o"«c fim: 

A) Do todas as nomeações do officiaes. 
B) Dos nomes dos directores presente$ em cada reunião dos lli· 

rectores ou de qualquer commi.~são do J.irectores. 
C) De todas as deliberações o expediente~ de ass(•mblêas gerac'> 

o do reuniões dos directores e das commissões do directores 
c qualquer tal acta se der a entender ser assignada pelo pre
sidente da. a.ssembléa. na qual tiYerem sido outorgadas tacs no· 
meações ou ás quaes tiver<Jm assi~tido taes directores on nas 
quaes tn·erem sillo .-otadas tao3 deliberaçiJP~ ou tratados taes 
assumptos. · 

(Segundo o caso) ou pelo presidente da s!'guinte reunião ou as· 
sembléa da companhia dos direct.ores ou da commbsã!.l (segundo 
o caso) que se lhe succJdor poderá s~r receui ta como cdlloncia. 
sem outra p1·ova dos factos em tal acta mc•ncionado~. 

DIRECTORT~S nERE:STES 

124. Os directores polerão, do tempo' a tempos, no uear a 
um ou mais membros do seu numero ou a qualquer pessoa ou 
quaesquer pessoa~, quer sejam socios da companhta quer não o 
se>jam, para exercerem o cargo de director~·s-gerentes ou di
rector-gerente da companhia e poderão, por meio lle uma deli
beraç-ão, conferir a todos ou quae~quer uirectores-gerentes ou 
director gerente todos ou quarsqum· dos seus por.lores e auto
ridades com f<tculda.de tambPm de ro\·ocar, annullar, alterar ou 
motiificar todo ou quaesquer de taPs podcr<JS. 

1:!5. Os sala rios ou remuneração de qualquer <lirector·gurente 
da companhia doterminar-sc·ha de tempos a wmpos pelos di· 
roctoros,podendo ou t'ompôr·so de uma quantia fixa ou pagar·se 
inteiNmente ou em parte, na proporçio do commcrcio feito, ou 
dos lucros obtidos, ou podorá arranjar-se sob qnacsqucr outra;, 
condiçõe>s que deter 11inarem os directores. 

126. Um director-gerente não se,·á, por causa do seu exer
cicio do bl cargo, dirnctor da. companhia, e si for dirrctor não 
estará obrigado durante o tompo que desempenhar as funcções 
de director.gerente a retirar-se conforme ao "rstema de ro-



ACTOS DO POilEII EXECVTIYO 

tação; e asdisposiçõe3 quo se fizerem com relação á rotação 
em quo devam retirar-se os directores não terão applicação a 
tal director-geronte, mas todo o director-gerente si for dire
ctor, estará. ~:~ujeito, sem prejuízo do que estipular qualquer con
tracto feito entre ello e a companhia, às mesmas dispusições 
no que diz respeito {L de<nissão e restituição que os mais di
rectores da companhia, e si fot• director e deixar por qualquer 
causa lle exercer o cargo de .direetor, cessarü, ipso facto e im· 
media.tamente, de ser director-geronte. 

QERENCIA LOCAI~ 

127. 03 directores poderão de tempos a tempos fazer dispo
sições pwa. a gerencia e transacçõe:1 dos negocios da companhia 
em qualquer localidade especificada, quer no Reino Unido ou 
no estrangeiro, da ma.neil'a que elles julgarem conveniente e 
as disposiçõe:i contidas nas tres clausulas que immediat.."tmente 
se seguem serão sem prejuízo das fc~.cuhlades gnraes conforidas 
por esta clausula. 

128. Os directores, de tempos a tempos, em qualquer oc
casião, poderão estabelecer conselhos de adminis~ração lo
caos ou agencias para a gerencia de qualquer dos negocios 
da companhia em qualquer localidade da dita classe e po· 
derão nomear quaesquer pls~o,~s para set•em membros desses 
conselhos de administraç>ão locaes ou gerentes ou agentes 
e poderão fiur a, sua. r<mmneração. E os direc~ores 
poderão de tempos a tempos e em qua.lquer occasião delegar 
em quaesquer pe~soas o em qualquer companhia assim nomeada 
quaesquer dos poderes, autoridades e discrições na occasião 
investidas nos directores que não sejam o seu podei' dr fazer 
clta.madu.s e poderão n.utoriz'1r 03 membl'os que o seja.m na. 
occasiii.o de qualquet• tal conselho de administração loc:tl ou a, 
qua.lquer delles a preencherem quacsquer vagas nelle o a agi· 
rem não obstante vagas, e qu1~lquer tal nomeação ou delegação 
poderá sct• feita nos termos e sujeita ás condições que o; dire
ctores julgarem convenientes, entendendo-se que os directores 
poderão em qualquer occasião deri:littir qualquer pessoa assim 
nomea1la, e poderão annulln.t· ou variar qualquer tal delegação. 

129. Os direc~ot•es podllrão a todo o tempo, e de tempos tL tem· 
pos, mediante procuração outorgada sob o sello, nomeal' a qual
quer pessoa. ou pessoa~ procurador ou procuradores_ da ~O!fip:tnh.!a 
para os fios e com os poderos, autoridades e d1scr1çues (nao 
excedendo os investi los em ou exercivei:> pelos directores, se
gundo c'tes estatutos) e pelo prazo c com sujeição ás condições 
que os directores a todo o tempo julgarem cmn·enientes, e 
qualquer tal nomeação poder:t (si os directores julgarem con· 
ven1ente) se1· feita a favor dos membros ou do qualquer dos 
membros de qualquer conselho a administração local ~stabele· 

. cida como acima dito ou a faYor de qualquer companlna o' d?s 
socios, directore"· propostos ou gerentes de flUa lqucr companhw. 
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OU firma, OU uiffercntemente a favor ue qu,clfjUCr firma OU 
éorpo de pe>soas ftuctua.ilte quer dit•ccta., quer indirectament.e 
Rome:tdo pelos dieectores, e tjUrtlquer hl procuré\ção poderá 
conter os poderes p1ra a protecção ou convenienci \ das pes
soas que t·:atarem com e~ses · procurador~s que os directore3 
Julgarem conv-enientes. 

130. Quaesquer ta.es delegados ou procurado?es poderão ser 
autorizados pelos directores a sulJdelegarem todos ou quaesquer 
dos poderes, autoridades e di~crições na oceasião investillos 
nell )S. 

131. A companhia podeeá exere ·r os poderes conferidos 
pela lei de 1864 referente a sellos tb comp·mhia.~ o es•es 
pode1•es rloYerã" de ::~.ccot·do ser i:lYestidos nos di1·ectoores. 

132. A companhi". pod.er;t f<~zcr co:n que se gual'Llc em 
qualquer coloni::~. ou terr!torio em q uc ilze1' nogocios um re
gistro loc~l dos socios residentes em tal colonia ou torl'itorio 
Bm que seja gu::~.rdado t<\l registrv local o os directores po· 
derão dCJ tempos a tempo':l nomear uma autoridade em tal 
colonia. ou terri ~orio para e!! a a.ppr•w:w ou recusar-se a accr.i
tar t·ansrerencias e or.Jen:\'' a insc1·ipç·ão de transfm•encia~ 
qUf1 tiverem sido approvad.as, !•m t,oll regist;·o local, pod.endo 
·toda :>, autorid 1dn da dit'\ cla.ssc exercc~· com respeitn ás trans
l'e:·encias ou o•ltl•as in~cripÇ'õcs qne se t1'.1tar dfl fazer nJ re
gistro loc-al, com relação ao qual 1bl' nomcaua tal autoridade 
tOLlos e quaesqner dos podel'es dos dircctores, d" mr1omo modo, 
até o mesmo pon•.o, e eom ;t mesma força qno si os di
l'ectores rossem preoontos em t<tl colonia. ou t:Jl'J'itorio o exel'
cossem em pessoa os dito~ podel'e'='. 

133. Com sujeição Cts dispo:-;içõcs da l·Ji do 188J, referente 
n.o> registros coloniaes das cmcp:wltias c éis disptlsi•:.õc' que pre
cedem, os directores pJderão p1•escrevm· do tempos a tempo:-; 
as disposições que lhes parecerem convenientes com rel:J,ç::to 
.ao modo tle guard n· t:\el' registl'C·s. 

134. Os directores pJd.el'iio dJ tempo3 :1 t0mpos em vil'· 
tud.e da autoriza.ç%> J~L companhia concedida em assem
blt;a geral declara.r um div!dend.o qno deve;•á, pagal'·Se 
aos socios, conforme aos S:!nS dlreito3 e ao interesse que 
tiverem no3 lucras, entendendo-se po:ém que nos ca~os em que 
se pagarem quantias capita.es antes de se fazerem a':l chamadas 
sob a condição q ne seje1m pagos Wlb:'e aquella~ os juros reo;pe
ctivos taes <p1antias cil.pitae3 não po~sa.rn conferir durante o 
tempo <[UC se pag;wem taes }1:·o ', o <li1·eito de J'cGeb:)l' um<t 
pa1·te do~ lncr.,s. · 
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135. Ü~ directores poderão de tem_p}S a t:3mpo3, si Í>tO lhJS 
parec!}r conveniente. declara!' ou ordenar qtD uma prestação.. 
:::eja paga. ao.ssocios ante.:ipadament~. por c.mtJ. do dividendo 
.:ol'l'esp:mdento ao n.!1n l caiTen~e. 

136. Niio s:> p.1,gal'/~ nenlmm di\'[,Jcn·l; ou bvnns c>m outro~ 
fun<los, que os dcl'ivatltB dos ltwt·os •h complllltüt. Nenhum. 
tliúdentlo dJYel'<1 ser tleclara•lo maior d) qu~ for recommon
dado pelos di.:·ectores; a co:np::mhia. porém, e:n assombléa go
rai, p::~del'<í declarar um 1li \-idenlo men •r e a declat·ação 
do.; tlirectores com rela~·iio ;i impot·t\ncia do . .;: lucl'O' da com
panhia set·<i decisiva. 

137. 0.3 dil'ectol'es poJ_el'io a•lte~ de recommcndw a llecla
raç'io do um divi•lemlo, cancellal' nos lin>os o assento de tlU:.tl· 
quel' •1uantia qus julgarem ·~onvenients, por contCL de debriora.
•:i'lo c pode1·ã:; dednzir uos lttct·os da companhia e gual'dar a 
qu:lntia quejutgar.;m conveniente a titulo de fundo de re;;erva., 
o 'lu 3 po:let·á a.ppli.ca. ·-se <i. tlls.:t·içio dos tlirecbres, pa.ea f<tzer 
fl'ente,aos successos imprevistos. pwa li<tnilht• ponc•J a pouco 
•ttnl•iUel' dh·ila ou obrigaç·:'í.') tb comp tnhia on p11·a. mctnter, 
ou repara1• os bJm da comp:mhia ou fctze.t· arlrliçií~s ao., mesmos 
ott para conf'erie outra~ vantal!en> :i, companhia ; o dito i'lmdJ 
~e~:á applicavol t::lülm:-nte ou em p:n·te c )11\ o con~entimcnto 
tla companhia 1·cunid:\ em as"L'mbléa g.~ral pa1·a thr um cct
J',t~tm· uniforme nos dividendo." ou s~ llistribuir:i po:· via de 
honus entt·c os soeios •tne então foe..-m socios da eompanhia., sob 
a' cundições e Llo modo que :t <:•Jmp:whia. r.:-uili,Ja em a;:sembléa 
g.:Jr:Ü ucterminal' de temp·•~ n. t':'IUpOS. Ü5 <liredrH'e.< podel'â.O 
dividü· o fundo de re,en-a nos funJo< l'SlJeci1',e> •1ue julgarem 
convenientes, com plena fa.culdade do empregn.r o actívo de 
qtte se cJmpnzcr o fundo de r.:-serva no'> negocias •h comptnhia 
f' is,;o se:n obrigaç·ão de tPl-o sep a':\ lo das mais partes do
<trtl\-o da comp:.tnhia. 

1:38. Os dit•,•ctoecs poderi:ío fixar a da.h do p1gamento de qnal
'Jllet• divitlentlo ou prestaçã•> e decirlir si o me•mo dividenlo ou 
lH'e~tação tlcve pa:sar-,;,~ totalnwn t'} ou em parte, em llinheir·o de 
··mt:\do ou por In<JÍ•J d,• nm actiYo •tne n:tO se r;omponha d0 
•linheiro de cuntado e t:tl1lid lenrlo <er:'t pagJ ou satisfeito de 
conformidade com hl decisãtJ. podendo ::>.pplicar-so par.1 t:1l ftm 
qual•tuer activo poJsuido então pC'h companhia. Nos ca.sos em 
qm' houver rtualqucr difflculualle rel:.1tiva <i distt·ibuição, po
tleeão decidir a questão re.;:pectha da maneira •tue julgarem 
conveniente, potlendo cJm espccialii_atfe emittir certificados 
fraccionarios e fixar a importancia no •tue diz ro.:peito á sua 
di-;tJ·ibuição de tal activo ou •tual<[Uet• parte do meamo com 
racald~tdc de detet·min~•:- •tno os pagamentos de dinheiro com
tanto sejam feitos a •tU::t'·,'l•tuer sucios sobro a base de impor
t:J.ncia assim paga com o fim de ajustar os direitos de todos os 
interessados, potlenuo por rtuae3•tuer fiducommissar;ry• em pJs::te 
de •tual•lucr acti vo determinado ~oh as condiçõe' fitlnciat'ias que 
os directores julg~w~'m conveniente estabdecer a l'a v o~ d<ts pes· 
~ n~ •t•to tenltan'. dit.'ett•l ~'-'\ IL'.-i•lt:nd•.'. 
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139. Os directores poderão empregar as tJUantias guardadas 
de tempos n. t.empus como fundo de reserva nos fundos e valore~ 
que escolherem sem prejuízo da clausula t3"' dos presentes 
estatutos. 

140. Os direct'lres poderão deduzir de qual'1uer dividendo 
pagavel a qualtluer socio todas as quantias de dinheiro (si n,s 
houver) que possam resultar devüla~ e pagaveis pot· tal socio ã. 
compil.nhia de 11ualquer modo r1ue seja. 

141. Devel'éi. dar· se da maneira abaixo indicada aos socios 
aviso de qualquer divi,lendo que tiver sido declaratlo. 

142. A companhia não pagará juros sobre nenhum diYi
dendo ou bonus que não tiverem si•lo pagos. 

143. "\. não ser que tenha sido dada uma ordem em 
sentido contrario, qualquer dividen•lo poderá pagar-se por 
meio de letra ou cedula remettida pelo Correio ao endereç-.o 
registrado do sorio que tiver direito ao dito divhlendo ou, 
no caso de possuidores em commum, áquelle delles nomeado 
em primeiro logar no registro com respeito ás acções pos
suídas em commum ; e todo tal cheque ou ccduli!. deverá sct· 
feita pagavel á ordem da pessoa a quem ella fot• mandada. 

144. Nenhuma. transferencia de acções ou valores transferirá 
o direito a. qualquer dividendo ou bonus declarado solJre 
estes ou aquelles antea do registro d:J. transferencia.. 

CO:';TABILID.~DE 

145. 0.-; dir~ctm·es dever1io fazer com que c mtas fieis scj;~JU 
guardadas: 

a) de todas as sommas do dinheiro recebidas e gast:J.s pela 
companhia e dos assnmptos com respeito aos quaes tal l'e
ceita e despeza tiver logar ; e 

b) do activo, creditos e responsahilidu.des da companhht. 
146. Os livros de contas deverão guardar-se no escriptorio 

principal da companhia ou em outro logar ou outros logares 
que os directores julgarem convenientes. 

147. Os directores deverão de tempos a tempos determina.r 
atê que pon~o, em qualquer caso ospe~ial ou em qual
quer classe de casos ou geralmente e em quo occasião e 
logares e sob quo condições ou regulamentos, as contas e os 
livros da companhia ou quaesquer delles deverão estar 
abertos para '~ inspecção dos socios, e nenhum socio terá 
direito algum de inspeccionar qualquer conta ou lin•o ou 
documento d;t companhia excepto segundo for conferido por 
lei ou autorizado pelos directol'es ou por uma deliberação 
da companhia. em assemblén. geral. 

148. Na assembléa geral ordinaria de cada anuo, excepto o 
anno de 1902, os directores deverão suhmotter á. companhia 
um balanço contendo um summario dos bens e das responsa,hili· 
da.des da companhia feito até uma dn,ta nunca. superior a seis 
mezcs antes da a-·semlJléa. 
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1-19. Uma cópia. impressa. do dito balanço deverá transmitth·
'le, pelo menos, sete di ~s ames da reunião da assembléa, a cada 
um dos socios que tiverem direito a l'eceber avisos dá com
panhia, devendo communicar-~e taes avisos na fôrma que 
::tdea.nte se indicará com relação á transmissão dos avisos. 

150. Toda a conta e todo o balanço apresentado a. uma assem
lJléa geral ortlinaria da comp:tnhia, depois tle approvado p 1r t'l.l 
assemhléa., será decisivo e obl'igatorio para todo o Rocio di\ com
panhia e para tod.ts e qnaesquer pesioas que tiverem algum 
interesse em quaesquer acções uu valores capitalizados da 
companhia. 

RI::YISÃO DE CONTAS 

151. Uma vez, pelo menos, em cada anuo as contas da cJÍn
panhia deverão set• examinadas e a exactidão da nota e do 
balanço averiguada pelos revi;;ores de contas. 

152. A companhia deverá. em cada assemblt\a geral ordi
naria, nomea.r a um ou mais revisores de contas para que 
flstojam em serviçJ até a seguinte ::tssembléa geral ordinaria e 
põr-se-hão em vigor as sAguintes disposiçüe.3 a saber: 

l. Si a nomeação dos revisore; de contas não for outorgaria. 
em uma assembléa geral ordinaria, o conselho de commercio 
poderá, em cumprimento da petição de qualquel' socio da com
panhia, nomear a um revisor de contas para elle funccionar du
rante o anno corrente e fixar a remuneração que a companhia. 
deva pagar-lhe pelos seus serviços. 

2. Nenhum director ou funccionario da companhia poderá 
nomear-se revisor de contas. 

3. Os primeiros revisores de contas poderão ser nomeados 
pelos directores antes da assembléa jurídica e si forem nomeados 
deste modo continuarão em serviço att~ a seguinte assembléa 
geral ordina.ria, a monos que sejam demitt.idos antes da reunião 
desta ultima, em virtude do uma deliberaç>ão dos socios votada 
em assembléa geral em cujo caso os socios que ass.stircm a tal 
asscmbléa pou.erão nomear outros revisores de contas. 

4. Os directores poderão preencher todas as vagas casuaes 
que tiverem loga.r no numero dos revisores de contas, mas du
rante o tempo que qual,luer tal vaga deixctr de preencher-se, os 
revisot•es de contas sobreviYentes (si os houver) poLlerão ftmc
cionar. 

5. A • remunera<;lo dos revisores de contas deverá ser fixada 
p[}la companhia em assembléa geral, mas a remuneração de 
quaesqner revisores (ce contas nomeados ante> da reunião da 
assembléa juritiica ou com o fim de preencher qualquer vaga. 
casual poderá. fixar-se pelJS directores. 

6. To.•.o o revisor de contas terá (), todo o tempo acce.sso 
aos livros, conhs e comprovantes da companhia e terá direito 
a reeebm· dos directores e dos officiae3 da companhia todos os 
informes e expl,c:J.ções que forem necessarios pJ.ra elle exercer 
o cargo do revisor de contas ; e os l'•WÍ'iOl'l?'i de contas deverão 
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assignar um cortificado escrlpto ao pé do balanço no 11 ual deverão 
dizo;.· si toJ.as as exigencias por elles feita.s na sua qual.dade de 
revisores de contas teem sido sCJ.tisfeit ~se apresentarão aos 
socios um relatorio, relativo ás conta.s que tiverem exami
nado e a todo o balanço submettido ::1 companhia em as>embléa 
gera.! 1lur.mte o tempo que tive1·em exercido os sms ca•·gos. 
devendo os mesm9.s revisores de contas em torlo o rel:.ttorio de 
tal classe diz~r si na sua op:nião o b:J.lanç:l re"pe~tivo é redigido 
na fút•ma devida e fa.z sa.ber o estalo vm·thll.',ro e exacto do> 
a.ssumptos da companhia confo!'me os asst>ntns quo figurJm nos 
livros da companhia, devt>ndo tal rel~ttot·io ler-;;e ;i <·ompanhh 
reunida em a.ssembléa. geral. 

7. Qnalqner n·vlsor d:• oontas qnr t·.·n!t:t d<· n r·,• tirar d • 
sen cargo s··r<l elegível para. reolelç·ilo. 

153. To•l<~ :• conta dos dieoctores, quando tl\·er sido revisa.th 
e approvada p:lr umrt assembléa gt>ral, será conclusiv,\, excepto 
com relação a qualquer or'l'o de.;coberto nella dentro de tres me· 
zes a. conta~ tl •sde a data de sua. appeoYa(·ão. Sompt•e qHe 
algum t:J.l ei.'l'J fur de-:coberto dentl'o daquelle prazo, a. conb 
deverá se!' corrigHa immediatamentP e. d · então por deante, 
será conclmiva. 

AYISO 

15-1. T..im :~.viso pJde;.•;i ser dado pela cJmpanltba qualquer 
socio, quer pe . .;soalmente,rptrl' mandn.1Hlo-o pelo Correio em um:t 
cart.1 franque1. :a, dlrigit'.\ a esse socio para o seu cndel'eço, re
gistra<.lo. 

155. Cada possuült>r de acçõl'~ regi:;tmdas, cu.i•J endereço re· 
gistra.do nã<J seja no Reino t:nido, poderá. de tomp.Js a tempos, 
dar noticia por escripto á companhia de um ondet·eço no Reino 
Unido, o qua.l será considerado :;er o seu endt>reç-o registrado na 
acccpção da ultim<1 clausula pr0~2dente e, qu.mto aos socios 
que não tiverem nt>nhum endereço registrado no Reino Unido, 
um aviso exposto no escriptol'io set'â considerado como bem 
da.do a elles, ao expirJ.l'em 2! horas depois delle ter sido assim 
exposto. 

156. O possuidor de uma celula de acções nEto terá direit0. 
a menos que clla contenha algunn estipulaç·ão contraria, are· 
ceber, em virtude della, nenhum aviso 1Las assembléas geraes. 

15i. Qualquer aYiso qne seja pr<JciD s~r dado pel:\ compa
nltia. aos socio~ ou a qualquor de:Ies e pat•rt o qual. não se fa'Ç'a 
expl'essamente e~tipulatlo nestes estatutos será sufficiente si o 
for por meio de annuncio, o qual .<er:i publicado em dons jor
naes diarios da cidado de Londres. 

!53. Todos o::. avisos, que segundo os regulamentos respe
ctivos devam da.r-se aos socios, dar·S9·hão com relação a qual
quer acção á qua.l tivel'em direito em commum duas on mais 
pessoa~. üqnella. dessa!! pess:laq mencionada e.n primeiro logar 
no registro com relação a t:tl :J.CÇ''ío e o aYiso, as,;im d:\do, sere~ 
sufficiente a vis) para tod<B o; pJ;;>uiclnre> 1le";; \~ ucções. 
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159. Qualquer citação, notificação, ordem judicial ou outro 
documento que for mister tt•ansmittit• ou intimar <t compa
nhia ou a quàlquet• ollicial da companhia poder<t transmittit·-so 
ou intimar-se, deixando-se no cscriptorio principal ou trans
mittinúo-sc pelo Correio em uma capa carbt ou envoltorio ft•an
qumtdo dirigido ã companhia ou a ütl oflicial, ao. cscriptorio 
pl'incipaL 

160. Todo o aviso dado pela companhia si for transmit
tirlo pelo Correio scr;t consideraria como tendo sido devida
mente dado a tempo do se pôr no Correio a carta, capa ou 
cnvoltorio que o contenha c pwa provar a transmissão do aviso 
ser:'t sutficlcnte prova que <L carta on enveloppe quo o conti
nha foi devidamente endereçada e posta no Correio. 

161. Toda a pessoa que por effeito das leh: onde uma trans
ferencia ou outros medos, sejam qnaes forclll, vier a tor direito 
tt alguma acção ou valores capitalizados será. obrigada por 
todo o aviso referente a ossa acçiio quo antel'iorrnente ao seu 
nome e endereço tiverem entrada no regi~tro tivet• sido devida
mente dado ã pe.>soa de quem elln dt;ri\·;tr o sou titulo a essa 
:lc(:ão on a esses valores capitaliz:ulos. 

IG2. Qualquer aviso ou documento entrogue ou mandado 
pelo Correio oudeixado no endereço registrado de qualquer sacio, 
de accordo com estes estatutos, deverá. não obstante esse sacio 
ost:\r então morto e quer a companhia tenha noticia de seu 
fallecimento, quer não, sot· considerado como tendo sido devida.
mentl3 dado com respeito a quaesquer acÇões ou valores capita
lizados registrados, quer elles SE>jam pos,uidos por elle só, quer 
em commum com outras pessoas, até que outra pessoa seja re
gistrada em vez dello como possuidor ou possuidor em commum 
delles e essa notificação deverá, para todos os fins destes edta
tutos, ser c.msidet·ada. sumcicnte notificação ou entrega de tal 
aviso ou documento feita aos seus herdeiros, testlmenteiros ou 
administf'adot·e~ e todas a.> pessoas, si as !LoHvm·, que tiverem 
com tal socio cummum intet·e~se em tn.es ar~c:ões 011 valores cz.
pi tn.lizados. 

163. A a~signatura de qualquer aviso que tenha de ser dado 
pela companhia porlcrã Het· ou escripta ou impl'essa. 

UQlJli>A('.\n 

IG4. Si a compn.nhia fur liquid<1dn. o si o a<·tivo disponível 
para se distrib11iL' eni.t·e os socius nào bastar pam satisfazer 
todo o cn.pital .iá pago por estes ultimos, tn.l aclivo deverá d.s
tribuir-se rln tal modo q11e, até o ponto que seja possivrl, as 
perdas tios socios sPj:un lJl'oporcionarlas. n.o capital pago ou que 
deveria ter sido pago ao pt·i11cipio da liquidação subre as acções 
por elle~ possuida~ respectivamente, com oxclmão das quantias 
pagn.s antes do vencimento das chamadas. 

A presente clausula dever:l intorpretat·-se, sem pt•cjuizo dos 
direitos dos pos~nidoros de acções cmittidas com sujeição a 
qu:wsqnor estiprtlac.:õe~ espcf'i:l.PS. 
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lü5. Si a. companhia. for liquidada, o,; liquid;\Latios (quel' 
sejam voluntarius ou offic;acs) podcrãu em vi1·tude da autori
zação a uma delihetação oxtraonlinada distribuir om dinheiro 
de contado entre os contribuintes qua1<1uer pa.rte tlo adivo da 
companhia e potlerão,em virtude d • me-<m1\ autorização, conlhr 
qualquer parte do activo di1 comp•mhia a ropresuntantes fidu
ciarius sob as condições de fidoicummisso, quo os liquitlatarius, 
obra.ndo em virtude da dit:t auto1·izaçflo, cun3illorarem como 
conducentes ao beneficio dos contribuint s; e 8i isto for jul
gado conveniente quansquer t;tü,.\ docisõos pudPriio fawr-so de 
um modo que não so conformo com os direito~ logacs dos 
socios da companhia, excepto os casos em que estes forem 
indicados pela oscriptura do c'mstitniçiio, po1ll•ndo dar-se com 
ospecia!idatlo direitos o.~poci;ws ott do prolh•nncia a qualquer 
classll, podendo, porém, excluir-se intoira1uont1) ou om pa1·te, 
mas no caso do se úotm·minar fazer qnal,Jner divis:to opposta 
aos dü·oitus l gaes dos contribuinte~. qnalqnor cuntrihninte 
quo so tivor por pr:ljuilicaJo por t~tl 1livisi1. 1 tm·;í. o tlil·eito do 
so oppor á mesma l outro~ tllreil.os suhsi liarios pl'ocisamonte 
como si tal decisão fosso uma dBlib:3raçio espocial votada ~ou
formo a secç\o 161 tla lei do 1862, rofot·onto ás companhias. 

IG6. No caso doso liquidar a companhia em Inglaterra, todo 
o socio da companhia, que ontã.o nií.o csti\~cr mn Inglaterra, 
<1st.ará. obriga1lo dontro do U dias, n. cuntar •b. tleliboraçiw quo 
or!lonn.r a liquidaçã.o volnntaria. <l<t ~:ump:tnhia o1t :t .~onta.r d:t 
da. ta do um decreto juúicia.l q ne or,lcnar a mesma. liquidação, 
a dar aviso por e8cripto à cumpanltia, nomeando al;.ium dono 
do casa om Lontlros, ao qual to1lus o qHai'SI!llOI' aviso.-.:, citações, 
notiticaçõos, intimações o traslados do tl•~el'I'Los o S'lll tenças 
relativos á liquida.çiio d<J. companhia, pu:>~am ,,ransmittir-so o 
dar-se e, na falta de tal nomeação, os liquidata.rios da compa
nhia terão diroito para nomear em ropL·escntação de tal socio a 
tal pessoa, entenúentlo-sc qne a cni.rega do qHalqum· documento 
da. dita classe a qualquer pessoa nomoada tio dtto moúo, quer 
tenha sido nomeada pelo socio mesmo uu pelos liquidatal'ios, 
considerar-se-ha como uma entl·ega. valida feita a tal socio em 
pessoa para todos e quaosquor tins c si o.~ liq uiúat:J.rios outor
garem tal nomeação llevercio, sam p ·r, la üo tPmpo, dar aviso de 
ta.l nomeação ao dito S•1Cio, pol' meio do um aviso publicatlo no 
jornal denominado The Time.<, ou pu r moiu rio uma. earta rc
commenda!la transmittida pelo Concio o ui1·igi<la :1. t 1.! socio ao 
sou cndm·eço, segundo foi in,licado no r<•.::;istro !la companhia. 

Tal aviso se considerará como ontregnP no dia qne se seguir 
ao dia em que se publicar o :tnnnncio ou om que a carta soja 
posta no Correio. · 

INDEMNJnAflE g RESPONSAl1ILIDAl>E 

H\7. Todo o director, direct.or local gcr(~n ü1, secretario o out.ro 
official ou servente da companhia será indomnificarl•) pola com
panhia contra., e será devm· dos diJ•cct.ores com os fundos d;t 
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companhia pagarem todas as contas, perdas o despezas om que 
qualquer tal oficial ou servento pos·m incorrer ou a que possa 
lornnr-se sujeito por motivo do qualquer contract'J celebrado 
ou acto ou a('ção ft~it:t por elle n . q ualidatle dn tal olllcial OII 
sorvcnte.ou •lo flii:tlil'W · mo1lo D<J tltlSempenhu do~\ ~Pil'l tlcveres. 

Os tlirectOJ'OS potlerãü outorga.r no Homo o t'lll r,~pro .. wnt:t
çã.o da comp:tnhia a l'a \'o r do qualquer director ou outra p;)sson. 
quo incorrer ou esteja por incorrer qualquer responsabilidade 
pessoal em beneficio dn. companhia ou hypothecas quo julgarem 
conveniento dar com relação aos bens da companhia (tanto pro
sente~ como futuros), podendo qualquer hypotheca da. dita classe 
conter a faculdatle de vender c os mai~ poderes, pacto e dispo
sit:õe.-< em que se concordar. 

168. Nenhum director nem outro oficial da companhia será 
re~ponsavel pelos actos. recebimentos, negligencia ou f<tltas de 
qualquer outro tlirector ou otlicial, nelll pot• tomar parco em 
qualquer recPIJimento ou outro actu por a11tur do confoemidade 
nem por qualquer perd11 on do8pez 1 •tne aconteça ;L companhi;t 
por causa. da insufliciencia ou detici<:ncia tle ti tu! o a qn;tlquor 
prop1·iedatlo n. !IJUirida pur ordem dos tlit•cci,ores para 011 em 
nomo •ta companhia, nmn pela in:mfllci.encia ou deficiencia do 
quaesquer valores ou bens em ou sobre •rue quaesquer dos capi
tae.; da com!Janhia sejam empregados sem por qualquer prejuízo 
ou damno que Ol'igine do lJanearota, insol venciu, ou acto inju
rioso de <tualquer pe~soa com quem quaesqum· valores ou efl'ei
tos Slljam dopositatlos. nern po1· q ualquc1' outro PI'ejuizo, damno 
ou inforounio, seja qual for, que aconteça na. execução dos deve
res lte seu respectivo caego ou com relação a. elle, a não ser quo 
isso aconteça por caus:t de sor acto voluntario on falta. 

Nomes, qualidad1's e endereços dos st~bscriptoJ·es 

.T. A. Ben'!cllix, secrotteio-'! l Laul'io Grovo Now Cross
S. E. 

George Joseph Oporex, cmprega,lo commercial-12 H.ochester 
Avenue-Opton Co1·k-E. 

Arthur Edw<trd Dornoy, cmpreg:tdo commcrcial-9 Chandos 
Rooi-Wille.,den Groon-N. A. 

Richard William Ashlin, empregado commcrcial-23 Reginall 
Rood-Ftorest Yu,le-1·~. 

Benjamin Thomas Newctt, mnpecgado commerci<tl-70 Bal
combe Stroot-Dorset Sq u •rc-N. A. 

Aoroy Rirnago, emprrg;tdo commcrcial-3 Gainsborough Roorl 
-·LeytonsLore-N. E. 

Leonard Norman ,Jarvio, ompeoga.lo cornnwrrJal-19 \Var
beclt Ro.Jr!-Shaplwrds Bush- \V. 

23 do ja.noü·o do 190·~.-TP~t.~mnnlta •la~ assign:1t.uras quo 
preceuem-Gea. Stanley Pott, solieitadOI' .-BJ·oad Street Alouse 
El.-E' copta conforme.- Ernest Clem'r, ronservn,dor do regis
tro daR sociedade~ an onymas (carimbo), 
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DECIU<;TO N. 4533 - DE 8 DE SETEMRIW IH: HJO~ 

Concede autoriz;ação á Cumpauhia "Manáos llaruuur, limitdd » para 
funccionar na Republica, 

O Presidente da. H.epublica. dos Estado:; Unidos do Brazil, 
a.ttendendo ao que requereu a Companhia. c Manáos Harbour, 
limited », devidamente representada, decreta: 

Artigo unico. E' concedida autorização ;i, Comp:mhia « Manáos 
Harbour, limited» para funccionar na Republica com os esta
tutos quo apresentou, sob as clausuL1s que a. cstP acompanham, 
assignadas pelo Minit:troda Industria, Viação e Obras Publicas, 
e ficando obt•igada. ao cumpeimcnto das formalidades cxigi(las 
pela legislação em vigor. 

Capital Federal, 8 de setemln·o de UJO:!, 14• da Republica. 

M. FERRAZ DI·: CAMPOS SALLES. 

Antonio Augusto da Sillla. 

Clausulas a que se refere o decreto n. 45~~~ desta data 

A Companhia llfanúos Ilurbow·, limited, 1í obrigada a ter um 
representante no Brazil, com plenos e illimitados poderes para. 
tratar e definitivamente resolvet· as flUC~tõos que se su~citarem, 
quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser de· 
man.'.ado e receber citação inicial pela companhia. 

li 
Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unica

mente ás respectivas leis e regulamentos c á jul'isdicção de 
seus tribunacs judiciarios ou adminidtrativos, sem que, em 
tempo algum, pos;;a a referida companhia reclamar qualquer 
excepção fundada em ~cus estatutos. 

lii 
Fica (lependento de autorização 1lo Governo qualquer altera· 

ção que a companhia tenlta de fazer nos respectivos cstatutos
Ser-lhe-ha cas3ada a aut0riz·'.ção ptra ftmcci<mae no Brazil, 
si infl'ingir rsta clausula. 

IV 
A inft·acc;ão de qualquet• da~ cl:tu~tilas, para a qual não es· 

teja comminada pena Otipc:~iaL, s Jrá p11nida com a multa de 
I :000$ a. 5:000$, e no caso de reincidencia, pela cassação da au
torização concedida pelo decreto, em virt ndo do rtnal baixam 
as presentos clausulas. 

Capit<tl Fe<hmtl, H •te setmnhPo do 1902. -;\, Auyus!o da Silva, 
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ESTATUTOS 

Art. I.~ O nome da companhia ~~ Jfc.máos Harbour, limiled, 
Art. 2.• O cscriptorio registrado da companhia terá séde 

na Inglaterra. 
Art. 3.• Os fins p~ra os quam a compmhia é constituída, são: 
a) iniciar c levar a elfcito com as mo:liftcaçõos que possam 

ser determinadas (si ibt· ncccs:-mrio) os ajustes mencionados no 
artigo terceiro do::; estatuto::~ da companhia ; 

b) adquirir quaesquot• concessões, outorgamenlos, direHos, 
poderes, privilegias, pretenções ou contractos, que po:-;sa.m 
parecer uteis á companhia, trabalbal-m, descnvolvcl-o:>, pro
movei-os c fazel-o:; produzir ; 

c) negociar como dono:; de navios, savcit·os, logistas, jorna
leiros, constructores de navios, bote; e barcas, fabricantes 
de tijolos o telhas, proprietarios de pedreiras, eng ·nhoiros, 
empreiteiros, negociante; de carvão, constr11ctorcs de ma
chinas c rnachinismos, manufactores de toda a sorte do 
caixões e caixas de papelão, madeira., metal c outros 
artigos, estivadores, negociantes de gelo e com camara.s 
frigoriftcas, trapicheiros e donm do arma.zens e outro qualquer 
ramo de negocio que pareça adequado a favorecer directa 
ou indirectamente o desenvolvimento da companhia e, em 
summa, traz ·r-lhe todo o proveito ; 

d) construir, a.dquirit·, arrendar, tomar dcJ aluguel, manter, 
transformar, vender, dar de aluguel, edificar e u;ar qua.esquer 
construcções : trapiches, cães, docas, telheiro:> e outras obras, 
machinas, ma.cltinismos e utensílios respectivo;, c ligados <~ 
quaesquer dos fins aqui autorizados ; 

e) comprar, vunder, construir, fr·etar, tomar tle aluguel, 
adquirir, possuir, dar de aluguel o usuf,·uir quaesr1uor navios, 
rebocadores, barcas, botes, botes de passageiros e para. outros 
fins, e outros meios do transporte pot• agua, estradas üe ferro, 
tramwa.ys, caminhões, vagões ou carros do qualquer especie; 

f) procuritt, cldquil'it·, oxtrahir pedras, trabalhu, desenvolver, 
tornar vendavei~. vondet· c negociar em ferro, carvão, pedras, 
terrJ. para tijolo, t.jolos e outros lllineraos e substancia.s; 

,r; ) fazer negocios elo madetreiros, proprietarios de serra
rbs, cultivadores de madeira, e compra·, vender, cultivar e 
preparar para negocio, manipular, importar, exportar e 
negociar em madeira grossa. e de todas as qualidades, 
manufacturar e negociar em artigos de toda a sorte, no 
fabrico dos quaes se empregam madeira grossa e outras ; 

h) adquirir pot• conces~ão, concurrencia, compra, arrenda
mento ou outm fóema o desenvolver e aproveitar os recursos 
de qua.esquer terras e direitos sobre estas nu quo estejam 
ligadas a terrenos pertencentes á companhia ou nos qua.es 
ella tenha interesses e especialmente levantar plantas o 
projectos e locação de municípios para construcção, venda ou 
compra de lotes, adea.ntar dinheiros ou fazer contra.ctos 
com constrnctore~, arrondatarios e outros, roçar, drenar, 
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?er_ctw, plantar·, enHivai·, construir, benolici:u·. ;tr't't)lltlat•, 
n'l'tga.r, promover a immi~t·aç o o ''lilktt' eid;t '_o,:, vilbs 
e povoaçüns o constt•uir, oxecu &n,r·, I'O Llizv·, p:•orur1 ver• 
melho!'am•mtos, obra.,, tlosenvol vw. ;ttlminis ;ra.I', dii'i..;-ir e 
fiscalizar obra.~ publicas c melhoramento~ rle toltt a espocie 
determinados neste memoranrlum., cnmo se.i;tm: dnca~. portos, 
moles, ponte~. p.mtões, cáes, trahalhos hydJ•aulicos, fert·o-vias 
c carris, canacs, reformas, trabalhos tlc melhoramento, 
esgotos, drenagens, saneamento, agu '·· gaz, lnz olect.rica, 
telephones, tclegrapho, Ü>r•;a motl'iz, t•on~trnc:ü··S e hnteis, 
tt•apiches, mer·ca.dos e cdificios t•ublicos e ont.!';~s rl'raesqnct• 
oh.'t\8 de conveniencia c utilirla·le vublica; 

i) fabricar ou prmluzir lul clcctl'iea, ga.z e OIÜI'<JS meios de 
illuminação. força. ;~ vapJr ou oloct ·ica, c montar machina:i 
para applicar o apPovoita,I' o vento, a agu·t, ou •nttr;t~ t'tll'Ç'LS ; 

h) solicit;tr, CDmprar ou atlqnit·ii' poi' qu;J.lrgtet· outra fúrmtt 
inventos, cttrtas-patentc:-;, pl'ivilcgios, tlireitocl tle privilegios, 
privilegias de invenção, m:wcas registParlas, c·tncossões c simi
lares, conferinrlo <lireitos e:occlt~;ivo~ ou oito on limit:tdo~ de 
fazer uso de qualquer segrerlo ott outrn. infot·maç5:o, hem assim 
como de qualquer invenção quo possn. parecer apta, a ser uti
lizada para algum dos fins da companhia ou cuja acquisiçiio se 
julgue adaptavel directa on indirectamente ao bom p1·oveito da 
companhi ~e usufruir, exercer, desAnvolvcr, ohtor· licenças a 
isso refere 1t.es e, omfim, utilizar os lten~. direito-; c i nformaçõcs 
assim adquirirlos ; 

l) compm1', vende!', pnrmutar, impol'tar. exporbr, mani
pular prepa1·ar para ne~ocio. e nr:g·Jei •r com nwro~a,dorias de 
toda a espeeie c em gei·al exercer as l'uncçoõcs tln JW.~odantes, 
de importadores e cxportatlores ; 

m) empre~tar dinheit•o C•lm g:tranti:t ou ompt'el!'al' para 
comprar ou de outro modo atlr[ltirir, t'Jmar• ou ventbt·, trans
ferir, caucionar e negociar orn hypot,llCca~, debentures, deben
ture-stock, títulos, obrigaçõe~. ga1·antias, doeumentos, fundos, 
títulos privilegi;1dos e outras acções ou funtlos 'jmblicos rle 
qualque1• Estado Soberano, Governo, :\Iunicipalillade ou potlores 
publicas já no Reino Unido, j:1. em qualqw~r colonia ou p!tiZ 
estrangeiro, ou rle qualquer corporação. cornp~tnhia, asso
ciaç.'i.o, tr,tst, empreza. ou firma cncoJrpoi';td:t o e-tabCJ\et]ida sob 
lei britannic<t, colonial, ou o~trangeira ou !lO r1 !alr1ner so.:ie1l;ula 
ou pessoa ; 

n) a•lquirir qualll'Iet· dtts refod•las gar;tntias un r~mpl'ogos de 
dinheiro, como foi antcrior·monto espo;ifie<Lrlo, p•H' sulli!ct·ipçiio 
origina.!, propo:ita, par·ticipaçiío um syn•lic;tt.o.-; o a tle outros 
modo~. que!' integraliz:~d:t~. quer não, o fazoe cs respectivos 
pagamentos confot•me as cham~~·las ou ull ont1·a StH'to, adquirir 
qualquer das rofcridu.s garantias e cmpl'ego' de dinhoiro, 
além dos dinheiros qne para e8se tempo e::;hvam de~tinados :t 
ser empregados e outrosim vontltJI' ou tli8por rlo quaesqnur ex
cessos, subsceevel-as quor contlicionalmontc quer por outt•tt 
fôrma e em geral vender, troeal', ou i.ambrmt 1li~pdt' t!e quaos-
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quer garantias ou empregos do dinheiro da companhia adqui
riuos ou que se combinar adquirir ; empregar ou obter por 
nova comp1'a. ou por outra fôrma 4uaesquer g<\l'anths ou em
pregos de dinheiro da~ e~peci1J~ antm·iormoflte enum!)radas a 
renovar de tempos a tempos a>: gat·ant1;t~ o empl'egos do di
nheiro da comp,.nhia; 

o) promover o form:tr ou auxiliar a org,wisação ou fot•mação de 
qual•tncr sociCllatlo a.nonyma ou outr:ts companhi<1.s com ~otleres 
pat'<t auxiHar essa. ou e.<sas comp:tnhh~. pagallllo on contrtlmíndo 
para as despezas proliminat·cs o a.~ llelll<tis ou1.l'ag que occor
t•et·om c rept·o~enün· como agente:> dcs:la~ compê~nhias c outras 
eorporaçõos, Estados ou Municipalillades U<L cmissi:í.o 1lo suas 
acções, titulos, bonds, delJenttwcs, debcntm·es-stoch, c o cmprehcn
dimonto c a garantia d;t~ I·crcr·i,[as emissões, assim como garanti!· 
aos po~suhlores o respectivo pagamtmtu do capite~.l e juros dos 
debentures, debentm·e.>-stoch, o o lançamento •lo omprestimos sob 
essa géwantia r[IIOL' a p<trticularc"!, quer a. companhias publicas; 

p) comprar ou ta.•11bem adqnii·ir, tcl' 0111 depo~it•), fazer 
admtntamentos, venrler on diWot• de qnalquet· tln.s gar.tntias ou 
empregos de dinheiro 1bs cspccics j;í. meneiona•las ; 

q ) a(lquirit· o explot•:u· todos ou pa1-tc do; ncgodos c pt•o
prie,lades e ass,tmil' quaosq11cr rospons \hilidauns de pessoa, 
tit·m;t, associa~ão ou companhia pt•upt•iet<J.ria dn bens adaptõ~
veis a quaesqucr dos fins da cornpa.nhia e fazer quaesquer ne
gucio~ que essa comp:whia está :mt.orizada. a emprehender, ou 
quo possam sor eonveniontmnento feitos ue confo,·midadc com 
a mcs1n<1 ou que pareçam dn va.nta!jem directa. on indit•ecta á 
companhi:~. e como melhor lhe convier pagar á vish ou emit
tir a.cções, títulos, on l)brig;tçõos de;;ta mesm·• companhia; 

r ) vender, alug •,r, desenvl)lver, dispo!' ou negociar do qual
quer outro modo com a empreza tod::~t ou qualquer parte dos 
bens da companhia, em quao~quer eondições com poderes para 
acceit:w como pagamen!.o ar~çõos, tit11!os, ou obl'igações (lc 
outra companhia ; 

s) comprar, arronll:tr ou p(}t'IHiit:tr, tonnr •lc a.lugttel ou 
t<J.mbem auquiril' qtno~qm~r propl'LCthdcq 1'0 \CS on pc,soacs, 
serventias, uircitos l)u p1·ivilc~ius que c.;sa. companhi>\ possa 
julgar viavei:s ou eonvcniont1's a qti:\'~3.plCt' fins dt) ~eu negocio, 
e levantar c con~truir c:~s<t~ c olw~s Llc t.Otla a cspc ·ie; 

t ) t:Jmar cmprest<trlo, pt'<llll JVCt' 011 g.tmntir o p<1.gamento de 
dinheiros e ptr<\ es>Js ti.;I~ hyp:JG!m~a.r ou oiJrig u· '· em preza o 
toda lt proprÍCtbde O dit•oi t<JS lh f:ompanhi<\, OU pa.ete uellCS 
adquiridos o pm· atlquirir, ineluin<lo o c<J.pita.l <1 J•ealizaJ', ct•cw, 
cmir.tir, formêtr, s ~cctr, ,c,·eibr o ncQ:ocia,· debentw·es porpu
tuos ou resgata.veis ou dcbciltto·cs-stocli, bo!l(ls ou outras ob ·ig::~t
çõcs, lett·a.s rio ea.mlJlo, notas peomi~so1•ias on o11tro.~ documen
tos ncgociavois ; 

u) f:1zet' com quo :t comp1.nhi:t scj;t rcgistra1b ou recl)nho
cida legctlmento em qmtlttuee paiz estrangcit·o o promover 
todos os actos neclJssario~ p:tr:t rea.Uza.r no cstr·angeiro qna.l
quer me•lirl<t quG possa. sct· noeo:>::l:tt'i<t, ·~on\·cnicntc; 
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1l) pagar com os fundos da comp .. wltia todas as despezas 
referentes á formação, registro, annuncios, leva,ntamento de 
dinheiro para a companhia e a emissão do capital, incluindo 
corretagem e commissões para obter applicações ou collócação 
das acções'e requerer á custa da companhia ao Parlamento 
ou ao Governo de qualquer paiz estrangeiro, Estado ou Muni
cipalidade a ampliação de poderes para a mesma ; 

w) em geral distribuir entre os socios qualquer propriedade 
da companhia em especie ou valores ; 

a:) levar todos ou qualquer dus fins retro-mencionados como 
partes ou agentes, contra.ctantes, depositarias, ou por outr<t 
tõrma. ou sociedade ou conjunctamento a out!'a pessoa, firma, 
associação ou companhia e em qualquer parte rio mundo; 

y) fazer tudo aquillo quo for conducente ou ligado á realiza
ção dos supra.-citctdos fins. 

4. As responsabilidades dos socios são limitadas. 
5. O capital da companhia é de ~ 500.000-divididas em 

2.000 acções de fundador de ~ 100 cada uma c ::10.000 acções 
preferenciaes de ~ 10-cad<.~. uma. 

Nós, as diversas pessoas, cujos nomes e entloreços estão abaixo 
assignados, desejamos constituir-nos em companhia, segundo 
este memorandum de associação c respectivamente concordamos 
em tomar o numero de acções do capital da companhia, collo
cado em frente de nossos respectivos nomes. 

Nomes, endereços e qualificativo~ 
de suhacriptores 

Cltarles Booth, 24 Grea.t Cum
berland, Place London, W., 
proprieta.rio ue navios .•....... 

I. M. Booth, 24 Great Cum
berland, Plaee London, \V., 
capitão do exercito ...•.• ,., ... 

George M. Booth 24, Great 
Cumberland, Placa London, -...v., 
proprieta.rio de navios ...••. ,. 

Bronislau Rymkiewiez, :Cl6 rua do 
Ouvidor, Rio de Janeiro, enge
. nheiro civil. •....•.....••..... 

A. de Lavandeyra, 26 rue Bois
siere, Pariz, engenheiro civil •. 

Arihur L. Baxter, 50 St. Tho
masSt., London S. E., advo-
gado .•.........•.......•...... 

D. M. Fax, O Orem Court, \V., 
engenheiro civil. ............. . 

F. C. Bateman, 50 St. Thomas 
Street, S. E., escrivão ......... 

D. A. Little, :21St. Albans Ru., 
Seven Kings, Essex, gerénte ... 
Datauo em 5 de junho de 1902. 

Numero de acções tomadas 
por cada su bscriptor 

Uma aeçii,o peeforoncial. 

Um:t aeção preferencial. 

Uma acção preferencial. 

Uma acçiio preferencial. 

Uma acção preferencial. 

Uma acção preferencial. 

Uma acção preferencial. 

U m:t ac,;ão preferenciaL 

Uma acção preferencial. 
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Testemunha da assignatura de Arthm· L. B<txter.- Fretl. V. 
Chapple. 18, Bishopsgate Street Witlieu, E. C., solicitador. 

Testemunha das assigoaturas restantes.- "it·th•w L. Baxter. 
50 St. Thomas St. S. E., advogado. 

Copia. fiel. (Assigna.do)-James lla1·ber, ajudante do registro 
das companhias anunymas. ERta Ya o scllo do nm shilling do 
Thesomo Brita.nnico. 

« gsTATUTOS DA .!IIANÍÍ.OS IIAIWOUR LIMITED » 

73~16415 B. Regist·ado ,13272. G junho 1\102. 
Os Srs. B. Rymkicwicz & Comp., do Rio de Janeiro, são os 

donos de concessões cortas dadas pelo Governo Federal do Brazil 
o o Governo do Estado do Amazonas relativas á exploração do 
porto de Manáos, no Estado do Amazonas, e desejando asso
ciarem-se com outras pessoas afim de possuírem e explorarem 
as referidas concessões fizeram encorporar esta companhia e 
registral-a para esse fim, e a condição em que a companhia é 
formada é que ella possuir<i e explorará as ditas concessões. 

Fica portanto estabelecido o scguin te: 

1-PRELIMIN,\RES 

I. As disposições contidas na tabolla. A do art. 1° da lei de 
companhias, 18th~, não serão applicaveill a esta companhia, e os 
estatutos da companhia serão os seguintes: 

2. Na confecção destes artigos as seguintes palavras serão 
cmpregarlas nas respectivas accepções a. ellas determinadas 
neste artigo a não ser quant!o no texto haja algo de coutra
dictorio com as mesmas: 

a) Palavyas que só denotam o singular tambem incluirão o. 
plural e VIce-versa. 

b) Palavras que indicam sómontc o gcnero masculino ta.m
bem comprehcnderão o feminino. 

c) Palavras a.pplicad<ts súmcntc <1 pessoas comprchcntlerão 
tam bem associações. 

d) «Resolw:ão especial» e «Resolução extraordinaria» deverão 
ser empregadas nas accepçõCJs respectivamente indicadas pela. 
lei das companhias, 1862 (§§ 51 e 129). 

e) Mez si;nificará Mez do Calendario. 
3. A companhia celebrará desde já os scguintus contractos, a 

saber: 
a) Um contracto entro os Srs. B. Rymkiewicz & Comp., da 

primeira parte, Srs. Alfred Booth & Cy. da segunda parte, e 
cst:1 companhia da terceira parto. 

b) Um contracto entre esta companhia da primeii·a parte, 
Charles Booth da segunda pa-rte e Hronislaw Rymkiewicz da 
torcei ra parte. 
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c) Um couét·acto entre o.;ta. eompa.nhia, tlc um:~ parto, e a 
Booth Steamsh:p Company, limite!l, do outra. 
Na~ clausulas dos pt'ojectos, que com o fim do i'lentific<tção 

forem a'signadoa por tlou:> subscl'iptore . .; do Jiemorandum de 
a.~sociação, a diroo•oria PJl-os:h<t em vigot·, sujoito . .; osslls ás 
modificações que esta dircctoria vier a sa.nccionar, ~ e;te;; ar
tigos ficarão subordinado~ em to1los os sen1>i•los :is disposiçõos 
dos dito~ contraetos. 

C.\I'IT.\1, 

.1. .\s:!.OIJIJ ac•:ue::; do e;tpit<tl priuliLiv'• lllllltut·.t•Lt~ do l a 
2.000 indtt~ive, sct·ão act;ües tlo l'undaU.ot· o ·:o.uuu acçüo~ nullle· 
radas de 2.0Ul a :;2.000 inclusive, Sfwão acçõns prct'erencia.os. 

Em caso do liquidação dn. companhin. o8 po~suitlore·: tlo acçüo . .; 
prcferenciaos ter:to direito do rocobet·, por int()Ít'o, do activu 
da compa.nhia as qu:mtias, excluídos os rm:mio~ pagos g,,JH'll 
essas acções, em priol'idade aos direitJs do;,~ pos~nidore~ <h,; 
acções tle fttndador, que sor~o pagas pot· <[ll:tl<llll't' <[U:l.nth l'e
fcrente a estas acçõo.~, mas os possui<lorcs <lo acçüc.~ prcl'crcn
ciaes não terão mai,; direito algum sobre o referido activo. 
Caso se fizer uma rmlucção do capital, deve·S8 reduzir as quan
tias pagas ou crcditlldas ás acçõcs de fundadm' ant·)~ das quan
ti~IS pa.gas ou crmlita<h-> ás acç•)cs pl'ofm·•~nei:ws. C:trln. classe 
do acções de1·c SDt' rcsp lCtiYamnutc cl:t.;~i ,.a,J:t pat•:t Yotação e 
para os fins de divi<lend,J d•J mo.IJ adi:tntn lluc!:lt';tdo. 

5. A directoria não far(t distl',bniç:'to alguma <lo acçõos orfc
recidas ao publico para snbsel'ipçii.o stmt q 110 pel•J rnJnos 20 o 1 o 

da import:mci:t nominal <lo capital em acçÕcJ'i c:tkulad:t com 
exclusão de valoros pagos em outea e-;pocio quo não dinheiro 
~enham sido subscriptos o o ;.;ignal tt}nlt<t si,L•J pag.J o recebido 
pela companhia. Esto :1l'tigo não 801'<1 applicavd dopl)is que :t 
primeira distribuição de acçõJs olfercd,l:ts ,tO public:J par;t sub
screve!' so tiver realizado. 

6. As a.cções do Cétpita.l primitivo d:t comp:tnlti:t snjoito.s áfl 
dispJsiçõc,; do artigo a ttcrior o do con'r<tcto (.\.) referilhs no 
art. 3° d1Mte contracto, poderão sct' di~tt'ihuirbs ou negociarias 
pela fót•ma <' a pessoa.s e sn,ieit:\'l ás pro(',wcnci:ts fix:t<l~1S ncstos 
artigos nos termos o con,liçõcs rpt:J :~ dired >t'ia d0tcrminar c 
poJ.cm e3t:1hc!ccer' condições n:t em i J':\il. J dns;; 1>1 a.·ç,·íes com os 
possuiflom>. <las mesnHt::l qu:tn L·J ao nmn 'l'<J ,[,. ··lt tnt:t,h., 1lo p:t
gamontl) o á época do rcaliz'd-as. 

7. Si divors:~s pcswas l'ot'CIIl t·c:"·isLt'<ttl:ti colll•l t•ossui,lot'Oi 
conjuncw.i de qn<~.l<pwt· acçã.o, Slt<t rcsp ms tbilitl:ttlo c11m rPfe
rcncia a essa acçã.o sor:t individual assim cumo comrnum. 

8. A companhia nito scrà forç:vla. r11•m obrig:vl:t p Jl' r1na.lqnor 
fôrma. a recunhccer, mcsmJ qu:1.111lo l'ot· :wis tda, g·.tr.mti<~. on 
qualquer outro direito rc!úrcnte :t mua ac<:ii.o ~iMto um diecitu 
absoluto por p<~.rte do seu possui'I'H' rcgL~tt·.toi'J tw%:t occasifto, 
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ou outros direitos t<tes mn C<tSo do transmissão da. mesma, como 
toi previamente especificado. 

9. Os fundos da companhia não serão empregados na compra 
de suas acções nem em omprcstimos com a garantia dellas. 

10. Sobre offortas do <tcçües ao puhlico p:~ra. Sttbscripção, a 
companhia. poderá paga. e um:t com missão até 20 o I o a qualquer 
pes~oa, em virtude tlo h~tver essa subscl'ipto on tomadu u com
promisso de snb8crevm·, ab:>olntét ou condi.cionalmente, qu<tcS
llUOl' ;:w;ões tl<t companhüt ou pot· tm· angariado ou se compro
mettol' ang~~rüu· snbscl'ipturos :dJ~ulutos ou cundicionaes ; essa 
eommissãu pôde set• pag<t om diniiOit'o ou acçõcs, ou p;~rto om 
dinheiro, pat•te em acções. Os potlm·es conferidos á CJmpanhia. 
por este artigo podem ser exorcidos peln. tlirectoria. 

2 - Ct-:RTIFICADOS DE AC~'Õi·:S 

11. Cada socio terà direito a um certificado gratis com a 
chancella cornrnum da companhia, e~pecificando as acçõos que 
posBuo e a quantin. quo oobro ellas pagou. 

12. A cer·tidão da~ acçõt:s rngistr;v\as em nome do possui
dores conjunctos será rn tt·eguo i1quollo cujo nome flgul'ar em 
pl'imeiro logar no registro dos sucios. 

13. O certificado estragado, destruido ou extraviado pôdu 
ser renovado mediante pagamento rle um shilling (ou menor 
quantia. conforme a companhia deliberar em as.-;emblé<t gorai), 
ex h i bid<ts pruva~ calmos e cun,;irlo,·adas cabaos pela directoria 
corno aq nelle ficou estr·agado, foi destruitlo ou extra.viado, e 
paga esta indemnização com ou sem garantia como deliberar a 
directoria. 

3 - CILUIAD.\S DE ACr,'ÕES 

14. A directoria pôllc de tempos a tcmpofl (dentro das con
dições sob afl qnaes as acçõos foram omittiuas) fazer, quando 
julgar opportuno, chamadas do c:tpib~ :•'iu realizado por ac~:ões. 

Cad<t socio scr<í. obrigadu a pagar as clm .. :'td<ts assim feitas 
c q~talqnet• dinheiro duvirlo <ís acçõos nos termos ;l:J, di.~tribuição 
respectiva, ás possua~ indlc~~das pol:1 diroctol'i:1 e n.::s épocas e 
logarcs quo esta designar. · 

15. Considerar-se-Ita aberta uma chamada q nando for appro
v;~da :1 rP.solnção d:1 tliroctot·ia antoriz:md•> essa chamada. 

16. Si qnalqnet• chamadn. devirb roferento a acção ou di
nheiro devido a O:Jta acção, noJ termos da di:>tribuição 
não for paga no dia marcado pam pag<~mento, o pos~uidor 
ou a 1ninhoado com e1ta acção será obrigado a pn.gar juros 
sobre o.;sa chamada ou dinheiros. de~de e~se dia até a oc
casião em que eiTectufU' o pagamento ~t taxa dP 10 % per rmnum 
ou taxa infoeioe, :10 crHorio da diroctot·ia. 

17. A diredoria pôde, si julg;~r conveniente, receber de qual
quer socio q no desejar antecipar todo ou par·te do dinheiro a 
pagar sobre qmtesquct· act;õe.~de wa }Jt•opt'iedltilo, além das som-
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mas das chamadas que estiverem abertas a titulo de ompres
timo reembolsavel, ou do pttga.mento adeantado, de chamadas; 
mas tal adeantamento, quer reembolsavel quer não, destroe em
quanto durar a responsabilidade existente sobre as acções pelas 
quaes esse ninheil•o for recebido até ser effectivamente reem
bolsado. Sobre dinheiro recebido po.' esse meio, ou sobre o 
saldo que de tempos a tempos exceder ás quantias das chama
das que forem feitas sobre as acções pelas quaes o referido em
prestimo fo1 celebrado, a Companhia pa.gar<L os juros <i. taxa que 
for e>~tipulada, por accordo feito entre o socio que emprestar o 
dinheiro e a directoria.. 

4- TRANSFERENCIA E TRANS;I!lSSÃO llE ACÇIÍES 

18. Toda. a transferencia de a.cções d:t companhia não repre
sentada. por titulo ao portador, ser;i, clfcctua.da por escripto, 
segundo o modo commummente usado e assignada pela pessoa 
que fizer a transfet·encia o aquelle a quem essas forem trans
feridas. Não se poder;í. translerir em uma nnica « formula de 
transferenc:a » acções de clas~es diversas sem consentimento da 
directoria. Será paga ;i, companhia por qualquer registro de 
transferencia quantia nunca superior a dons ~hillings e seis 
pence, conforme a directoria julgar c-onveniente. 

1!:1. A directoria póde recusu-se a registrar a transferen
cia. de Mções sobre as quaes a companhia tiYcr direito do re
tenção ou a transferencia de acçõcs feita. a qualquer pessoa 
que não for julgada capaz pela mesma dit·cctori<L, sem pi·ecisat• 
declarar quaes os motivos por que a:;sim procede. 

20. O instrumento de transferencia será. depositado na. com
panhia juntamente com o certificado <las acções nclle compre
hendidas o outras provas que a directoria possa ex:igh· para 
demonstrat• o direito do transferente, isto feito e com o paga
mento das despezas respectivas, o transfet•ido será registrado 
como socio (salvo o caso de poder a directuria recusat·-se a fa.
zel-o como reza o artigo ante ·ior) pela~ respectivas acções e 
o instrumento de transferencia guardado pela companhia. 

A directoria póde desistir da exhibição de qualquer cer
tificado desde que lhe for provado á evidencia que esse foi ex
traviado ou destruido. 

21. Os testamenteiros ou curadores de um sacio fallccido, 
não sendo possuidores de acções de coparticipação e c 1so forem, 
o sobrevivente ou sobreviventes sm·ão os unicos reconhecidos 
pela companhia como tendo algum direito ás acções regis
tradas no nome do socio fallocido, mas nada a ellas concer
nente será tirado para desobrigar o espolio do fallecidQ Súcio 
das obrigações em a.cções de coparticipação, de qu~esquer onus 
sobre acções que pos-'uc em sociedade com qualquer outra 
posso' •. 

22. Qualquer pessoa ficando possuidora do uma acção, por 
morto ou quebra de um socio, ou por outra fôrma que não 
sr>ja pot• transfercncia, p(Hle, Rnjoita ;i,~ disposicões contidas 
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nestes estatutos, ser registt·ad.a como socio exhibindo o cer
tificado 1b ac~·ão e quaesquer provas qtw a directol'ia exigir, 
ou, ainda em virtude das ffi'!i'lma~ d.ispoi'lições, pód.o, em logar· 
de registrar-se, tnnsferir a mesma a.c~ão. A companhia. co
brará por qualquer regi~tl·o um;L t;txa nunca superior a 2 
shillings c G pence, aü a.rbi trio da d.irectoria. 

5-JHREITOS DB RETP.:"!ÇÃO SOUP.B ACCÕES 

23. A •!Ompanhia ted um Llit•eito absoluto de pl'imasia e re· 
tenção sobre to.las as acçõcs e sobre os juro~ e dividendos de
clarados ou a pagar, relativos á.s mesmas, por toclas as quantias 
'lllC lhe,; forem devidas (incluindo chamadas feitas mesmo 
'luando a época m;u·cad:t para o pag:wwnto dcllas não tiver 
ainda chegado) e rospons:1bilid.•1des existentes com a. companhia 
de ou por parto do seu possuidor registrado ou quaesquer dos 
seus possuidores registrados, quer iodivi1lualmente, quer em 
participação com outra qualquer pessoa e podorâ. usar deste 
direito do retenção por venda. ou com11üs;;o de todas e quaes
quor acções sobt·c as qua,cs o JllCSillO •lil·cito de retenção possa. 
sm· exercido. 

Fica cMtendido que o commisso não deverá. ter logar si
não no caso deu n debito ou obrigação, cujo valor tiver sido 
detel'llünado o que sô podm·ão sm· declaradas cahidas em 
commisso tantas acções quantas os balanccadores registrados 
da companhia verificaram sm~ equivalentes á importancia do 
debito ou obrigação pela cotação do mercado do dia. 

24. Si qualquer soeio deixar do pagat· uma chamada., pees
taçiio ou qual<tum· dinheiro dontro dos pmzos da distl'Íbuição 
d;~ ac•·ão no dirt m<u·cado para pagamento desta, a directoriil. 
poderá. em qualquer tentpo, emquanto este não for c1fcctuil.do, 
mandar-lho aviso convidando-o a fazer o referido pagamento 
contando quae.:;quer jm·o; que houverem accrmcido,assim como 
quaesquer despezas feitas pela. compa,nhia por causa desta, 
nLita de pagamento. 

25. O aviso indicará. o dia, com espaço não inferior a sete 
dias, contados da remess;t do aviso p n·a. nesse dia indicado ou 
antes delle, devm·cm sc1· pagas as importancias das chamadas 
ou outro dinheit·o c todos os juros e despezas que tiverem ac
crescido devido ao não pa,gamento, o indic 1rá. o logar onde esse 
pagamento será leito (podendo ser ou o eseriptorio registrado 
da companhia ou outro qualr[U3l' e:n que as chamad<ts da. com
panhia ~ão ordinariamente pagas), c dcclarar;i que, no caso de 
falta de p:tgamento no dia marcado ou antes disso e no logar 
designado, a acção a respeito da qual tal pagamento é devido 
f\cal·á sujeita a ser d11clarad;t c;~hida em commisso. 
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2G. Si as requisições do aviso não forem cumprida~. a acçiío 
por cuja cau~a tal aviso for expedido, poderá em qualquer 
tempo e em consequencia d1sHo ser declarada cahida. em com· 
misso por uma resolução da directoria antes que houver sido 
feito o pagamento do tod<\ a quantia devida por Psso motivo, 
com juros o dospezas. 

27. Qualquer acção c<~hida em commisso será considerada 
propriedade da. companhia c po,torá ser conscrvarla, de novo 
sorteada, vendida ou cmprrgafla do nw<lo que a <lirectoria 
julgar conveniente e em caso de nov<t dhtribuiçiío creditada 
como intngralizada, quer o prtmoil·o poo:snidor tenha entrado 
ou não com qualquer dinheiro, mas:~ dircctoria póde em qual
quer tempo, antes que a acção as:üm cabida em cummisso tenha 
sido de novo distribuída, vendida ou empregada ou Je outra 
qualquer fórma, annullar essa decl<tração do commisso sob as 
condições que julgar con venientos. 

28. Qualquer sucio cujas acções tenham sido declaradas ca
bidas em commisso, será não obstante essa declaração obrigado 
a. paga.r á companhia. todas as chamadas ou outros dinheiros, 
juros e despeza.s devidos relativamente a essas acções n.o 
tempo da declaração do commis$o, a~sim como os jur·os da~ 
mesmas a contar da. da.ta. do commisso até o di~~ do pagamento 
a. taxa de 10 % ao anno ou <1. ttxa inferiot· conforme fixar 
a directoria. 

29. A directoria poderá acceitat' a cessiio de qualquer acção 
por meio de a"cordo ou de prupost:.~. de~de que o posduidor 
e.ltiver competentemente regist.rarlo em relação a esta. Qual
quer acção cedi.la por estn füt'ma, po•lorà sm· disposta do 
mesmo modo que urna acção cabida em commisso. 

30. No ca~o de nova distl'ibuiçãu ou venrla de uma acção 
cabida em commisso ou cedida ou de venda de qualquer acção, 
em virtude do direito de retençã<J da companhia, uma decla
ração por escripto sellada com a chancella commum desta que 
a acção foi devidamente declarada cabida em cormnisBo, cedida 
ou vendida de accordo com os estatutos da companhia, será 
sufficiente prova dos factos acima referidos contra quaesquer 
pessoas que reclamarem a acção. Um certificado de proprie
dade será entregue áquelle que a obtiver pot· compra ou distri
buiçâ•J e em virtude deste col'tificad•J ser<i. elle registmdo o, 
portanto, considerado possuidot• d<t acçiio, desembaraçada do 
todas as chamadas e omros dinheil'os, juros e tle~pez<ts devido;; 
anteriormente a ossa compr~t ou disr.ribuiçiio o não ficará re
sponsavel pelas obrigações inherentes a essa acção devidn a. 
qualquer irregularidade na queda mn commisso, ces.~ão ou venda 
que anteriormente tenha havido. 

7 -WARRANTS DE A.CÇÕF.S AO PORTADOR 

31. A direct.oria póde emittir, sob a chancella commum da 
companhia, war1·ants de acções ao portadur referentes a quaes-
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quer acções integralizatlas, o. todas as acções quando represen
tadas por Wl1TIIiils serão transferitlas por entrega dos wan·ants 
rospecti vos. 

:~2. Qualquer pessoa que tle~ejar te1· ummm·rant de acção,omit· 
tida em seu favor, devo na occasião em quo fizer o pedido, pa
g<~r. Bi a8sim exigiL' a dil'ecl,oria, "" re~pecthos ~ellus (si houYer) 
on si a companlu ~ j:i tiver eo,nputado e~~a tlt~~pez<~. pagar ontãu 
e~'a quantia (~i tali\H' o ca~o) eonforme a direetul'ia. tiver d.oter
minado, relativamente á.quantia pagavol pela cou1panhia para 
ed~e ajuste, e tamborn por tal dcspoza, nã.o excedendo de um 
shilling por wmTant de acção, conful'IJle a directoria marcar de 
tempos a tempos. 

33. Em virtude das dispo~içõos destes estatutos c da lei das 
companhias de 1807, o portador de um toarrant de acçãu será 
consider:.vlo para. todo~ os effoitos soei o da. companhia., porém 
não ter:l o direito de as-;istit• nem vot<~t· em qualquer :~i"Sombléa 
gc,al, as,;ignar eunvocat;ão do as~l'.nibh\a, ou t·euniL·-se para con
vocar as:;embléa, a monos qno dln t.nnh:t dop 1sitado dons dias 
antes o warrant t•el;~I.ivo :i.; a~çõcs dt)Yitlu às qnans dle so apro
Hentn.r pal'a votar ou delilom·:H' no csel'iptot·io d:t comp:~ 1hia ou 
Plll ontl'o 11ualqnm· Jogar quo a <lil·cct.ori:t indic:tr. 

34. A l'omp:tnhi:t Pllll'l'g:tl':i ao soeio que depositar um 
H·m·rwll do ar.çào, do motl<• supra, me.ncion:tdo, um certifica1lo 
doclaranJ.o o seu nome, c ontlereço o o numero de acções ropre
senta,las por tal w·trrant de acção, o o certificado autorizal-o-ha. 
a a.s~istir o votar em asscmbléa. geral, referentes ás acçõns nellc 
especificadas do mesmu modo c com todas as JH'orogativas de 
socio registrado. Com a. entrega do certificado a companhia 
lho devolverá o ma1-rant do a~çã.o em vtrtudo do qual osso col'
tillcado houver sido dado. 

35. Nenhuma po>~oa pos~uitlor:t de um 1narra11t do acção 
poderá cx<)rcer quac.,quer dil'eitos de socio ("n.lvo o caso anto
riot•monte provi-;to com rolaçii.o a a-:smnbléa.s get·acs) som apre
scnt;~r o referido 1varrnnt dt) rt<'<;ii.o o <lnclal'ar sou nome, ende
reço o profissão. 

:JG. A companhia n:w será obl'igatl:t 011 força.tla de modo 
algum a reconhecer, mesmo quando tiver aviso, nenhum outro 
direito rcferen to á acção ropresontaúa por um warrant do 
acçiio, a não ser um direito ahsoluto tlo portador dosto sobro 
a mesma acção, naquolla occasiã.o. 

37. A dircctoria pôde e~1.aholecor por meio do coupons ou por 
outro modo, o pagamento de futuros dividendos sobre a ac\·ão 
contida em quaÍIJUOr warrant do rtcc;·ão o rt entrega do coupon 
sorá suficiente recibo do di vidondo por esso representado o 
entii.o pago. 

38. Si qua.lquor ~oal'l"rmt elo ac,;ão for estragado, destrnido ou 
perdidf!, pó1ltJ sm· renovado mediante pagamento do um shilling 
(ou menus, conforme a comp;mhia resolver em assombléa geral), 
sendo provado ;t ev~tlonci:~ tor sitlo c.,;tra.gado, tlestruiJo ou per
dido o tambem pt•ovatlo o <liroito da. pessoa. que reclama a acção 
rnprcsontada por oll<\ nn. fúrma. quo :t cliJ·pctorin. con.~idorar 
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S:tti.;;f;Lctút'i<t o uwclianto es'a in.Lemniz;v;'í•J, enm ou Kem gn. 
rantia., a arbítrio d;t rlirectoria. 

:m. Si o pol'ta.dor do um 10t0'1·tr.nt tlo ae1,~iio fizc,· ddle co,são 
para ser cancellatlo, juntamente com todo.; os eoup0ns do divi
dendos a receber a e::~te concernente, o deposita ._os ao mesmo 
tempo na. companhia um pedido por e~cripto por elle, as,;ignado 
e :mthentifica.do, do modo pelo qua.l a diroctoria exigir, pedindo 
para ser registrado como pela acçíio _ exrLrada no rcferitlo wa1·· 
rant do acção e declarar na. referida solicitaçã,o sett nome, 
endereço e profissão, ficará. h:~.bilitil.clo a ter sen no mo inscripto 
como socio no registro de socios da companlti:\ om virtttdo da 
acção especificadr\ no v;tt>'l'llllt dn acçiin datlo em c ~s~Ko por essa. 
fôrma. 

8 - C·JNVErtS:\0 DE ACÇÕES E~l STOCK 

40. A directoria pôde, com o consentimento d;t companhia 
dado em assembléa geral, converter quae:::quer ac<:ões integr:tli
zada.q em stock, o pôde tambem c:Jm o consentimento acim:t re
ferido reconverter osso stock rm ac<;ões integralizada~ de qual
quer denominação. 

41. Quando quaesquer acções forem convertidas em stock os 
diversos possuidores deste stock l)Odcriio desde então transfe
rir-lhe os seus respectivos direitos ou p:trte dellos, tlo mesmo 
modo o sujeitos ás mesmas disposi•;ões em Vi1·tudo d·\s quae~ as 
acções da companhia S;(o tt·an~tcri<las, ou approximad:J.monto 
pela. mes:na fórma, conforme as circumsta.nci:~s atlmittirem, mas 
a directoria poderá. de tempos a tempos, .inlg- .nrlo conveniente, 
fixar o mínimo da somma de slock tmnsf01'ivül o ordonat• que 
não se \ransfir,un fl'acções ,l_o libm, com podol'eS entret:J.nto á. 
sua.dbcriçã.o, pa.ra pôr do parto a ohNeL·vaneia. dus.~;1s regras em 
qualquer caso particular. 

42. O stock dará. respectivamente ao'l po~~nirlorcs o~ mesmo'! 
direitos quo seriam conferidos polas a·ções integl'aliz:tdas do 
igual valor ao tl.a classe convertida no capit,al d:t compaulti:~., 
comtanto que nenhum desses direitos, excepto o do participa.r 
nos lucros da companhia, seja conferi !o por tal flUantia elo stock 
quo, si existisse em ac:õo.~ tla clas~o convPl't.ida, t1mhem nã.o 
tivesse osso direito. 

9- Cú:'-ISOLIDAÇ:\0 E SUBDIVIS \o m-; AC~·ÕES 

43. A companhia pôde, em assomblé:1 gorai, consolidar suas 
acções ou pat•to dollas om acçõo' de maior valor. 

44. A companhia pódo por deliberação especial subdividir 
suas acções on parte dellas em acções do menor -va.lor e por 
essa deliberação determinar como para os possuitlore.> de acções 
resultantes dessa subdivbão quo um:\ ou m:tis das referidas 
acções terão uma certa pre!oroncia ou ·vantagem especial 
relativamente a dividendo:;, voto ou por outra forma solm.' 
outras on comparadas com o lias. 
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lO -- DO AUGMENTO E REDUCÇÃO DO CAI'I'l'Af, 

15. A clil'OCto:ia póde ue tempo~ a tompog augment<\r o 
capital da comp~nhia., nmittintlo novét~ ac~·õo.-; com o consenti
monto rla assembléa. geral. 

4li. J.::; :as novas aeções seril.o de nm valor· o cmittidas para 
mn fim e IIJ' t:Jt'mos e condir;ões e com ~t preferencm ou priori
dade relativamente a dividendos ou a dhtr·ilmic,:ão do activo ou 
a. voto ou de out.ra fórma, sobl'c as outras acções de qualquer 
cl:~sso já miLilo cmittidas ou não ou com clausula deferindo-ag 
:t quaosquer outras .tcr:õcs relativamente a dividendos ou 
rli~tr·ibnit:ão do activo. conforme dolibrwa~~ão da comp:~nhia em 
asseml•léa gnral e em virtude de t LOS instrucções o na falta de 
q uan·q rHH' rlostas instrucr;õe~ o disposto neste:< estatutos será 
applic tdo sobre o novo capital do mesmo modo e em todos os 
respeitos como(~ feito ao capital o!'iginal da companhia. 

47. A companhia, pol' dcliberac:l.o e . ..;pecial, póde retluzir o seu 
capital, rcstitui11do-o ou cancc !ando :trjuclle capital que houver 
sid,, pm·dido ou não estiver r.•.pJ•c.-;cntad J por acti vos reaes, 
J'c!ln?.il!llrJ a re .. pons:tbilida I e sohro as ac<:ões, caucellando as que 
niío fot·cm tomadas ou j:i. não esttverem rese!'vadas para alguem 
uu outro~im como parecer conveniente, e póde restimtr capital 
soiJ a condição de qne esse podedt de novo ser chamado ou por 
ouf.t•a fórma. 

ll -DAS ASSEllfllLEAS DE SOCIOS 

l-Convocação ele agsembléas geracs 

48. A pl'imcira assombléa geral da companhia te1•á logar em 
(•poca nnnc:t inferior ~~. nm me;r,, nem super i w a tres mezea, a 
conbr dct d:tl.:t em qno a comp:tnhia fol' autol'izada a começar 
sua.s op:w;tçõe~ c no Jogar que a d ircctoria determinar. 

49. A~ asscmbléas gm·ae~ su!Jso·[lJOntes, outras que não as 
conYucada~ pelos socius em vil'tnde dos direitos ade:mte deter
minados, l'caliz:tr-so-hão na ép ca o nrJ logar que a c •mpanhia 
detol'min:u· om assemblr'a, gct·étl c si o di:t o o logar não forem 
<loterminados realizar-se-Ira uma a~sumh!M ger:tl uma vez poi:' 
anuo, a p:~.t·tit· daqucllc em 1]110 fui c•ncor·purad:t a companhia, 
1\lll dia. e l11gar marcados pula dircduria. . 

GO. As asscmbl6as gcra,<~s supra mt•n ~i o nadas chamar-se-hão 
as~ombM:ts gcr:tes ordiuarias; toda,; as ou(r;t,,, a~semblêas geraes 
extl'aordiuat·ias. 

5!. Os ,ljr·edores pot!em, <Jn;Índu julgarem conveniente, 
convocar nma asscmblé:t geral extraoruinariit. e duvein fuzer 
a me~m<~ convoca,ção :i. requisiçitn do.~ acdonista·; l]n:tndo repre
sontarcm llllmero nunca inferi•n· a um decimo do capital da. 
companhia, o cujas chamadas e uuLros dinheiro.~ devidos até essa 
,;poca LunlJ:.tlll ~ido pagos : e no ca~o 1lo l.alre'lnisição serão 
nh~nl'l'adas as seguintes ,Ji,,posiçiíu~ : 

( l) a requisição devHr·:i. indicat· o "hjuctivo :lét assembléa c 
Poder Executivo 1\JOZ 27 



ACTOS DO PODER EXECUTIYO 

será. assignada por aquelles quo a requbit;trem, entregue no 
escriptorio rcgi8trado e poderá consistir em val'ios dor·umontos 
da mesma fórma, assignados cada um delles por um ou mais 
requerentes ; 

( 2) si Od directores da companhia não procederem á convo
cação da assembléa dentro de 21 dias, a contar da data mt qual 
:~ requisição houver sido depositada, os requerentes ou a maioria 
dedtes em valor podem convocar a assombléa entre si, mas toda 
a assembléa n.ssim convocada não podCt·a ter Joga.r sin:io tres 
mezes da data em que tal requisição fo~· depositada; 

(3) si em qualquer dos;as assembléas pas~ar urna medida qml 
careça de confirmação em outrn. assembléa, os rlireetoros convo 
carão rlesde logo ou ti· a assem blea geral t\xt,·;wrdinarin. com 
o fim de deliberar sobre essa resoluçiío e si jnlg-;wcm conveni
ente confirm<\1-a por deliberação especial ; IJ si n:; rlil'celores niío 
convocarem a asscrnbléa dentro de sete dias <t p~;rlit' da. <hta em 
IJUC foi votada a primeira medida, os rer:tucrentes on <t 111:tiurh 
llelles em valor poderão convoca!' entro si a as~emblt'<t; 

(i) tod<t a assombléa convocada em vie1.urlo de~~> clausula 
pelos requerentes so:á convocada, tanto r:tuanto possível, do 
mesmo modo pelo qual são convocad:•.s as <~ssomblêas feitas 
pelos directoi'CS. 

52. Da•··se-ha aos socios, como j:i foi tloterminatlo ou de outro 
modo como em tempo t'o;· prescripto pela cornp:tnhia em <•.s
sombléa geral, nm aviso (le sete dias antes da. realização de 
qualquer asscmbléa geral (não contando quér u rlia em que o 
aviso for expedido ou dcvce sel·o, quer o dia ria J'(!llnFío); este 
aviso marcal'it o dia, hot·a c lo1nLl' tla a.~~cmhléa, IJlas o não 
recebimento c!) tal aviso poe qualquer socio nii.o annullar<i :ts 
medidas votadas em asscmb[(•a ger1l.l. Tod<t <~ vez que se pre
tender passar um·\ merH:la especial, as duas asscrnblt}as podem 
sei' convocada~ por um c mesmo aviso c nKo havm·á duvida que 
o aviso convoque sómento segunda assembléa, tendo sido comio
gooJemento apptovad:~o a medida por maioria regulamentar na. 
primeira Msemblé),. 

53. O avi~o convocando uma :o.ssombléa gm•al Ol'rlinaria 
deve tlosignn.t• a na.turoza geral do adsumpto dC' (gtc se pl'C·· 
tende tratar nella, além do annuocios de dividendos, eleição do 
tlirectores, balancPadores officiaes, votação tle hono!'arios, 
exame de contas apre.~cnta.das pela dircctoria e relatorios dos 
mesmos e dos bala.nceador2s officiaes. O <tviso convoc<tndo uma 
assembléa ge;•al extraordiparia deve declarar a m~tnl'eza gct·al 
do aosumpto de quo nella se pretende tratai'. 

2-:DAS FOIUIALIDADi'.:S A SEGUilt EM A~SEMllLÉA GEltAL 

54. Tres socios presentes pessoalmente constituirão nnmero 
sufficicnte para um:L assembléa geral. 

55. Si decorrida moia hora da. hora. ma1•cada para a rt•tmiào 
não houver numero sufficientc de socios, a ass.:mhlüa., ~i .:onvo· 
cada per ;:ocios, ou <i requisição destes, ;;nl':i. di,;~;oh i•la. Em 
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outt•o quairtucr C<tSo fiea.r;í. adiad<L para o dia da proxima se
mana e rara o logar que for mareado pelo presidente. 

50. Em qualquer assmnuléa. adia<h os socios presentes e ha
uilitado:l pa.r<t votar, sej<L qual for o sou numnro, terão poderes 
para decidi e lle q u<tlquoe as~nmptu quo podo ria. ter sido resol
vi<lo na reunião qne foi adiaria. 

57. O prdsidente d<t directoria. ou n:L f:tlla tloste o vicc-prosi
<lonte (si houve!') dirigir:í. como presidente os trabalhos llo todas 
as assemuléas gm·acs da.eompanhia. 

58. Si em qualquor <ts:>ernbU.t gorai nem o pt•n·lidonto nom o 
vice-presidente estiverem prJsentes decorridos 15 minutos da 
!tora marcada para. pt·esidir a assembh}a., ou si nenhum dolles 
desejar funccionar como prC3idente, os dlrectorcs presentes esco
lheriio um dentre ollos para asmmit· a. presidoncia, o si ne
nhum dos directores escolhidos quizor assumir a pr·esidencia os 
~oeios presentes escolherão entre si um delles para. presidir·. 

59. O presidente com o consentimento da assembléa póde 
mudar a. hora e local de qualquer asscmbléa geral, mas (salvo 
no e<tso previsto pelo art. 12 da lei das companhias de 1900, em 
referencia á as~embléa. do installação) nenhum assumpto será. 
discutido em qualquer assembléa adiarla, a. não ser aquelles dei
xados por ultimar na a.ssembléa que foi adiada. 

60. Toda a questão submettida. á. assembléa geral será deci
dida em primeira instancia por votação symbolica, nominal por 
Hni•)tia de so•üos presentes ou representados por procuração, e 
no caso de empate o pl'esidente terà em votação symbolica, no
minal e secção de verificação de votação voto de qualidade, 
além do voto a que tem direito como socio. 

Gl. Em qualquer assembléa. geral, quando não é precisa 
vel'ificação de votação, uma declaração do presidente commu
nica.ndo que uma medida foi approvada ou rejeitada e igual 
declaração feita no livro de actas da companhia s~rão provas 
sufficientes dessa resolução, o em casa de uma resolução exigindo 
uma maioria. especial declarará quP passou pela maioria exi
gida sem verificaç.:'i.o do nnmnro on proporção ''·o votos obtidos 
pró o contm essa medida. . 

G2. A verificação do votação por escripto póde ser pedida 
sobre qualquer assumpto (além de eleição de presidente de uma 
assembléa) por nunca monos do tres socios presentes pessoal
mente ou representados por procuração e com direito do votar 
e possuindo conjunctamente acções da companhia do valor nomi· 
Ml de~ 5.000 no mínimo. 

63. Si a verificação do votação for pedida, será feita do 
mesmo modo nesse logar logo ou em qualquer outra. occasião 
dentro do 14 dias dessa data, conforme o presid.ente ordenar• 
antes de Pncerra.l' a assembléa e o resultado dessa votação 
especial será considerado como resolw;ão tomada pela compa
nhia nessa as$embléa geral. 

64. O pedido de uma verificação do votação não impedirá. a 
continuação de uma assembléa para tratar do qualqnor negocio. 
differento daquello llUO motivou osso püllido. 
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:J - VOTOS BM ASSE~IBLÍ<:AS GERAL:> 

65. Em virtuue do artigo proximo sogninto o uo quaesquor 
condicões especi.~os quanto a votar si uevcm set• emittidas 
quaesquer acções, cada socio terá lO voto::; corrospon!lentos a 
uma acção de fundador que possuir, e um voto por acção prefe
rencial. 

66. Os possuidores uc acçõcs preferenciao~; não serão, Fois, 
autorizados a assistir nem a Totar na~ asscmblé;ts grlraes da 
companhia, salvo nos cao;os lH'oYisto.-; nc~tc anigo, isto é : 

(I) si por um período de i'eis mozc~ o uividcndo preferen
cial não houver sido pago por completo. os pos·midores das di
tas acções preferenciac:' terão direito atr\ que o pagamento d.o 
dividendo pt•oferencial fot' reencetado, a a'si~tir e vottr em 
virtude dessas acçõcs, do mesmo modo que os possuidores de 
acçõc:> do fundauor ; 

{2) si em qualquer as~embléa geral da comp;tnh~a for propost<t 
alguma med1da, alte:·ando as 1lispo-;i1,:õos contidas no3 a.·ts. 4 
ou 113, rel:l.ttvamonte aos dil'oito~ d 's pos . .;uidoros de acções 
preferenciaos ou á. cre 1çã.o ou cmiBsão 1lc qu •.o;;qttor acções 
equiparando-as a estas ou tendo alguma preforencia ou prio
rid ~do sobro as referidas aeções preferenciacs, q ucr Dú tocao to 
a capital e dividendos, quer llú mais, ort alter ·.mio ou abrogando 
as disposições dos art,;. 74 o 75 ou alt ~ranrlo ou abrogando as 
di~:~posições contidas neste artigo, rclativ;~s :w direito dQ voto 
dos possui do r·es das ref n·idas acções pr·efrwenci<tes, os possuido
res das referidas acções prol'crenciae~ Rct·ão r.utorizados a assis
tir a essa assombléa em vit•,,ur!o da-1 ,.,~f'PI'irh'> a.Pçiícs, votar 
a medid'\ em questão. 

67. Os votos ser·ão dados po.-;soalmento ou por pt·ocunçii,o. 
08. Si qu:tlq no r socio não o~ ti Vet' no goso elas suas faculda

des mentaos, votará por ello o em·arlot· cu.-alor úonis ou outro 
curador legal. 

69. Si duas ou inais pe.,;so •.s tiverem 1lire.tos con,jnnctos so
bre ur:ttaacção qualquer·, uma rlellas potlor;t vot ~r em qualquer 
ass3mbléa, quer pllssoalmonto, quer pot' pt'<•cu·ação, lnl v,rtuuo 
disso; Mm,, si estives3e especialmente ha.bil,tarl;t a i:Bo; o si mais 
de um desses possuidores coparticip:mtes esttvcecm pt·esentes 
em qualquer ai!Sem!.Jléa pessoalmente ou lJO · prdeueação. a.quelle 
cujo nome figllrar em pt'itnetrJ log~u· no r·egistt•o de :mcio~ com 
rcrBI'encia. a essa acção ser<i o uni c J a votar p ~'la mo~ ma.. 

70. Nenhum soClo tot•á. rlit•vir.o do pi'C~OII>.'t 011 ,[e voto, que:1 
pessoalmente, quer por prdCUl'<tr;ão, em llll<tlquet• assemblét' 
geral, ou em voritic ;ção de Vvtaçilo, on u.,al' .o qu.~lquor proros 
ga.tiv:\ de socio sem que tolas as cha.mad;ts ou outros úinheiro
devidos o pagaveis em referoucia a qualquer acção da q1ta.l 
olle fol' possuiJor tenham sido paga~. o nenhum socio terá. di
reito de votar depois de dccol'l'ido~ os tJ·o~ mezes do registro dêt 
comp:tnbla., com l'Oforencia a qualquer acl,'ãu 4ue aquelle adqui
riu: par transferancia, sem que tenha s1uo regi~tl'ado como dono 
da. a.cção, em virtude da qual elle q ulzer votar, a tres mezes no 
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minimo da. época em que se realizar a. assembléa. om que elle 
q uizer votar. 

71. O instrumento do procuração deve ser osoripto pelo pro
prio punho do con;tituinte, ou, si o con.;tituinte for uma cor
poração, trazer a ch:mcnlla commum desta e pela. fórma que 
a directoria julgar opportunamente conveniente. 

i2. Nenhuma pessoa poJ.erit ser aut Jrizatla <t votar por pro
curaç:'io si nã'J for ~ocio da Cl)mpanhia ou tivor qu,wsquer 
outl'os direitos Llo voto, a menos quo ~eja lllll<t corporaçãu a 
possnido1•a reg-istrada de acçõe> da rompanhi:t o o possuidor 
seja sacio on ftmccionario dessa corporação o essa procuração 
dar·-lhe ha-emqu nto durar sua commi~são, tlireitos do cumpa
rocer, fallar•, vota· e pedir votações cspeciaes em qualquer 
ns,emblóa e n.s igun.J' qun.lquer requisição, Llo mesmo mo,lo como 
si fosse possui,Jor das acçõus, em \'irtutlc tias quat•s teuha sido 
nomeado procurador. 

i3. O instrnm'nto do qualquer procuraç?ío scr·á depositado 
no escriptorio registrado dn. companhin. pelo menJS dons dias 
antes daquello em quo se re:dizrtr a assmnblóa na rp1al a pessoa 
nonwa,[:t por p-;sr• instt•urnnnto tivr.r de votar. 

i4. Os po,suitlorf'K dn LJW1Csll'llll' classes rlo acções podem 
1\lll qu:dqnnr occasião o .to tempo~ a tempos, qnor antes, quor 
durante;~ liquidação por uma resolução nxtraordinaria eru a.-;
Homblén. de possnidoros rlc t<tc"l n,cçlie~. consentir em nome do 
todos os possuidores do acçõel'! dnss;~ classe na emissão ou crea
ç1To ile qnn.esquet' acções conRideradas iguaes a f'ssas ou tendo
lhes qnalquor superior·idade, ou na dcsi,toneia tlo qualquer prc
forenci t ou prioridade ou dn q H<tlquer tlividen,.Jo a.ccumulado, ou 
a reducç?ío por algum tcm1Jo on plll'lnannnte dos tlividonrlos 
pagaveis ~obre estes, ou qna.esq•wr a! tOl':t~;ões n~'.sscs estatutos 
m\Ilhtndo ou supprirnin1lo quao-;qncr dir·•~it.os ou pl'ivilngius in
hr,rcntes a a.e•:ões da clas,;e, ou qnal'l''Lil' vLuw para rcducção 
do capit<tl d<~ comp:tnlli:t, affnctando a cbs~e ([e acções por urun. 
fóema não autorizn.d:~ poe estes oo<tttnto~, ou a qm~lquor plano 
pára distribu ção do activo em dinheit·o ort em valores na liqui
dação, ou ante;; tlulla on a q ualq nol' f'Oll te:v:to para venda !le 
i.otla~ as propriedades da llompanhl:t on parte ilelln.s, ou negocio 
determinando o modo pelo 'lual Pntro as tlivor:>aH cln.lilscs do 
accionistas a importancia dn. compr<~ serêt distl'ibuida, e geral
monto consonti,· em qualquer alteração, contracto, compro
UlidSO ou accordo qnn as pessoas, votando na referida asstlmbl~a, 
pude.-;scm s11i jm·is, o pos~nindo torlas as aeçõcs dn, clas;;e con
sentir on admltti:·, e t:ws l'c,;oln~·ões snriio obl'ign.tol'ias a todo~ 
os possuidor<JS de acções da rofet•ida cla,;,;e. 

75. Qualquer assemblê<t para tt'atar dess:\ ultima clammla 
ser:t convocad:t e dirigida em todos o.~ sentidos, tanto qvanto 
fm· pos.-;ivol, do mosmo modo quo nma, as,;ombl(~;l. gol'al exl;raor
dinaria. dn. companhia, comtanto qne nenhum :-;ocio, niíu sr~ndo 



4:?2 ACTOS DO PODEI: P.XECUTIYO 

dircotor, tenha tlit•eito ;i, notitlca.çã.o tlessa. e a oll<t <t~sistit• :,;em 
ser possuidor de acções da cla.sso <i. qu<tl os-l<t resolução llova. 
aifecta,r, o nenhum voto será dado a não ser por acção dessa 
classe e cujo numero legal em tal assembléa soja de socios pos
suindo ou ropresentanclo por procuração um decimo das acções 
da referida classe, pOdendo em tal assembléa ser pedida por 

· escripto verificação do votação por hcs membros presentes 
pessoalmente ou por procu rarlor. 

5 - DIRECTOitE~ 

76. Os soguintes artigos scrã.o rsnjeito~ <to a.ecm·rlo (B) referido 
no art. 3•: 

} - NUMERO E NO)IE.\ÇÃO DE JJIRECTORES 

77. O numero de directores não será inferior a quatro nem 
superior a seis. 

78. A companhia poderá do t lmpos a tempos, em assembléa 
geral e dentro dos limites acima estatuidos, augmentar ou 
diminuir o numero de directoros então em exercício, e sendo 
tomada qualquer t•esolução para o augmento, poderá. nomear o 
director ou directores supplementares necessarios para cum
primento da resolução e pôde tambem detorminar em quo 
ordem esse numero do directoros re1luzido ou a.ugmentado con
cluirá seu mandato. 

79. Os directores que continuarem em exercício ou o di
rector, si só fica1• um, funccionarão não obstante quaesquer 
vagas na. directoria., comta.nto que, st o numero do membros da 
directoria for menor do que prescrever o minimo, os outros 
directores ou. director indica.rão desde logo o director ou os 
directores supplementares para completar esse minimo ou con
vocarão uma assembléa geral da companhia com o fim do 
fazer essa nomeação. 

80. A directoria poderá, qu:mdo lhe aprouver, nomear 
qualquer pessoa para o cargo de direc&or, seja. para preenchel' 
uma. vaga casual ou como augmento da directoria, mas do modo 
que o numero de directores nunca exceda :>.o numero maximo 
acima esta.tuido, porém qualquer diroctot• assim indicado apenas 
funccionará ~té aproxima assemblé '· geral rla comp mhia, po
dendo ser reeleito. 

81. Nenhum'l. outra pessoa a nito set• director em tlm de 
mand1.to poderá ser eleita. diroctor (&xceptnando-se o primeiro 
director ou aquelle indicado pela directol'ia.), a monos que um 
aviso de quatro dia.s no mínimo e de nunca mais de sete tenha 
s;do deixado no es~•·tptorL> registrado da companhia, indicando 
a intenção de propol-o, a~sim como uma. nota escripta pelo 
mesmo de sua acquie5cench em ser nomeado. 

82. Os primeiros directores serão: Cha.rle$ Booth, Alfrod Allen 
Booth, George Macaulay Booth, Daniol Mackinson Fox, Antony 
de La.vandeyra e Bronislaw Rymkiowicz, 
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83. A remuneração dos dit·ectoros (a não ser a. do director .. 
gerente) será fixada pela companhia om assombléa geral todos 
os annos. 

Essa remunemção s<mt dividida. entt•e o;; diroctores na pro
porção c <lo modo quo ellos combin;~t·em, dn tempos em tempos, 
ou em 1i.tlta de accüt·do em partes ignaes. 

Qualquer director em exercício, em nma. parte do nm a.nno, 
terá, direito a uma remuneração proporciona.!. 

3-l'ODEltl·:s DOS DlltECTOitE~ 

8-L O~ negocios d<~. companhia serão dirigidos pela directoria., 
que pagará todas as despezas relativas á. formação, registro e 
unnuncio da companhia, emissão do seu capital, incluindo cor
retagem para obter pedidos de ttcçõos ou de collocação das 
mesmas. 

A directoria pôde exei·cer todos os poderes da companhia, 
sujeita, todavia, ás disposições de quaesques d[)cretos parla
mentares on ao •lisposto nestes est11tntos e a quaesquer regu
lamentos (flUO não forem incomp:ttiveis com qnaesquer dispo
sições desses es:.atutos) que possam sm· prescripto.> pela com
panhia em assembléa. geral ; mas nenhumas disposições feitas 
pela. companhia em a8sembléa gern.l n.nnullarão quaesquer deli
berações anteriores da directol'ia que teriam sido válidas si 
taes disposições não tivessem sido feitas. 

85. Sem restringir a generalüln.do dos precedentes poderes, a 
directoria póde faze ·o seguinte: (a) estabelecm· gerencias locaes, 
commissões con~ultivas ou dirigentes, agencias locaes no Reino 
Unido ou no estrangeiro, e nomear qn;dqner uma ou mais do 
seu numero ou qualquer olltt•<t pess.Ja ou pessoas pn.ra fazer 
parte desses, com poderes c faculdades taes sob taes dis
posições, por tn.l período o com tal rcmnucração qual ella possa 
julg<l.l' conveniente, e pôde de tempos om t.empos revogar 
ess;~s nomea•,-õos ; fica est:J.belecido tJue todo o director que se 
achar em paiz on logar onde funccionar al·.(um conselho, com
missão ou agencia, fwá pn.ete llos'le conselho, commissão ou 
agencia; 

(b) nomear qualquer ou quaesquer pessoaB depositarias de 
bens pertencentes á companhia ou em que ella estiver interes
sada, ou pa.ra. quaesquer outros fins, e cxpadil' e passar do
cumentos que, para t:J.e> tlepositos, for0m pl'ecisos; 

(c) nomear, com o fim de p:ts3ar documentos e fazer tt•an~
acçõos no Jstra rg[)iro, qualquer ou quae$quer pessoas procura
dor ou pro~uradore3 da directoria ou da companhia com os po
deres que julgarem convenientes, incluindo o de representar 
perante as antoridades competentes, fazer as necessarias decla
rações de modo quo as operações d<t comp:tnhia possam ser con
sideradas válidas no egtrangoiro ; 
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(d) tomar l)Ol' mnprefltimo ou lev:tntar dinheiro sol1 as garan· 
tias e condições quanto a juros ou por ou tl'a fórma uo melhor 
lhes parecer o com o fim de g;~rantir o enipl'!,stimo o juros 011 
pam qualquer outro fim crear·, cmitt,ir, í'azer o respectiva· 
mente dar qualquer dcbenhtre perpe •. uo ou rcsgatavcl, ou rleben
ture-stock ou qualquer hyputhcca ou obrigação sobre a empr·eza 
ou todo ou parto do acervo presente ou futuro ou capital por 
chamar da companhia e quaesq uer debentures ou debentw·e-stock, 
quaosquer outras garantias poderão ser dadas livros de quaes
quer compromis~os entro a. companhia e <t pn . ..;so:t a quem os 
mesmos forem dados ; 

(e) f<1zer, saccar, accoitar, endo.-;sar· o ne~·oei:lr· re~poctiva
mente notas pl'omissoria~. letras, cheques ou outros in~tl'llmcn
to~ negociaveis, comtanto que toda not<t promi~soria, letra, 
cheque 011 outl'o imtt-nmnoto negociavel 1\,ito, s:tccado ou 
;~cceito, soja as . .;igoado poh pnsso:t nn pp..;;;f)aS qtw a f!ircc.toria 
nomcat' para tal fim ; 
· (f) empregar on emprestar os fundos da companhia que n5.o 
tiverem applicação inunediat<t com as gar:tnt.ia.s fJIH\ julgarem 
conveniente (quo n:t.o sejam acçõcs dét cornp:whia), c d.n tempos 
a tempos ren.ovar quaesquor empregos de capitacs ; 

(g) d<Íl' ao diroctor indigitado para ir au estrangeiro on 
prestar qualquer outro serviço extmoedinario, rcmnnoraçãu 
especial pelos serviço.:; presta(los, que julgarem conveniente; 

(h) vender. alugar, tl'ocar on dispor de qualquer outro modu 
absoluta ou condicionalmente 1 oda on p:tr·te da propricdado, 
privilegias o empregos da comp:tnhi;t, noq t"J'!lln.q (\condições o 
para o:-1 fins que julgai' conveniente; . 

(i) pôr o sello commnm em quétlqllCl' docnmonlo, comtanto 
que esse documento sej<J. assigna lo ao monos por um diroctor o 
cqntra-ass.gnado pelo secretario on outro f'unceional'io para 
tal fim designado pela. directoria ; m exJ}rcer os potLWe9 da Ioi do sollo das companltiaq de 1864, 
poderes que aqui são dados á companhia. 

4 - DIItECTOitES-GEitENTI'S 

86. Os dircctores podem nomear de tempos a tempos um di
rector ou ;J.lguns directores pu<J. ser uu sorom !lirector-gercnte 
ou directo:es-gorontcs dos negocias dél. companhia, quer por 
t,empo marcadu, quer sem limitação quanto <i. duração do seu 
mandato c podem fJIIando lhes apro11ver removei-os ou dc
mittil-os !lo son cargo !! indkat' outro 011 ont.rus p:tr:t cs-;;t 
funcç·fío. 

87. A rcmuncraç:lo !lo direetor-gcl'onl e snr·ú. fixada de 
tempos a tempos pelos directures e podorú. lhe ser dada sob a 
fórma de mlario, commissão on cuparl.wipaç?iu nus lucros, quer 
por um (lf1sscs mud!H on tnfl•JH e al(i!n ![a su:t pnJ'I.c na. romuno
raçtio a.ttribuida aos dircctoros, on de ontro tn()(lo. 

8S. O director-gerente não ostar<l. sujeito <'lll'Jll:Jtlto oecnp:.~.r· 
OSI!O cargo a retirar-se por turno, como nNJil tPco <~o' outros 
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dii·ectores o não por isso incluido nas rotiro,das por turno dos 
outros directOJ·es· mas om virtude de quítesquer dispo;;iç{ías do 
contracto quo tenha com a companhia, ticar<t sujeito ás mesp;~.a.s 
disposiçõr,s quanto <t reniOção, oxoneração ou outras como os 
uutros dirrctores. 

8!). Os dircctorcs podmn 1!0 t<m1p:m a i,empoR confiar o COJ;l· 

feri!' a um dit·ect.<>r-gcl'onto pllr certo tempo poderes OJWI'civois 
do acconlu com os presen tos estatutos, pelo~ dii•ector·es con
fot·me julgarem eonvcnicnto, o confel'ir poderes por algum 
tempo o para serem exercidos para eertos e determinados fins 
sob termos e condições o com a:'l rcsti·ic1:õcs qtw julgarem con
venientes; o podem conforit· esses J•orlei'es quer accessoria.
mento quer com exclusio ou substituiç;ão do todos O\l quaGl.>~ 
qnor porleres aos diror:tores para ~sso fim o podem de t!lmpog !L 
tempos revogar, retirar, altrl':tl' ou vai'i<tl' fl\IaesiJUer dessP.-S 
lVHim·es. 

5-AúTOS llA l>IIlECT<>llH 

!)O. A directoria póde re1mir·se para, o <lespadw 1le negocios, 
a1li:tl' on l'Ogular por ont1·a fiJI'ni::t ~tw.s :t~sc.mb!lía~, como julgar 
coHvenil'llto, o rloterminal' o llllllHWO ncewsal'io para. tr;J.tar de 
nogodo. A i.w ui tn1·i oJ' dn lihcw;u;ií,,., o llllllli'I'>~ sor·;í. do rlo11~ 
li i rnd,ores. 

lll. O presidcntn ou flWW.SIJ.I!Cl.' 1lrJUS ri irectrJ!'OS llOtlnm mn 
IJII<tlquer occasiii0 convoe:t · nm:t ronniil:o d::t dil'cctoria.. 

02. Quacsqucr qne;t(ips suggol'id.as em uma a~sombléa ~~&·ão 
11ccidid~s por maioria, dn votos o, em caso do empé\to, o prosi
dflnto dará segundo voto ou voto de de.~ Jinpat,P.. 

fllfll·:CTilR!A 

!)3. A diroctoria pôde elegm· um pi'<'~idenl.e o vice-pre>üdento 
para suas assern bléas, e dot.nrminat• o porío1lo durante o qual 
exereei·ão essas fimr<;õos, mas ~i nã.o 'O doge ,. nem pr·osirlen tn 
nem vice·pre-;idente, rnt ~i nem aqucllo nem cs:c (si houver) 
estl\·m·om presentes na lwr:t m;u•,·ada para <ta .::;omhléa, os di.,. 
roetoi·es pre,entos escollledí.o um dt•nti·o ollr..1 para presidir 
e:<sn. a.,sembl,j · .. 

~)!. A direetoria plitlo delo.'-('<1.1' porlores, a niio ser os de 
1·ontral.!ir emprc.~timo:; n l':tWl' ch:tlllitd.as. a mmmis~ões eonsb:t
tindo de soeio ou sodos tl:t m:t CIH'JlrH':tt:ào; ú julg<u' conveniente 
llualqner ~~ommissão as~im rorm<tda, den~t·;i, no exereicio do po
deres a eJtn, uolegados, conlormar-so com quaesquor disposições 
ttne de tempos a tempos possam sol' impostas pela dil'eotoria. 

05. As asscmbh1as e actos do qualquer dcst:ts commissões, 
consisl.inrlrJ do rlons on 111êtÍS S'>,~i·JS, snt'ilo iT,gnlad s pelas rli:'lpn
si•~'ío:' •~ont i1las IH'St1·~ ,.,,t.:tl".ntos p:1,1':t r<•·.;CI'eJn ns assornhh'as n 
aet.os da dü·cet.oi'ia, t:unll 'lll:tiJto ;t Klla :~.pplir::v,;~.rJ sej:t porrnit
tida e não podel'ilo sce 1l1~st.rnÍilos por rtu:IPSIJIW!' rn1~11lamonl,r>s 
fnito~ peln. 11i I'Cf'.tori:t sul• :1. cla.usul:t :ur1 llCI'dl'll to, 
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UG. Toda~ as t•esoluções tl)]n:!'<las em reuniilo rh rlieodoei:t ou 
·pot• uup. commissão da dirccturia ou p:H' qu.tlquer po~so:t exot·
cendo funcções de director, apeza.r de mais tarde se descobrir 
que havia. vicio na nomeaçã.J des~e director, ou pessoa e'ler
cendo funcções de director, ou de nã.o ter ella. ou qualquer 
dellas os qualificativos precisos, serão tão valitlos como si cada 
qual dessas pessoas fosse regularmente nome:vla e tiYcsso os 
qualificativos para ser directorcs. 

97. A directoria mandará. fazor minut:ts em liYL'M 1lestina.dos 
a esse fim e de todas as resolur:õe:l n a c tos !las a.ssembli~as 
geraes e reuniões da directorh on com1nissi\l} da 1lirectori<1 P 

r1uaesquer dessas minutas, si assignadas pot· r1tmlquee pesso<t 
<lesignada par<t ser presülente U.a asscmblr.Ja a r[lliJ es.~:l.'> se re
ferem ou nas qnaes são lirhts, ~eriio I'<'<~r\hirlas <'.<>mo provas 
(prima fircic) do;; faetos nclla t•datatlos. 

G-DESQUALIFIC.\ÇÃO DE DllU~CTOltES 

08. O cargo de director ficu;t vago: 
a) si sem o consentimento d::t a.s~~:~mblért geral 1\lln ocr~npar 

eargo ou logar remunerado, snbot'tlinado :i. C<lmpanhLt, qnn uiio 
for autorizado nestes estatutos ; 

b) si ficar afl'cctado das faculrl<t~lcs mentacs, fallirlo, eonr~or
iléttario, ou entrar em qualttuer arran,io com os crorlot·o~ ; 

c) si manrlar por t)SCJ'ipto pcrlirlo rio exonnmt;<'i:o :i,lireetoria, a 
menos que css:\ seja rotirar.la com o constmtimonto da rlirecto
ria, dentro do H, dias U.a ilat<t em qno c,;r.a tenha ~ido rccehid:~ 
no cscriptorio rogistrarlo U.a companhia; 

d) si estiver ausente rlas asscmbléa-> da rlit'f1ctori:t dnranto 
sois mezes seguidos sem o con~entimento da me~ma. 

99. Nenhum director ficará. impossibilitauo de fazer contra
ctos com a companhia nem será. tal contracto ou arranjo feito 
por parte da companhia com qualquer companhi<t ou sociedade da 
qual ou na qual qualquer dieector foe socio ou interessado evi
tado, nem ficará qualq ner dircctor assim contractando como socio 
ou interessado sujeito a dar contas· :t companhia por qualq ner 
lucro proveniente de taes contracto~ ou ananjos simplesmente 
pelo motivo do ser dircctor da companhia ou U.a relação fiducia
ria que dahi se estabelece, mas nenhum dircctor em taos casos 
poderá. votar a não ser conforme fic:t abaixo est:.tbelecido no 
que diz respeito a taes contracto,; 011 armnjos e !t natureza do 
seu intere:>se será U.oclarada por olle na reunião da tlil'ectol'ia 
em quo tal contracto ou arranJo for re.,olvido, si tal interesse 
então ~~xistir, ou Plll Otttro ca:w na pl'irncira reunião rla directoril\ 
após a acr1uisição por olle do tal interesse. Fica determinado 
que qualquer dil'ector ou outro empregado da companhia 
poderá ser interessado nos contractos mencionados no aet. 3°, 
ou em qualquer negocio <Lihi proveniente ou poder;i ser dire
ctor ?U _empregado 011 poderá. w IJ~ct·evr•r· ou garantir por 
comm1~sao ou lucro a sub~ct•ipçiio de a1;eiíe~ 011 po<lent ar.lquirir 
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o direito de sub~crever qua.esquor acçõcs ou ga,·antias dcst<L ou 
outra companhia. que ostu. companhi<t l<mco ott nclla ti\·m• in
teresso sem comtuuo lkar tlc>qu<tlificatlo quanto ao seu cargo e 
sem ficar sujeito a dat· contas a esta companhia p~r qualquer 
commissão ou lucro ou sem a. obrigação tln o <lcchti'ôLl' e no caso 
dfl Rnr d irector nã,o p~w<lMá o voto. 

7-P.ETJRADA E ltr.IIW('ÃO 1>1': llllti<:CTOH.F.S 

100. Na assembléa geral orJ inal'ia tlo ano o <lo 1907 e na 
assembléa geral ordina.ria de cada anno subsequente, um terço 
dos directores então existentes ou si o numero delles não for o 
numero mais proximo de um terço, deverá deixar o exercicio. 

Um director-gerente emquanto exercer essas funcções não 
ficará sujeito a sahir em virtutle dessa clausula ou entrar na 
conta da verificação dos directores a sahir. 

101. Os directores a sahir serão aquelles que occuparem 
cargos a mais tempo. Em caso de empato nesse sentido os di
rectores a sahir, salvo accor,lo em conkario, serão designados 
por votação escripta. 

102. Um director que se rotimr poderd. ser reeleito. 
103. A companhia em assemlJléa geral em que sahirem di

rectores deverá, salvo qualquer resolução (<LispJsição) reduzindo 
o numero desses directores, preencher os cargos vagos no
meanuo igual numero <le pessoas. 

104. A companhia em assernbléa geral pouerá. por deli
beração extraordinaria destituir qualquer dil'ector antes de 
expirar o seu tempo de exercício e po1lerá pJr deliberação 
ordinaria inlicar outra pesso<L capaz para occupar o seu loga.r. 
A pessJa assim nomeada exercerá. sómente o cargo durante 
o tempo que faltar para eomplet~Lr o tempo daquelle di
rector quo sahiu, ma~ esta ::;ubstituiÇ'ão não impedil-o-ha do ser 
reeleito. 

8-INDEMN!ZAl.'ÃO DI' DlltECTORES, ETC. 

105. Todo directoi', cmprega•lo ou auxiliar d<t companhia 
será. indemnizad'J pelos cofres desta por quae~quer gastos, 
custas despezas, prejuízos o responsabilidades contrahillas por 
estes tratando de negocios da companhia ou no desempenho dt 
seus deveres, e nenhum director ou empregado será respon· 
savel pelos actos ou omissões de qualquer outro director 01 

empregado ou por causa de ter participado do recebimentt 
de dinheiro que nã.o fJr pessoalmente recebido por elle 01 
por qualquer prejuizo devilb a vicio de titulo em qualque 
propriedade adquirida pela comp.1.nhia. ou por causa. da in 
sulficiencia. de qualquer garantia. na ou sobre a qual quaesqun 
dinheit•Js da c:Jmpanhi<t tElnham sido empregados ou p:> 
perda causada. por banqueil'o, corretot•, ou outro . agent 
ou em qualquer outro twrcno 'LIIO não o de seus act,os e falt:1 
voluntarias. 
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9-CONTAS B DIVIDBNDOS 

I-Co11t,~s 

106. A directoria f.1rá oscripturae as contas do activoJ o de 
passivos, rocebimentos e gastos da companhia. 

107. Os livros de contabilidade seeão feito~ no o~criptorio ro
gistrado da. eompanhia ou em qualitHOt' ontt:o lo uw ou logat•cs 
que a companhia. julgar convemonto. "\. niio ser com licença da 
companhia, ou de uma. a.ssemblêa geral, nenhum socio terá di
I•eit.o de eXli.Dlinar livros 011. documentos da companhia além 
doll rsg,stros de socios e de hypotltecas o cópi<<s do~ instrumen
tos, crt>ando qualquet• hypJtheca ou onns que rcqneir:1 registro 
sob a lei das companhias de 1900. A taxa a pagai' por inspccção 
da par,te de qualquer sucio 011 credor d<l comp<1nhia sob o 
art. 14 da lei das companhias, 11)00, ~orá de um ~hilling ou 
quiiJltja Jllenor, como de tempos a tempos fixar a dircctoria. 

lOi. N.a. usembléa. geral ordinaria annual (a partir da pri:. 
meil'Q. as~embléa geral ordinaria.) a dir·eatoria submettorá. aos 
socios um balanço e conta de lucros e perdas feito atü a data 
mais recenie qu6 for potlliivol o examinada como estabelecido 
mais adea.nte, aco,npanba.da de um rolatorio da directoria. das 
operações da companhi;~ duranw o pol'io,lo ab1·a.ngirlo por essrt,~ 
contas. 

109. Uma cópia impres>a tlcsse balanço, conta P. relatorio 
devem ser mandados aos socio.~ Sf't.e dias antos tia assemblr1:t, n<t 
JOrma pola qual Stl de1;!'t'JIIina m:li:< :vlPanl<~ :t wq)r•rli<:?irJ r(n 
avisos. 

110. A companhia om cada assemblr)a ger:ti ortlinaria no
meará um balancearlol' official ou balanceadorm officitws para 
funccionarem até a seguinte assemblé<~ get•a.l orrlinaria, o Rcrão 
observadas as ~~eguintes üisposições, a saber: 

(l) Si não for feita a nomea.çào de lJn.!anceador official em 
uma a.ssembléa geral ordinaria a Junta. l!o Commerciu póde, à 
requisir;:.ão de qualquer socio da companhia, nomear um bala.n
cea.dor ofilcial para o anuo cot·rente e fixa1·-lho '~ remuneração 
que lhe deve ser paga p lla companhia., por seus serviços. 

(.2) Um director ou emprog-.1do da companhi:t 11:11J potlcr:~ ~el' 
nomeado balanccarlor otllcial lia companhia. 

(3) Os pt·imeiros bala.nceadores oflicbcs da f'OJUpanhia podem 
sor nomeados pelos directores autos da a,;;emhléa de insttllação 
e si fol'em assim nomeados excrcet·ão o cargo até a prime,ra as
sembléa getal ordinaria, a mtmos que SPjam pl'eviamente desti
tuidos por uma resolução do::< <tcciuuistas em as.;emlil1\a geml
ca.~o em que C>tes nurncarão oHtrus b danco:trlores ulllci:te.;. 

(4) Os tlirr:ctores ria comp,whia purlerito pr·eLmcheJ' qu .lquor 
vaga. f[ne accident:tlmonte se Ltet• no c:trgo Je halancoad.or ollici:d, 
port··m cmquanto tal vag-a Pxistit• n ha.laneeadol' ntlil'hl "" lxt-
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lauceadores o11iciaes sobreviventes, otr que coutinuam '~ oxerecr• 
seu cargo, poderão agir. 

(5) A remunera•:ilo ,los bahtneoa,!ot•es oHlci:~us da COBipaniJia 
será. por elht fixada Cltt as>omhl~:L go .·ai. excepto quanto ;L l'emu
neraçãJ dos halancea toro' ofllcia ·s li!JJl!ea•los antes da asscmbléa 
da in,;tallação ou ptW<t pt·oencher :.L'gn!lla vag L, que ser;i esta
belecida pelos t!ireetores. 

(6) Cada baLmceaJor official da co;npanhía. ter;i direito de ex
aminar em qualquer occa~i;10 os liHos, contas e reeibos fia 
companhia, e ter:í direito de requisita1• dos directores e empre
gados da companhia as inforrna~ões e exp!ica1:õos quo possam ser 
necessarias para o cumprimente> dos seus deveres de balan
ceadores officiàos e os h:tlancead.wes officiaes passarão um certi
ficado no fech,, tl<t folha dn ba!an('O, dedarando Sl .todos os seus 
requisitos do balanceado!' official fot·am cumpridos, e farão um 
rel<\torio aos acciontstas das cvnl.:ls examinadas por elles e de 
cada balanç8 apre.:;entado á connanhi<L em a,~sembléa geral, em 
quanto exe1·ceram o cargo o em c:vh relat.orio dnclararão si na 
sua opinião o bahnço a que se rnl\Jro o rei Ltol'io est:i feito con· 
venientomnn te do mo .lo <I mostt·ar pu!' fórma vel'dadeira e exacta 
o estado dos negucios da companhia, como mostrarem os livros 
da companhia e e ;se relato rio deve ser lido deante da assembléa 
geral da companhia. 

III-FUNIIO IJE ltESI.;!ti'A 

lll. A diroctoria. póde, antes de recommendar qualquer di
videndo, separar dos lucros da companhia a somma que julgar 
conveniente para fundo de reserva para fazer fuce :1. depreciação 
ou eventuali•fades, para igualar dividendos e para concertar ou 
manter qualquer propriedade da companhia ou para qua.lSquer 
outros fins da companhia e aquelles podem ser appliCàdos de 
tempos a tempos do modo que a directoria determinar e a dire
ctoria póde, sem levar os mesmos a fundo de re~erva, trans
portàr quaesque1• lucros que não julgflr conveniente dividir. 

IV-DlVlliENJJOS 

I 12. A companhia em <Jssembléa geral po·derét annuuéiar 
lim rfividendo a pagar aos socios, de àc~ordo com seus direitos é 
intet•esses nos lucro~. mas não serú. annunciá<JO nenhum divi
dendo maior do que o recommendado pela díréctoria. 

1!3. Sujeitos ás prioridades que possam Sêr dadas sobre a 
emissão de quaesquer at~çõe> novas, os lucroil da companhia dis
tl'ibniveis serão applicados, pr·imeiro pam o pagamento de um 
dividendo cumulativo à taxa de 7 "/o ao anno sobre entradas 
realizadas da>~ primitivas acçõcs prefimmciaes da companhia 
não contando para ti i videntlo as quantias p,1gac; por rintédrpação 
de chamada e em seguida o saldo será disLl'ilmído como di vi-
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dando aos possuidores de acções de fundador, de accordo com as 
quantias pagas s?brc as acções que respe~tiv~mente possuem, 
não inclu mdo aln os saldos pagos por anteCipaçao de chamadas. 

114. Quando na opinii\o da directoria a posição da. companhia. 
permittir, dividendos provisorios poderão ser pagos aos socios 
por conta do !iivi~end~ daquell~ anuo.. . . 

115. A directorra poJe deduz1r dos d1v1tlendos ou Juros paga
vais a qualquer socio todas as sommas por alie devidas á compa
nhia por conta de chamadas ou outia qualquer cousa. 

116. TQ(los os dividendos· c juros pertencerão c serão pagos 
(::~ujeitos ao direito do retenção da companhia ) áquclles socios 
que esUverem no registro na data. em quo aquelles dividendos 
forem annnnciados ou na data em que tal juro dever ser rc.~
pect.ivamente pago, não obst:1nto rtualipHW tr,msi\.Jrench\ ou 
tr:msmissão rio ac(:ões. · 

117. Si va.l'ias possoas forem rogi~ttwb>l como pos~nidol"O.'l 
conjunctos de uma acção, qll<•.lrtuer uma tlel!as pôde 11assar rc
ciho ofl"octivo pelos dividondof! o .inros quo :L ülla caibam. 

118. Os d.ividcmlos não V•~n~er:Io jm·os contra :L companhia. 

Y-AYISOS 

!IH. Um avi:;tJ SOI':"t <JX{l!!di '.o pul:t cumpanhi:\ a. fjUal!}uer SO· 
cio, quer pessoa.lrnentc quPl' pelo CorrPio por ca1·ta franqnea!l<t 
endereçada a esse sodo a seu endereço registra• lo. 

120. Qualquer socio residindo fór<t 11.0 Roino Unido póde dar 
um endereço no Reino Unido para o !jUa.l todos os avisos lhe 
soja.m expedidoR, c todos os avis•>s expt~dirlos ~om cs·m, rlirccção 
serãoconsideraúos hum entregues ; si ellc niio der Pndcrr!ÇO não 
terá direito a aviso. 

121. Qualquer avise, si expedido pelo Correio, ser:i, conside
ratl.o entregue, no dia em qu J foi lançado no Cor1·eio e para 
provar o cumprimento desse dnvo1• basta. provat• qnn o a. viso 
foi enrloreçado o convenientemente posto no Correio. 

122. Todos os avisrs destinados :t socio;;, com roforencia a 
qualquer act,ão do copa.rticipação, devem so1· exp!~dhlos áquelle 
cujo nome fignrar em primeiro 1ogar no registro dos soei os o 
um aviso assim dado será aviso sufficiente para todos os pos
sí.Jidores do tal acção. 

123. Todo o testamenteiro, atlmini~tradot·, l'(:pt·osnnl.ant.o, 
curador em fallencia, ou liquidação, fica ah~olntamente obrigado 
a dar como bom qualquer aviso exp!'tlid•J de :tccordo com as 
inskuct;ljos nnterio1·es si este for mandado ao ult.1m•J endereço 
registrado dc:,:se socio, embora a companhiit tenh:t a\ iso de sua. 
morte, lo.ucura, fallencia ou impedimento. 

124. Todos os avisos s~rão CJnsideralios dado3 <J.os porta
dormi de tcan·ants do acções si l"ol"Jll\ a.nnunciados uma 
vez em dous jornae::J diarios de Lonúres e a companhia não 
será obrigada. a dar aviso do ouko mo(! o aos pOL·tadrn·t~~ de V'ar
Tants do a.cções. 
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VI--LitJL'IDAÇÃO 

125. O Iirptidn.nlc •lc qualquer liquidação da companhia 
(qner volunl;n·ia, ~oh inspo .. r:ão ou l'orçn.th) pud•~ni com a an
toridatle de um;~ t·cs,ln•:•-t•> l'SJI('t:i;~l dividir entre os eontl'ibuin
t•·s em valores t.od<L ou qualqum· parte do acUvo tla eompanhia 
c IJlLl'L' estes activos constitttam a. propl'imlade de uma cspecie 
q ttm· tle propl'iedatlcs de vatüs cspccics, c para tal fim púde 
avaliar como julgar licito em rJualqncr mna ou mais classes do 
propriedatlcs. podor;t dcterminat· com0 css:t, divisão tlovo ser 
foi!a entre soei os ou classes tle socios. 

l2G. O liquidante de qualrJIH'r liquidação da companhia 
(quer volnntaria,sub insp0cção 011 forçada) puder;i. com a autori· 
rht•le dn ILill<L l'Csoluç<t•) csp••cial, vont!nt· o acen-o da eompanhia, 
u•t lo• lo ou [lal'i.o tlll St'll act.ivo, Pll;.dubadanwnt.e ott parci:~lmcnt.o 
Jl"l' acçlíe~ in l.egral izcul;\'! 011 par L'"~ i nl cgralizatl<ts, delicnlttrcs, dc
f,cHtw·r:-slol'/t Oll Olll1'<1S Out·igaçÕO) de 0111!'0 Ílli.Ol'eSSO em llll:Ü
Ijllt:L' ottl.t·a companhia, quo· .iá con~l.il.11ída qncr ;~ ~~'mstHnit· pn.r;L 
o Hm do olfoctwH a ventLL o e-:se lirptitlante "a em caso de vend:t 
pelos dit·L•clot'P:> s"b podm·es dados P•n· e81.es osl.al.ntos, os di
l'f1eiot·es putlt•m pelo conLracl.o de venda, conror•lar em obrigar 
lotlos os socio~ pola di:-;t.ribnição aos socios d.irectamento o resul
tado d·1:-; vendas 11:1. pt·oporção d.os sons interesso.; respecti
vu-: na companhia. ou no caso 1ln.s acções dessa. companhia sorem 
dn •lill"t•eentes classes ptl:lcm concordar p:tl':t. tlisl.ribui.ão quan
t•> :·,q acçõcs profercneiao~ da companhia, obl'igações da com
p;whia. comp1·adoea ou de :t.r'çõcs da companhia. comprador1L 
com qualquoe prefercnci<t on pr·im•itlade sobre on com maiores· 
ont1·ada.~ •1ue as acçõcs rlistl'ibttidas compararias com as acçõos 
desta co111panhía ou em parte em tae3 obr·ig-ações, e em parte 
em taes acçõcs ou poderão distrib:Lil' o result.ulo da vcmhL por 
tpmlqucr outra forma, como tamlwm cnt.re d11as ou mais classes 
de accionistas c poderão em t<tl dbtrihnição levar em conta a 
cotar:ãu do merc:Llo 0n qnalrJueJ' rlimí to preferencial de qnal
rtnm· cl;~~se de; aeçLíP.-: n:t co11tpa11hia n podcl'i"í.o maiR pelo con
tt•:tcto limitar o tmnpo findo o ()ua.l ulJl'igações 011 aeçõos não 
aeceitas ou que tenham de ser vendidas serão consideradas como 
il'rovogavelmcnte recnmdas, ficando à disposição da compa
nhia. Fica estabelecido qne ncnhumn. distribuição, conforme 
c~pceillcadcL neste arGigo, serü. feikt por outm fórma, sinão' 
1le accordo com os dit·eitos anteriormente contido.~ nestes 
ostatutJs, das diversas classes de accionistas, salvo com o 
consentimento de uma resolu<,~ão cxtt·aordin<Hia 1h\ classe in
teressathL 

.1727. :-;obro t[ltaltJnel' ve!HI<t feita pela companhia. na ex
er~uçâ.o de um •:ontrado, celebrado antes da Iiriuidaçiio sob o:-; 
poderes dados pelo memonmdwn do associação, neuhum socio 
tm·;t o direito de cxigit· tios dit·odurcs ou liquidantes que deixem 
de levar a eit'eito tal venda uu resoluç:l.o (si houver) autori
z;~ndo a mesma ou a compra de ôCII int.crcsse nessa compa
nhia ; fica rletel'mina•io qne qualqner i nteressc não accoit0 por 
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um ~ucio ou ~:>ocios, poucl'<i, ser vendido pulo~ Jit·odot·u,; ou]il[lll· 
tlantes si olles julg<trCim conveniente o sor;t p;t;;11 a es>e sue in, si 
for só um, ou distribuído ontre O' S•Jdos, si l'urom m~ti~ de. um 
pro r(f(a. 

Nomes, enrlercços e qualificativos tlos suh<cript,rcs 

Ch:trles Bootl~. 24 Gt'cat Cnmhel'land Placc, Lon•Jon \V. 
proprietario de n:tvio:;. 

I. l\1. Booth, 24 C:rcat Cumhm·Ltn•l \'l,cl', Lon•l<Jil \V., 
capitã.o do pxet·cito. 

Goorge M. flo•>th, -!l ti ·e;tl. Cnmhrr·l:intl l'laer•, L•mlon \\'., 
propl'i•)trn·io tll navio. 

Bronisl:~u l~nnkiell'icz, 3G l'rn rl•J Ortvi·lor, i{io •le .);1rrC'Ít'•J, 
cngenhcu·o c i v i!. 

A. de Lavandeyra, 2G rue Huissiúrc, P'"l'is, cn·~t)ttlteiro civil. 
Art.hur L. Baxt\Or, 50 St. Tlwmas St. Lunrhn, S. L, ;v] l'og:vlo. 
D. 1\l. Fox,!) Ot·me Cunrte, \V., engcrth 1il'll ··i1·il. 
F. C. Rat<lman, 50 St.. Tltomas Sr.. S. E., l'~<:rÍ'.:·trl. 
D. A. Little, 21 St. Albam Rtl. Senm 1\ in~'. 1•:-q•x, .~~cron L". 
Datado em 5 til' junho t.le 190~. 
Testemn•1ha dn. nssign:ttnrn. tln .\.rLlmt· L. H:1xl,et'. -- Freú, 

N. Chopple, 18, Bhlwpsgate Strect, \Villian. E. C., 8olicitn.dor. 
Testemnnhn. das a~sign:ttur:lS t',•.-; t:1,1 li c~. -.lr/111' 1· T, I !iv/e;·, 

fiO St. Thornas, St. S. E., advog<tdo. 
Copia fiel.-(.\~signatlo).-Jamrs JJro-l!lw, n.iud:l!lto do regis

trador das companhias anonyrna~.-EBbra o ~rJIIo rln 1 sltillin.~ 
tio Thn~ouro Bt•i t:tnn i co. 

C•TLilica>lo rle inc0rporaçiio de tllll:l •·ompauhia 

Por c~to certifico quo ~t llfamías llarliou;·, U,;1iled. fui ine. •I'· 
porada sub a lei das comp:tnhias !86~ a uno .~o111o comparthia 
limitada no quinto dia de jtmho de mil no,-~,~~~nLoB e dous. 

Passada por meu proprio punho em Lonrlres n111 dC'zenove t.le 
junho dl mil novecentos o U.ous.-James Bw·l"·'· ajudantE' do 
registrador de companhias anonymas. 

Estava um sello .ta Repartiçii.o Jo Registro do valo!' <lo l'inw 
shi!lings. Estava o carimbo do e.,criptorio tio re:d J' t·o:J. 

Est~tvam qmttro estampilhas da. Rllt'<•ht,d()t'i:t d:r C:t i l.al F<'· 
dera! no valul' Llo seis mil e noveeenLo~ rt:·i.', de1 id:rJitt·nt,. irlal.i
lizadas pelo carimbo d<t dit:t Recel)('tloria. 

Nada mais continha ou doclam~·a o r!ilu di,L'HlliL'·DI.u irnpt'C'SO, 
que fielmonto tr<Lrlnzi do l)l'Oprio original impt'e.;.;o em inglez, 
ao qun,l me t·eporto. Em fé do 1p1e p<IS~oi o lll'C>entr~ que a;sit. 
gnei c sollci com o sello do meu o11icio nesta cilLule LI e S. !:in
bastião do Rio de Janeit·ó, aos vinto c oito dó agosto do anno do 
Nascimento do Nosso senhor .Jcsu~ Christu do mil novcconto;; e 
tlou9.-Rio de Janeiro, :.>8 de ~tgosto de 190'2. --- (M:-ignadu) I.. 
Campos, sobt·e quinze mi I o sui.~contus t'1'oi~ d< · r•,;hmpilha:; 1!0 
Tbesouro Fe1leral. 
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DECRETO N. 4534- llE 9 IH.: SETEMBRO DE 1902 

Crea uma brigada de infantaria e uma de cavallaria de Guarda.s Nn. 
eionaes na comarca de Pindamonhangaba, no Estado de ~. Paulo. 

O Presidente da. Ropublic~\ dos Estados Unidos do Brazil, para. 
execução do decreto n. 431, de l ·4 de dezembro do 1896, decreta: 

Artigo unico. Fica.m creadas na Guar<h Nacional da comarca 
de Pinda.monhangaba, no Estado de S. Paulo, uma brigada de 
infantaria e uma de cavallaria, aquclla com a designação de 
ll4a, que se constituir<i de tro3 batalhões do serviço activo, 
ns. 34U, 341 e 342, e um tlo da reserva sob n. 114, e esta com a 
de 40", que se constituirá de dous regimentos. sob ns. 79 e 80, os 
quaes se organisarão com os guardas qualifio 1dos nos districtos 
da referida comarca; revoga·las as disposições em contrario. 

Capital Federal, 9 de StJtembro de 1902, 14• da Republica.. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

:'\niJÍIIO Ba1·roso .Tunio1·. 

Ct·oa mais uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na co
marca de Itaporanga, no Estado de S, Paulo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para 
execução do d :ereto n. 431, de 14 do dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Fica m·eada na Guarda Nacwnal da comarca de 
Itaporanga, no Estado de S. Paulo, mais uma brigada de ca
vallaria com a designação de 40a, a qual se constituirá do dous 
regimentos sob ns. 79 e 80, que se organisar;lo com os guardas 
qualificados nos dis·.dctos tia refol'id<t com,1rca ; revogadas as 
dispos1ções em contrario. 

Capital FeJeral, 9 do setembro do 19 12, 14° da Republica, 

i\I. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

.<?ahino Bllrroso Junior. 

DECRETO N. 4535- DE 9 DFJ SETEMBRO DE 1902 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas NacionaeR na ~comarca 
de Araras, no Estado de S. Paulo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para. 
execução do decreto n. 4::ll, de 14 do dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Fica crea.la na Guarda Nacional da comarca. 
de Arara~. no Estado de S. P<tulo, uma. brigada du inf.mtaria 
com a designação de 115&, a qual se constituirá de tros batalhões 
do serviço activo, ns. 34:3, 344 n ::l·l5, P nm do dr~. rmerva, sob 

Poder Executivo i9~2 28 
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n. li 5, q uc se organisarão com 08 guardaR q ualificarlos nos 
tlistrictos da rcfer·iil:1, cnnm,t·ca ; r<wogadaR as di,;pusiçõ!'s em 
contra.l'io. 

Capital Federal, 9 de setembro de 1902, 14° da Republica. 

l\[, FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

8rtkno R01'i'OSO !liHÍOI', 

DECRETO N. 453G - DE n DE St:TE~umo DE Hl02 

Crea uma hrigada de artilharia de Guardas Nacionues na comarca 
de l'ctropolis, no Estado do Rio de .laneiro, 

o Pre~idente d:t. Repuhlica dos Edta<los Unido~ chJ Br:tzil, 
para execução do decreto n. 431, d.c 14 tio dezemht·o do 18\JU, 
decreta: 

Artigo unico. Fica crnada na Guarda N[l.cional da comarca 
de Petropolis, no Estado do Rio de .la•:eiro, uma brigadél. de ar
tilharia com a designação de 4•. a qual se consti tuir<'t de um 
lJatalhão de artilharia. de posição e um regimento de artilharia 
de campanha, sob n. 4, quo se organisarão com os gua1•das qua
lificados nos districtos da refcridét cornat•ca ; revog;tdas as 
disposições em contrario. 

Cp,pital Federal, 9 de setembro de 1902, 11° tla Republica, 

M. FERRAZ DT~ CAMPOS SALLES, 

Sabino Barroso Jun:·or. 

DECRETO N. 4537- DE 9 DE SETE~!BIW DE 1902 

Crea mais uma. brigada. de cavallaria de Guardas Nacionaes na co· 
marca de Valença, no Estado tla Bahia. 

O Presidente da Republica elos E~tados Unidos do Brazil 
para execução flo decreto n. 431, tle 14 dn dezembro de l89G; 
decreta: 

Artigo unico. Fica croada na Gu:wd:L Nacion:d <la comarca 
de Valença, no Estado da Bahia, mai.-; uma lJl'in·:Hhde cavallaria 
com a de.-;ignaç·ào de 34n, a qual ~e <'Onstitui~:i de dons rcgi
men~os S<Jt, ns. 6? P. 6tl, que se ~rganisarào com os gual'das 
q?a.ltfi_c~1los nos distrt~to.-; da refertda comarctt ; revogadas as 
dtspostçoes em contrano. 

Capital Federal, 9 de setembro de l 902, 14° da Republica. 

l\[. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

S(!bino D(wroso Junior, 
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DECRETO N . .J:j;j,~ --I> E !I DE RETEM!lRO DE 1902 

Crea lllai~ uma hl'iga•la de iu!"auLat·ia de Uuardas Nacionaes na CO• 

marca do CC~rmo, no I•:stado do IUo de Janeiro. 

O Presidente da. Republica dos Est:ulo> Un ~dos do Bt·azil, para 
nxec;nção do decreto 11, ·1:31, de 14 de dezembro ele 18~G. decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guar1h\ Nacional da comarca 
elo Cumo, no Estado do Rio de .Janeiro, mais uma brigada de 
infantaria com a designação de 48", a qual se constituirá. de 
tres batalhões do serviço activo, ns. 142, 143 c 144, c um do 
d1 reserva soiJ n. 4". que se organisarão com os guardas 
qualificados no~ districtos da rofnricla comarca; revogadas a.s 
disposiçõc., em con r.rario. 

C::1.pit~d Fo,[oral, ~ rln sr•t.c.nlJro de 1~1.1~, l !0 da Republíc<i. 

l\I. FtêtUtAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sr1biuo llrr;Toso Junio;·, 

DECRETO N. 4;)3!) - m; 9 DE SETEMBRO DE 1902 

Cr~a uma hrigada tle caYall:tria do Guat·das Nacionnes na comarca de 
Soheal, no Estado do Cear<'t. 

O Pt•osidente da RepnlJliea dos Est:J.dos Unidos do Brazil, para 
oxccução do decreto 11. 431, de 14 de dezembro de 1896, decreta: 

Artigo unico. Fie·~ crcada na Guarola Nacional da comarca 
de Sobral, no Estado do Ceará, uma brigada de cavallaria 
com a d.osignação do 12~. a qu:J.l se constituirá de dous regi. 
mcntos, sob ns. 2:1 c 24, que se organisarão cum os guardas 
qn:J.Jificados nos distl'icto~ ela roferilla cumarca ; rovogadas as 
1tisposições em c:mtrario. 

Capital Federal, 9 do seLmnlJro de 1002, 14" da Republica. 

"\f. Fi·:RRAZ DB CAMPOS SALLES, 

Sabino Bm'i'oso Janiur. 

JJECI{ETO N. ·1510 - lll' li TJB SETKMBRO DB 1!)02 

Abro ao 1\Iinistorio tla lntlttstria, Viaç:lo e Obras l'ublicaa o credito 
especial d~ 50:000.3 para set• applicado á con~trucção da linha, 
tclegraphica de Salin:~s a 1\larapanim, no Estado do Pará. 

O Presidente da Ropublic:t dus E~t ~dos Unidos do Hrazil, 
usando da autoriza~ãu con~t:wtc rlo n. I! do art. 18 lia lei 
n. 834, de :30 de tlozembru üe 1\101, rle<Teta: 

Art. l.o Fica abm·to ao Ministcrio <la. Jndnstria, Viação e 
Obra8 l'ublic<ts o credito e.~p.:cial do cincocnla contos do rêil'l 
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( 50:000$ ) para ser applicado á construcção da. linha telo
graphica de Salinas a Marapanim. no Es•.aclo do Paeá. 

Art. 2. 0 Revrg ~m-se a.; dispo~içõe~ em contntrio. 
Capital Fe.leral, 11 de setembro de 190.2, 14·• d.a Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

A11toniu AHgHsto rio 8il1Ja. 

DECRETO N. 4541 - I> E ll I>lc SETEMnno v c I 902 

Abre ao Ministerio da Inrlustria, Via~iio o Obras Public:ts o creuito 
extraordinario de 204:495$ para pngamenLo elo pessoal da Repar
tição Geral dos Correios, creaclo por de li beraçiio do Congresso 
Nacional em 1901, correspondente a esse exercicio. 

O Presidente da ltcpublica dos E~;ad.os Unidos do Brazil, 
usando da autorização constante do decreto lcgisLd;ho n. 871, 
de ll do corrento mez, d.ecreta : 

Artigo unico, Fica aberto ao Ministerio da Intlnstl'ia, Viação 
e Obras Publicas o credito extraordinarw de 204:495$ par<t 
:pagamento do pessoal da Repartição Gel'al dos Correios, 
creado por deliberação do Congresso Nacional om 1\J()l, e man
dado cumprir pelo decreto n. 845, de~ tlo j;~nciro nltimo, col'
re::~ponden te áq uellu exerci cio. 

Capital Federal, ll de setembro ele ID02, 14" tia Ropublica. 
l\1. FI':RR.\7. I>E C.\MPOS SALLES. 

Antonio A.H.fJHS!O da 8ilrr~. 

DECRETO N. 4542 - DE 11 DE SBTE.'IlRRO DE 1902 

Abre ao Ministerio da Industria, Via~ão e Obras Publicas o credito 
supplemen\ar de 408:450$ á verba n. 2- Cor1·eios- da lei de or
çamento em vigor, para o pagamento do pesAoal ele qu" trata o 
decre\Q n. 845, de 8 de janeiro do corrente anno. 

O Presidente da. Republica elos E~t:tdo..: Unido,; do Brazil, 
usando da autorização co:tstante elo dect'()to logi:;ht.ivo n. 871, 
de 11 do corrente mez, decreta: 

Artigo unico. Fica aberto ao ~Iinistot·io da Industria, Viação 
e Obras Publicas o credito supplemen~ar de 408:450$ á verba 
n. 3 -- Correiod - da lei de orçam mto em vigor, para paga
mento do pessoal da. mesma repartição, de que trata. o decreto 
n, 845, de 8 de janeiro do corrente anno. 

Capital Fudera.l, 11 de setembro de 1902, 14" da Republica. 
1\l, FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Antonio Augusto dn 8il'l)(t, 
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DECRETO N. 454J- IJE 12 ]lg Sln'EMBlW DE 1902 

Publica a adhesão do Japão ao accordo relativo á permuta~ão de 
carta~ e encornmenda~ (boite~) com valor declarado e á convenção 
sobre a permuta de cncommenclas postaes. 

O PrtJSidentc da Rt)puhlica. 110~ Estados Unidos do Brazil faz 
pul.Jltca a a· !tesão do J;Lpiio, a pat·tir de I de dezembro do 1902, 
ao acco:do relativo :i permutação do cat'tas o encommondas 
(boites) com valor declarado c <i. convenção ~obre a permuta de 
encommendas postaes, concluídos em \.Yashington em 15 de 
junho do 18\J7, segundo <L eommunicação do Conselho Federal 
Stusso, de 22 de julho proxiu10 pa.:>sado, ao Min.sterio das Ro· 
lações E.'teriot·c~, cnja. traducção otficial a csto acompanha. · 

Capital FL·deral, 12 do setemlJt•o de 1902, 14° da Ropublioa. 

M, FEl tRAZ DE CAMPOS SALLES, 

Olyntho de ltfagalhãe.~. 

'l'RADUCÇÃO 

Berna, 22 de julho tle 1002. 
Sr. Ministro-Envi:1ndo a V. Ex. a inclusa cópia da nota 

que <L Legação do tapão em Vienna dirigiu ao Presidente da 
Confederação Suiss:1 em 20 do junho prox:imo passado, temos a. 
honra do infurm<~.r-vos a adlwsão do Japão, ·• par&ir de I de 
dezembro de HJ02, ao accortio relaoivo ;t permutação de cartas 
e encommendas com valur declarado e á convenção :>obre a 
permuta de encomuwntlas pustac,, concluídos em Washington 
em 15 de junho tio !H!I7. 

Os equivalentes pelos qu<toi a administração postal do Japão 
cobrará 1 tax'L d<ts cnt~unullt1tlth' post;tes foram fixados nos 
seguintes: 

20 scn. 
2;:; ctmL. , = lO sen. 

U Japiio usarã a f.1enldade previst.a no art. 5°, § 5o, alínea 
1°, da convençà.J couceruen&c ás encummen ,as postaes e co
brará uma sobretaxa do 25 ccnt. por eneommenda. 

Com relação aos ponLOs tratados na. ca.r·ta ao director da 
Secretaria. Internacional dos Correios, c<trta annexa. á supra
mencionaúa nuta, a Secretaria Internacional dirigirá uma 
communicação par·ticular ás a .. ministrações postaes interessa
das nesse assumpto. 

Queira acceitar, Sr. Ministl'O, a segurança da nossa alta 
consideração. 

Em nome do Conselho Feueral Suisso, o Presidente da Con· 
federação - Zemp. -0 chanecllet· da Confederação-Ringier. 
-Sr. Ministt·o das Relações Exteriores dos Estados Unidos do 
R1·azil- Rio tln .Ta.nnim. 
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Cópia-Lcga~;ão do Japão- Vlcnna, 20 do junlw do l!JU2. 

Sr. Presidente- Tenho a honra do dw-vos conhccimmto 
do desejo do meu Governo, como so vê aliá.s d:1 inclns:J. carta, 
de adhorir á convenção internaciJnal de \V:J.shington, do mez de 
junho do anno do 1897, relativa ao s;rviço de cartas e cncom· 
mondas com valor doclar.tdo c ao <tecord'' sobre as encommen
das postaes. 

Ouso, pois, pedir a V. Ex. que so 'i rn, ll>Jt.iticat· L·sta 
decisão do meu Governo aos Uovorno:; de todo~ o.-; paizes dt~ 
União Postal Universal, dando-llws conlwdmentJ tl:L 1·<~1·ta junt;~ 
á. presente, o remotter a pl'imeit·a ao rle:;tinat.ario, St·. dit·ector 
da Secretaria. Internacional da Uniã.o Postal Universal. 

Estou ainda encarroga.do, Sr. Pl'esidento, de informar-vos 
que o Governo Imperial, de conformid;vlo com o art. 24 da 
Convenção Postal Universal, procederá, a p<J.rtir do 1 de de
zembro de 1902, segundo as prcscripçõml rias du;ts convenções 
supramencionadas. Quanto á PL'l'c~cpç·ão das llcspozets üe p .rto 
foi fi.x.ada a seguinte taxa. : 

1 franco francez-40 sen japonez ; 50 centesimos-20 sen o 
25 centesimos- 10 sen. Cobrar-se·ha. m:tis 25 ccntosimos (lu 
sobretaxa por cadi\ oncommonlht po.stal. 

Aproveito esta occasião paea offcrocm· ;t V. Ex., com os 
meus antecipados agradecimentos, a:; seguranças reiteradas da 
minha alta consideração.-(Assignado) N. Mahino, Enviado 
Extraordinario e Ministro Plenipotencial'io do .Japão. 

Copia-Legação do Japil:o em Vicana, 2 de jLllltO de 1902. 

St•. Secretario-Tenho a honra de informar-vos que dirigi 
hoje uma carta a S. Ex. o Sr. Pl'csidente da Confederação 
Suissa sobre o desejo do meu Governo de adltcrir á Convenção 
Internacional do Washington, do mez de junho do anno 
de 1897. 

De accordo com o desejo expreRso do Governo Imperial o em 
.recordação ao vigesimo quinto annivm·s:trio da adhesão do 
Japão á. União Postal Universal a dit:J. eart:J., apezar dn cscdpt:~ 
e expedida hoje. foi datada do 20 de junho, dict em quo teve 
logar a adhe:>ão supr<tmencionada . 

. Ser-vos-hei muito grato si vos dig·nat•tlos do levar ao conhe
cu~ento de S: ~x. esta circumstancia o rogo-vos, Sr. Socro
tarl~, que accmte1s as seguranç<ts r la nossa <~,L ta consideração.
(Ass1gnado) N. Makino. 
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DECRETO N. 45H- DE 15 DE SETEMBRO DE 1902 

Concede autorização ao Dr. José Joa'}uim dá Costa PtJreira B1•aga e 
outros para organisarem uma sociedade anonyma de previdencia, 
sob a denominação de-Montepio Popular. 

O Presidente da Rcpublica dos E~tados Unhlos do Bra.zll, 
attendendo ao que requerem o U1•. José Joaquim da Costa Pe
reira Braga, João de Almeida Casam;, Antonio Caetano de 
Azevedo e Manoel de Miranda Rosa., decreta : 

Artigo nnico. E' concedida autorização ao Dr. Jos6 Joaquim 
da Costa Pereira Braga., João de Almeida Casaes, Antonio Cac· 
ta.no de Azevedo o Manoel Miranda Rosa para organisarem uma 
sociedade anonyma de providencia sob a denominação de-Monto· 
pio Popular, de accordo com os o3tatutos que apre3entaram o 
ficando a mesma sociedade obrigada ao cumprimento das for
malidades exigidas pela legislação em vigo.·. 

Capital Federal, 15 de sctombr·o de 1!)02, 14° da Republica. 

M, FtmRA7. DE CAMPOS SALLES. 

Antonio ,lttgus/o rla Silva. 

Estatutos da Sociedade Anon~ma de Prevldencia 
MONTEPIO POPULAR 

I> A SOCIEIJAIJI;, SEU~ FINS, SI~ DE, FÚil•l, I> I" llA•>',\1), C.\1'1TAL 

E .\CCIO:'oi!ST.\S 

Art. l." Fica constituída unn sociedade anonyma dn pi·evi
dencia, sob a denominação de Montepio Popular, que terá su;t 
sédc c fõro nesta Capital Federal e se rogerá por estes esta· 
tutof:l o pela logislação om vigor que foe applicavol ás institui
ções dosta natureza.. 

Art. 2.• São seus fins crear duas secções de montepio$ em 
favor das pJsso:~.s que nas mesmas se insct•evorem como contri
buintes, ou de seus herJoiros e legatarios, e prestar auxílios 
aos mutuarios em ca~o !lo dmastros on accidentes. 

~ l.• A pl'imcü-;\ s::cçã.o do:tomin<t-so Montepio I>ot:tl odes
tin:L·SC a ga.rantit· o p:1.gamenb ele um capital ou de uma pen
são acJ proprio contrilmmte OU á p3Ssoa em favor de quem foi 
instituído o montepio no fim do pt·azo esc Jlhiclo pelo instituidor. 

~ 2." A scgutl!la secc;ã.o donurnina-se Montepio Mutuo o será 
constituída por grupos do I .200 co.ttribuintes. Catla grupo 
garantirá o pagamento do um conto tle réis (l :000$) de uma só 
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vez ou uma. pcn~ão vita.licia de no,·eu t<J. mil reis pot• anuo, em 
favor dos he ·deiros ou leg'ltal'ios dos mtLtu<tt•io~ quo fallccerem. 
Quando qualquer mu•.ua.riu dosta secção for victima de desastre 
ou accidentes graves que lho produzh•em contusões ou fractura.s, 
terá direito a um auxilto em dinhllir<.J para o seu tratamento, 
sem pt·ejuizo de legar integralmente o mvntepio por seu fal· 
lecimento. 

Art. 3.• A soüenade ter<t filiacs c <tgcnci<ls no~ Est:vlos e no 
exterior, onde convier. 

Art. 4.0 Sua duração será do 90 annus, p•Jllcn!ln e~~e prazo 
ser proroga.do por deliuel'ação da assembléa geral 1ln accionis· 
tas, no~ termos da lei. 

Art. 5.• O capital ~ocial e 1lo ~00:000$ {duzentos contos do réis) 
1lividitlo em mil acções do 200$ (duzentos mil réis) cada. uma. 

§ 1. • Os subscriptores rea.lizal'ão uma entrada do lO ·:~ do 
valor das acções subscripta.s, antes de sm· installada a socic· 
dade. As demais entradas de capital sorão cll:uuadas em quotas 
de lO "/o no maximo, com intel'Vallos do um muz, pL•lo menos, 
<1. proporção que os negoctos sociae8 o exigirem. 

§ 2.• As acções ~et·ão nominativas até SOt'em integralizadas 
podendo depois ser transfo ·m1.da8 em titulos ao pol'tadol'. Sua 
transferencia op<Jra-se no~ termos da lei. 

Art. 6.• O capital poderá ser angmont'tdo por deliberação da 
assembléa. gorai ou n:t hypor.he;;o do a1·t. G4, de aecordo com o 
que a lo i determinar. 

Art. 7." São applicaveis aos accioni~las todas as rlisposir;õcs 
dá lei vigente que lhes são relativas. 

CAPITULO li 

DO MON'l'EI'IO fHIT;\ To 

Art. 8. 0 Podem inscrevnt··se nnsta secção para instituir mon· 
tepios liquid.aveis no fim de 15, '!0, 25 ou 30 annos, todas as 
pessoas uo qu Jquer idade, sendrJ 1wce~s:1rio p<tl·:t os monore'l 
licença de seus p 1es ou tut Jres. 

§ 1.• C tda titulo de montepio !lotai sel'á do valor de l :000$, 
e cada pessoa pôde possuir nnmm·o i Ilimitado do~ mesmos. Esr.es 
títulos são transferíveis por t.·t·mu no respt•ctivo livro de re
gistro, assignado pelo cedente, pelu adquirente c pot' um di· 
rector. O adquirente a.s~umir·á todas as ob ·ig:tçõr~-; rio cedente e 
paga:á 1$ pela transfernnci:t do cada titulo. 

§ 2. • O montepio é representa1lo no valor de cada titulo, o 
qual será pago de uma só vor. no fim do prazo escolhido á 
pessoa em nome de quem o~ títulos cstiYrrem inscriptos na 
época do vencimento. 

Art. 9,o ÜR mntuarios p:tg:wã.o 10$, por titnlo dn montepio, 
como inscripç?io. · 



ACi'OS [JO l'OPI!:It BXEC!JTI VO 4tl 

Art. lO. Pot• titulo do montepio qnc pJ>\~uit· o nm~nario p<~-
g<n·á. a scguinto contt•ibuição anuual adca.ntadn.: 

Pelo prazo de 15 <\Unos, 50$fJ00 ; 
Pelo prazo do 21J anuo.>, i.l4$0:JO ; 
Pelo prazo de 25 annos, ·~t$0DO ; 
Pelo prazo de 30 annos, lG:)OOO. 

k> annuidadcs poderão ser pag<ts em q li<> tas mmcstt·<~es com 
o augmento de 4 °/u, um quotas ttimonsaos com o augmonto do 
{i"/ •• c em ttnota~ memm.cs com o augmento 1\c 8 "/o· 

§ 1.• Qn·mtlo a annuirla lo fnt• p;~ga em rrc.qt ~çõos, o mut na,· 
rio quo deixar de pag<tl-as dentro do nwz om quo vcncol'Plll p~.
gará. lO •/ o de mult<t sobre a prestaçiío em atra.zo ; flllétndo lo r 
paga annualmente, velo n.trazo o mntuario pagará o premio de 
1 ''/o ao me r- como \'apit:llizaç:·tt> trimcnsa.l. 
~?.o Emqu<t.nto nã.o ec:Gi,·ot• pag:t intogralmmJte uma annui

dade, o titulo rliJ montepi" cadue:trCt em f<tYOl' J.a socio,Jadc :-;i 
o mutuario se atraz·u· por mai:-l de tre~ nwzcs nu pagJ.mento 
das respectivas prestaçõe~. !Jepui.~ ,[e estar 1uga a. pl'imeim 
annuid<tde, não caducar;í, mais. 

Art. 11. Os títulos de munLepio c >lll mais de uma annuidado 
em atl'azo ~et·ão liquidado~, tlevulvon1ln-:-;c aos rospec~ivus pro
prietarius o valor das aunrtida.des pagas, sem juro~. si não exce
derem de cinco, CJin juro3 ·'imples de 4 "/o ao annv si fut•em 
mais de cinco, e com j :trus simples do 5 o /o ao anuo, si fut•om 
mais do 10. 

§ 1. 0 Os mutua.rios quo não quizerom continuar a paga.e as 
respectivas annnitiadcs, podem pet!ir a li<luitlJ.t;ãv de seus ti
tulas nos toemos dcsto artigo. 

§ 2. o Fa.llecentlo o mutuado, seus hCJ·deiros podem continuar 
a. p tgar as respectivas annuida,les rara liquitlu o montepw no 
vencimento, ou pedir a li•plÍdaçiio immetliat:t nus t.m·mv~ deste 
artigo. 

Art. 12. O,; mtüuarios podom remir-se do pagam!'nto 1las 
annuidades, modhn:;o o p:tg:tmonto de um:t só yez por contú do 
r(,is do montepio: pelo pt'<t7.o d,, l:J <\Unos, 4708 ; pelo prazu de 
~o a.nnos, 350$; pelo pl'aZ<> tle ·~;:, <tnn.J,., 21i:t" ; pel<J pl'azo ttl' 
30 a.nnos, 200$000. 

Ar~. 13. Os tit.ulos de montepio com m:\is do tres annnida
des p~was podem sct· caucionados na socwda.<Ie em garantia do 
cmpro:;ttmos. 

Art. 14. O mutuado ou b3ncficbtlo, na época da liquidação 
do montepio, poderá, em lugar do capHal garantido, optar por 
uma pensão v,talicia. correspuntletlte :t !) "/o n,o anuo sobre o 
mesmo capital. 

§ 1.• As pensões serão om uma só vida, extinguindo-se por 
mortn de c:tda pensioni3ta na pa rt.e que Jh:J coi·responder _ 

§ 2. 0 As pensões pvder;'il) ~et' p:tg.Js annual, s ·mesu·al, tri
monsal ou semanalmente. 

Art. 1:J, E~tr.. ~rc~ão t.orá fundo collrctiyo o fun1lu de rc
.~f'I'V.'t, 
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At·t. In. O fundo uo roS:ll'va. desh secção constitue-se com 
80 °/o do valor das annuidades o com 90 °/o do valor das remis
sões, e destina-se a crear, pela accumulação de juros de 6 % ao 
anno com capitalização slmestral, o valor dos títulos de monte
pio emittidos. Por este fundo serão pagos os montepios venci
dos e os títulos cuj:t liquidação for solicitada antecipadamente 
nos termos do art. 11 c seus pa ·agraphos. 

Art. 17. Os valoro::~ pertencentes ao fundo de reserva serão 
empregados na compra de apoliccs e de prcdios ne.,;t:t Cctpital, 
em emprestimos garantidos p~r hypotlwcas de pl'odios nest:t 
Capital e do apolices, ou pela cau<:io de valot·es IJIIO nito cstoj:lln 
sujeitos á depreciação. 

Art. 18. Quando :t rend:t dos valores po!'tenccntcs ao fundo 
de reserva exceder de G •/o ao anno, mcbtde do excesso perten
cerá á sociedade e metade ao fundo collectivo. 

Art 19. O fundo conectivo constituo-se com a renda prove
niente do disposto no art. 18, com as differen<:as de jur11s quo 
os mutuarios deixarem do receber, em virtude da liquidação 
antecipada do seus titulos, que caducarem, c com os juros de 
8 o /o ao anno, com capitalização semestral, que produzirem os 
valores a este fundo l>ertencentes. 

§ I.• O mutm~rio que liquidar seus titulos antes do prazo de 
15 annos perdurá o direito á parte quo lho cot·ro$pOnLlor ao 
fundo colbctivo, em favor dos que continuarem. 

§ 2. o Todos os mutua.rios que complotarom o prazo de 15 
annos roceborão nes8a época a parte que lhe~ correspondcl' no 
fundo coUectivo, proporcional :u que tiverem pago; dessa 
l'poca em doante receberão essas quotas de cinco em cinco annos 
ou quando liquidarem seus títulos, :i sua osculha. 

CAPITULO III 

DO MONTEPIO MCTUO 

Art. 20. A sessão do montepio mutuo divide-se em grupos 
de 1.200 mut.uarios; a mesma pessoa pódo in~cruvor-sc em 
muitos grupos. 

§ I. o Em cada grupo em que inscrever-se o mutuat'io pa.• 
gará joia c mensalidade, de accorclo com sua. idade na data d~ 
inscripção, pela seguinte 

'!'ABEL LA 

luades na d;..ta da inscrlpçâo Joia Mensalidade 
De mais de 15 até 25 annos ....... 10$000 2$0:)0 
~ » » 25 » 33 » 11$000 2$200 

" » " 33 » 40 )) 12,;000 r » » " 40 )) 46 )) 13t000 2 600 
» " " 46 " 51 )) 14. 000 2 00 , , » 51 )) 55 » 15$01)() 3. 000 
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§ 2. • A joia sor<i paga no acto da inscripção ; a monsalid<tdo 
ô rlevi<la até o dia 10 do mez a voncot', sendo dessa d<tt<t em 
deant.c cobrada com 5 •/o (lo multa,. 

§ 3.• A falta de pagamento de trcs mensalidades faz o mutuario 
perder o dircif.o de recebet• auxilios o, si fallcccll', o seu montepio 
soffrer<í. o desf"\onto de 5 "/o por nwz de atrazo, além de um. 
Si o ateazo oxccdet• d! seis mozcs, o mutuaeio vúl'<i eliminado 
do grupo em que se atraz<tr, som direito a rechmação algum<t. 

§ 4.• O mutuario quo tiver completado vinte anuo~ em um 
grupo, sem se atrazar, n:J.o será mai; olimin<~!lo. Si so atl'aza.r 
om sons pagamentos, serão o . .; l'iJI-lp:Jcti1w; va,lores debitado:; 
em Sll<t c unta p<u·a seeem do,con tailos dtl sou montepio 
po1· srm fallecimcnto, com jtll'OS lle um }101' cento ao moz 
capitalizarlos seme~tt·almentll, mas, emqun.nto estivee com e~so 
debito em atrazo, não terá direito a rt~cober auxílios. 

Art. 21. Podom inscrever-se nos grupos para instituir mon
tepio e gosar dos auxílios em caso de do,astro ou accitlento, 
todas a~ pessoas do ambos os sexos, maiores lltl 15 até 55 annos 
de ülade, que gosom saude. a juizo tlo.-.; meuicos da sociedade. 

§ l. • No acto rla inscripção o mutuario dochrará seu nome, 
idade, natur<tlirlado, filiação, esta.do, profissão, residcncia, o 
a quem loga o montepio por sou falloeimonto. Na falta desta 
ultima declaração, o montepio sor<i pag0 a ~cus herdeiros logaos. 

§ 2.• O mutuario poderá em qualquer tempo modificar essas 
declarações por meio de requerimento com firma reconhecida 
}Jor tabollião, dirigido á directoria. 

§ 3. o Ninguem podert't instituir mais de um montepio no 
mesmo grupo. 

§ 4. • Os mutuarios devem eommunicar á sociedade quando 
mudarem de l'osidencia ou se ausJtltarem. 

Art. :?2. O montepio sú ser;i pago si o mutuario faJlecido 
contar mais do seis mezes do e!foctivirladc no grupo o tivm· 
pago pelo menos sete mensalidades ; <lo mesmo modo o mu
tmtrio, sú depois de preencher essas contlições, poderá receber 
auxilio3. 

Art. 23. A sociedádo garante aos mutuario> os seguintes 
beneficios do cada grupo em que se inscreverem: 

§ l. • Aos que contarem mais do sois mozos até um anno no 
grupo: 

a) o auxilio do 50$ (cincocntr~. mil réis) aos que, em virtude do 
desastre ou accidento, receberem contusões ou fracturas que os 
impossibilitem do trabalhar pol' lll<\ÍS de 15 dias, o do dobro 
quando ficarem impossibilitado:; do trab;tlh;u· poe mais de um 
mez; 

b) o auxilio de duzentos mil réis (200$000), quando em virtude 
de desastre receberem contusões ou fracturas que tornem neces· 
saria a amputação do qualquer de seus membros ou produz:\m a 
invalidez ; 

c) o pagamento do l :000$ (um conto de réis) por seu falleci· 
monto a seus herdeiros ou legatarios. No caso do ter recobido 
a.uxilios, serão estes descontados do montepio. 



.j 11 

~ :2.'' .\o;; llliiLH:Lt'ÍUS C.OlllllUi:~ dt•. 11111 :"'1110 dt• t·/l't~t'i,ivitlctlltl 
sct·:"io concodi<los n;; :wxiliu'l no <lnlJI'o ti. o q 110 t~:<L:i. lixa• lo no plL
ragTapho pl't\Cetlent<l, c, nu c:uw tlc f:J.Ile<'imt'ttLo, •lo snu mon
tepio não :.;orá de,conl:atla. a itHportauei:t do,; anxiliuc> l[lW pot• 
desastres ou ê\Cci .<mtcs anteri<H'• s tivot' ·m l'úC'lLiJu. 

At·t. ~4. Os auxilios cru virtntl<l tlo de:q,trc~ ott accidonies 
serão pagos :'t vista rle at.i.r . .;ta,,[o pas-<ado p<JL' um tlus med1cos 
tlct ~ocic<httlc, do qn:tllln-ot·:i. ct'lHf 11· o lltlllll't·u d<: di:t,.;.ink:ulos 
nocossal'ios p:Lt':L o mntnarin Ctl 1':t r-:'<•. 

~ 1." Si o mnw:u·iu fal!l''lüt' o11t" >ti·<'<Jil"Jt••i:t d·· tlt>,-i:tc>l.ro 1111 
acddonto pl'io 'lualj:1 t.tl'l)l' tne<:l,jdo :~,1'\ili•<. c 11 t:dlt:l:illlcniu 
se 1!01' dmnro do pt•:tzu douttt til"/. 1h 1!-Ll:t do ae•·i•l"IJ\:·. o valor 
do auxilio ~m·:i. 1los'contado tlu lll<lll tr']'iu; m:t~ ·i o fiLlll'CÍillO!lto 
tiv.:r lu:~ar dopJiS des~o p1·azo. u:v• : ·t·:i l'oi.tl) esst) <lu-<c,, to. 

8 ·!. 0 O rnutnal'ÍO 1[110 !'ilCidJPI' :tll\iliu': euJt-en·:u·;l u lJit•eito 
UO l'CCOUO[ OS dO !IOY<J SÍ tui'JI;ll' ;L 8<'.1' l'ieJ,iJtt:l, do f[UiJ.lt[UCl' 
uesastreou aeuidcuLe. e kgar;í,u lllultltlJ!i" pu!'·'''" f'dl•:dmellt'> 
dc~de <JUe co11tinnc ;\ pagat· '1t:1.,; coJJtJ·il<lli':'it·.~. 

Art. 25. U montepio ser.í p:t:.w J'Ul' t:dlt•·:iull\ttl'> de qu:dquet· 
mntuariu, logo que "s i nte:m:-m1lo:o; a.pl'I\St•lt t.:tl'IH!l na s<;tle ~ucial 
o ti t.ulo de montepio, ccwtill:'l.o dt: obitn do tJtutnal'iu e pt·ovada 
identirtado dcvte, o provarem s11:t quali•ladn do h01·deims on úc 
legatarios. Si o Jnutn:~l'i ' f<llloei1lo dt:\-1'1' 1:unf: ilmições em 
atrazo. sor·:·,o e,:tas dP'('<Jllt.atln~ do llto11tnpi". 

Art. :!H. Quando 1:m UJtl gTIIJ'O i':tlll•t'l'lllllt dou.' ott mais mn
tn:LJ'tui-1 em Jtlll 1110/,, todos os Jlltl·.uar·i(ls dt'."'<' gl'liJIO ]lflg:~rão 
uma eontribnit;âu exi,J·aoJ·din;,,·i:t de Jllil r<·i.< Jll!l' f'al!Pt~imento 
quo CXCOt1ül' de llltl. lll:~..; Si liliK Jll!·Zt1S ;<,IJI,ot'Íiii'I'S do lllCSIIlO 
anno nào ttYcr fallt•cido nmt,n:tt'i<J, l'tllqtt..ttto n. JnoJ•talilbdn 
não oxced1t!' dn nm par:t eada tll<'Z, ni< ,, ~· 1·:·1 ctli<rada P.Kta cun
tribuiç:l.o. 

Parct_grctpho unieo. Os nmill:u·io.' que dl:ixat'<1Jit do pagar<~. 
contribuição PX raut•tl inaria ittC<JI'l'Uilt n:~.o; vc•n:~,.; do ~ ;~" do 
art. 20. Es1.e p:1gawonto rlnn; ''OI' Pf!'tct.uado no pn1zo de 15 dias 
contados da dar.a em que fur annnneiad:t a e"l't':'ll•;a. 

Art. 27. Os mutnarios ficam remidos nli fim do ?5 annos si 
tivorem pagtJ todas as contdl'''i<·ÕP~, 011 ~i pa:!:u'''"' d1· unm Hó 
nJz a joia o .ez anno> de nwu .:Liid:Jdl'~ . 

. \rt .. ?H. Os mont(lui''" qtll: n:\<1 f'"I'J'il1 !'t<'i:Jtn:~·.lo' n•J pt·azo 
de dous <tllllO:-l, cont:L os da da1.a "" l';lill'<'illl<'lll" t[,, mntuario, 
c:vlucarão, n:'w ]Ju,[endo mai' .;11!' J', J•i:Jiii:td"' li•1d•• p<su prazo. 

Art. :!U. U capital .uamutido l"••lt•1·;i "' ,. !.t·:~n,f'orrnado em 
pcw;ão vitalici:1, tiO;> ~l'l'ltliJ:; 1[o tli;l•u.;l,u tw :lt'l,. 11 e sou:-J 
para, rapho~. 

Art. :m. l'aua gl'upo l1•r:·, rund" ti() ~~:~ranl.i:t, u c.1ixa du 
mont.opio. 

Art. ::[. o fnndo de gaJ'<llll.i;t ron~lii.n!'-SI' I'Olll ()I) o;, d.as 
joias, GO % da~ nwnsalid:~dl'~ do pt·illii~Íio '''m· si.J'n o llO ~;. d.cts 
r1uantias recebidas pela t•emisB:l•J p11r unt ~ü pa:.:uw~nto. A este 
fundo serão Pt·odi1,ados jueu~ d•• li "., "" :unw. l'llllt ··apita.liza•:iío 
S!'lllt'SÍ.J':lf • 
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Este !undo dmtina-se a. crmstituit• pela c;~pita.lização de juros 
o capit:tl g;tran tirh polu f:tllor.im 111 to rios m 1 tu;tl'i•JS remidos. 

Ar~- 3-~. ,\ e:tix ·, drl 111 •nLn •Í•l.' con-;tHtlil-SC eom lO% das 
joia.~. 10 "o tl.t:-: 11\t'IH did \•111·\ •lo pi'ÍIII"Ít'O ~~~llll'~t.J'O t• iO ~ó tias 
scgu.ntos. 

Os jn os quo pl'orlnzit·cm o; va.lot'tlS p;·dr,nctmles a c~ 1.:t caixa 
até (i •·, ao :wnn :-:ot•;\.o Íll!\<ll'P'>l':vlo-; :tu.-; nw-;mo-;. T:unbtllU poe
ÜJI1t't\ll1 a esta. c:Lrxa \)11 ', tla-; '''mt.r·ilrn,··ÕrJ-; cxtt:Lue.lin:tt·bts. 

Par:tgt·:~pho nnko. !'oh 1\,Üx:t tln llltll\l.npio drl carta gpupu 
serã.o pa.go,; 11S tHxilioc: aos t·o~pDcCivos mutu:t ·ios c os mon
tcpius por fall<'cimcnlo dos mo-;rno:-:. N•J fim de cada anno 
social. os rldo que oxr:rlrlct· :t cinetJ contos de réis pa.ss:J.rú. para 
o fnntlo rle !!(1t'a ntüt _ 

Arr .. 3:l. Tortos o:-: va.lot·c-; llllt'Lrmcrllll.cs u.os gl'npos serã.o 
empreg<trlos rle accot·rl•J com o tlispust l no at·t. 17, conser
vando-se rlcposit,:t l<t em L:Lnco quo in~pit·e confiança quantia 
sutlicinnco para attonrlcl' :.w pl'ompto pag:trncnt•J rlu:-; auxílios c 
do~ Jll.JllteplOS. 

Art. 34. Os gTIIJlO' pqrle:·'i•l ''·''' in;l,:!ll:ttl·•~ l~>g·o qucostivnrom 
in8CI'rpt.us oit·J.~I~IItos mn n.t,•·io-;, m:r.s rlt'\'Pt':-~rJ SlT •·mnplnta.rlos. 

§ 1. 0 
(),; mtrLnal'io:-: tPelll !•l't·l'"t'r'lteh p:r.r·a o pt•eendtlltHlllto 

de vaga~ o:r1 outro-.; gt·upo,;. 
§ 2. 0 Os mrrtuario~ l'Cillirl"g po lr•m eonLr•:rltir mnpt·c~tinws 

11:L ~oci ·tl:ule, .1~:t,ranti11rlo-·"~ C•lltt ~~~ll'i rnontopi.o~-
.\rt. :~5. llo l.itulo rlo lllollt•lpio, qtw sor•:i, •:nl.t·cguo a c:trl:t 

rnntn:tr·i·• I'!Jitl tJ t'r~cil1o d:t Jll•ttls:t lirla•k 1l·• sr:tirnu nwz, contcnll() 
torto.~ us rlit'Otl()) o oiJI'ig;t,t:{irH rlu rnutnario, imprn.~~os no verso, 
consLu.r(t :t ospueifit·:u,•::iu rlcL:tllta.rhL clu~ 1:a.so~ c das condições 
em que o.-: auxilirJS dPvom s111' con•·eJitlus. 

Arr •• :m. Qu:tntlo () f'nHrl•• de gat·anria dr: um grupo nxcotlor de 
duzcnto8 cont.••s dc rríi:-:, lka,r·:'ío i~t~ntos •lo tn::<tlllr:nco tla eoutri
buiçã.rJ Pxtraot•rlin:Ll'i:•, l'l'r::.trh no :tt•t. ·:n, t"d•Js o:' mrrtuarios 
de,;so grupo com m:ti< rle rl"t. :r.nn•JS ri·~ cffectivirla·lc no mesmo, 
scnrJ.J c>s:Ls c.rmt:t•iiJuir;lir"-: SII[I]Jt•irl Li Jl• l:t !'t•nrll .11ste !'unr!o. 

Art. ::i. Ut•.pui1 qno o !'rtlll" rir~ i!''tt'rnti;~, rio tllll :-:t•npo e··worlcr 
de lól't'St'Iltos eunt"s rlu rr··i.-;, u ltiOIH'PlU dr•drl•• ]lilt' Jir.lludtnonto 
do 11111 1111lt.ual'io dCiSil gt·rrp•l sr•t·:i. ll<l.';'rl mn 1-[,[:1 ao pt•opl'io 
in~titnidrJI', quando nsl.n ,;o tot'llat• inv:t itltJ em cortser.luonciu. de 
mo los .ia on velhice, de nwrln :1. w'i.rJ p.,lm· mais pelo seu r.rabalho 
adq uil'ir r·ocui·so~ p:tt':t m:r.ni.<Jt'-8r• _ Nt• ,l,o c:r.so, u mr111 te pio Nnr;i, 
pago pn!u. rPrrrln. rio fn11tlu rir~ g:u·anti:t. 

C.\PITULO IV 

DA All\TI;'\l'Tl~A('ÃO 

Art. 8~- A sociorl:ulc .,nt•:i. :trlnlin i~tt•<J.• l11. por q n:ttro dircctorc~ 
com a rle~igrt:rçã,, r.ln prr~siüentn, ;e e ror at·io, thosonreiro ~ 
ger·ent.e, eleito:> pul:t assr•mhlr1a gm•;tl rlo aceionist:ts por m:J.io ·ia 
abs:Jluta rlc votos. O~ n!Pii.'H ""t'l'it·:l" pr•.lo pt•:r:r" rl0 ~"Íneo annos 
o porl()m ser rPP!cUos, 
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§ 1." Cada diroetor garantir;t sua gcscã.o com a. canção do 
clncocnüt acçõos !lesta sociedadr,, a qwtl su Jlodorli ser levan· 
tltd<t quando o mesmo deixar o cargo, dopoi:; do apln·uvatlas as 
contas de sua gestão pela assembléa geral. 

§ 2. o O:; directures impedido~ por mais tle um mcz serão 
substituídos pelos fiscaos que furem convidados pelos directores 
üesimpediüos. O norneauo servirá até que o proprietario do 
cargo se apresento, competindo-lhe o.> honorario~ do substitnirlo 
pelo tempo quo tlurar a snhsHtuiçiio. 

§ 3.o Não so considerará impedimento a ausPncia Pm serviço 
tla socieuade. 

§ 4." No caso de fallccimento ou renuncia tle qualquer tlire
ctor, a vaga ser;i preenchida no~ tm·mos do ~ 2° deste artigo, 
servindo o Homeatlo ai.<) a primeira reunião da as~eml.téa geral, 
na qual far-sr,-lla eleição pat·a o cargo Yag<~. O eleito sordr;i, 
pelo tempo quo faltar ao substituído. 

§ 5, 0 O m<J.ntlato d<t direetori:l. tormin:•.r:1. a. :10 do junho tlo 
ultimo anno do respectivo 11criudu <J.tlministrat i\ o ; ne8sa datêt 
s!3rá ompo~sada a nova directoria. 

§ 6. 0 Os directores percoborãu ortlenado P porcentagens quo 
sorií.o fixados quinquennalmente pela assembléa geral, autos do 
eleger os novos directores.No e<tso de impeuimento, o substituto 
perceberá o ordenado, e o substituído a gratifieaçiio 011 porcen-
tagem. . 

Art. ~9. A directori:~ celol•t\'U'<i nm:t sossiio or·tlinaria por 
Mmana e rcunit··se-ha extmordinat·iamonte qu:1ndo qualquer 
dircctor ,jttlgar necess:1rio. 

!:l 1. 0 A direet.orh púdo tlnlibot·:l.t' ar·h:ttl<lo-:,o presentes ires 
directures. 

§ 2. 0 No c.:tso do empate, o pt·esitlento tt•m voto de qua
lidade. 

§ 3. o As deliberações da dil'ectorht se rio i.omad:ts por m:dorht 
tle Totos e lançadas em acta no li \To rospoctiYO. 

§ 4. 0 Tratando-se de emprego do dinheiro ou do medidas 
que acarretem responsabilidade ou possam dar prejuizos á so
ciedade, o director vencido poderá pedir que soja convocado o 
conselho fiscal para em sessão conjuncta com a directorin. deli
berar-se sobro a convenicncia da mcrlitl:1 arloptada, sú ~enrlo 
esta executada si merecm· approvação na sessão conjuncta. 

§ 5. o Só mente o presidente será eloito cem 1lesignação do 
cargo ; os demais cargos serão exercidos pelo~ tlircctorns que 
para os mesmo~ forem tlesignatlo.~ na primeira reunião da di
rccturia. 

§ 6. 0 Os tlirectoros substitnom-se reciprocamente em seus 
impedimentos, mas o prc~idonto será sempre cmhstituido pelo 
secrotai'Ío. 

§ 7. o Os directores são responsaveis pelos actos da directol'ia. 
Art. 40, Compete á diroctoria: 
!:l 1.• Organisar o regimento interno o os regulamentos qua 

ofJ serviçus da socieuado exigirem. 
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§ 2.o Organisar as contas o balancetes monsaes, assignar 
c~~es e submottel' a exame o parecer do conselho fiscal. 

§ 3.o Organisai' o rclatorio, balanço o contas annuaes para 
serem apresentados á. <~ssembléa geral, acompanhados do pare
cer fiscal. 

§ 4.o Resolver sobre o~ petlillo~ do inscrip~'iio para instituiç1'io 
dp. montopio. 

§ 5.o Crear novos grupos da secção do montepio mutuo. 
!3 6.• Crear o supvrimir empregos o marcar a~ respectivas 

attribuições c ordenados. 
§ 7.• Nomear, suspende!', multal' o demittie todos os ompl'o· 

gados da sociedade. 
§ 8." Convocar o conselho fiscal quando julgar necessario, o 

nos casos previstas na lei e nestes o.;tatutos, o a assemlMa 
geral ordinal'ia o extraordinaria. 

§ \J." Cren,r e snppeimit• filiaes e agencias. 
§ 10. Demandar o ser demandada l'~u·a exercer livre e geral 

administração, com plenos podere> nos quaes, som reserva 
alguma, devem considerar-se comprehcndidoll o outorgados 
todos, mesmo os em causn. propria. 

§ 11. Exercer todas as a.tt.rilmiçõr.s quo por ostcR nstatutos o 
pela lei lhe competi,om. 

Art. 41. As a.ttribuições dos directores serão reguladas pela 
lei vigente o por deliberação da dieoctoria, no regimento in
tot•no. 

Art. 42. O presidente assignarâ com o gerente todos os eon
tractos quo a sociedade celebrar com terceiros o os títulos de 
nomeação de empregados ; com o secretario a correspondencia; 
com o tllesouretro os cheques para levantar dinheiro~ dos ban
cos. Os titulos de montepio serão assignados por todos os di
rectores. 

Art. 43. O thesouroiro, do accordo com a directoria, poderá 
ter um fiel do sua confiança para substitnil-o em seus impedi
mentos momentaneos. 

At·t. 44. Nos c'\sos omis~os neste:; estatutos a directoria so 
rognlará peL1 lei vi~cnte. 

CAPITULO V 

DO CONSF.LIIO F ISCA L 

Art. 45. O conselho fiscal compõe--se do tres membros effo
ctivos o de tres supplontes eloiim annualmonte pela assem
bléa geral do entre os a!cionistas, por 11mioria relativa de 
votos. Os fiscaes serão empos~ad 1S no mesmo dia da eleição, 
podendo ser reelei&os. 

§ 1. 0 Os fist:ae,; perceberão um<!. gTatificação que será annual
mente fixada pela asdembléa gern,l. 

§ 2.• Os fiscil.ed impedidos, ausentes ou substituindo dire
ctores serão substituídos pelos supplontes, cabendo ao substi
tuto a respectiva gratificação pelo tempo que servir. 
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§ :l.o O con~elllo fi~calreunir-se-ha ordinarianwnte uma vez 
por mez, e extraordinariamente quando for convocado por 
qualquer de seus membros ou pela directoria. 

§ 4. 0 Uma vez por mez pelo menos os fiscaes examinarão as 
contas da diroctoria e a escripturação, o conferirão a caixa, 
lavrando a acta do tudo no livro respectivo. 

§ 5. o Ü;> ftscaes em .,ua, primeira reunião escolherão dentro 
si o relator, competindo a este presidit· as reuniões do conselho 
o dis\ribuir os servtços de fiscalização pelos outro.> fiscaos. 

Art. 46. O conselho ft;cal inm as attribui•;Õ!3s definidas n<t lt•i 
o nestes estatutos. 

CAPITULO VI 

DAS ASSEMBLÉAS GERAES 

Art. 47. A assembléa geral é a reunião do numero legal de 
aocionistas, nos termos da lei. Na~ suas convoca.;õos, consti
tuições e delibora<:õos serão ohsorvn,tlas as <li:;posições d:t l(li 
vigente. 

Art. 48. A as:;embléa geral reunir-so-ha or.limtriamonb 
no mez do junho para conhecer o estado dos negocio.> so(}iam:, 
deliberar sobro as contas da dirndoria r~lativ<~s ao anuo 
anterior, marcar a gratificação dos flscaes o eleger novo!" tis· 
caos e supplemes, eleget• novos directores em ea8o uc vagas, 
eleger nova directoria no ftm de cada período administrativo e 
fixar os respectivos ordenados e porcentagens, occupanuo·se em 
seguida de tudos os assumpto~ do intorosse ~ocial. 

§ I.• As reuntões ~erão pr-e.-Jiditlas pelo pr'lsidoute da socie· 
dado até a acclamação ou eloição de um accionista para presl
dil-a, convid mdo este dous accionistas para secretarios. 

§ 2.° Cada Ior.e de cinco acções dá direito a um voto, mas nin
guem poderá, por si ou como procurador, tm· mais do 50 votos, 
qualquer que seja o numero das acções que possuir ou reprc
sent:t.r. 

§ 3. 0 Os accionistas podem fazer-se representar nas assom
blêas gera.es por procura lo r que tambem soja accionista, devendo 
as procurações ser depositadas na sédo ~ocial, pelo monos, cinco 
dias antes do designctdo para a reunião, p:tra poderem ser 
admittidas. 

§ 4.• A transferoncia das acções nomin.üivil.i ficará. sus
pensa. dez dias antes do design:tdo pam a rounifío da assembléa ; 
as acçõos ao port:tdor serão dopJsitada~; na sMe social com a 
mesma auteceolencia para quo os pJsstüdores pJssam toma,r 
parte na reunião. 

Art. 49. Só em reunião extraordinari:t a a~sombléa geral 
poderá delibarar sohra reform:t dJ:> ostatutJs, prorog.:t·:ão do 
prazo. de duração o liquidação d:t sociedade. 

Art. 50. Quanto ái sua, attl'ibni<:ü•.q, n,; n."fl'mhlêa~ gnraos 
reger-se-hão pela lei vigente. 
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CAPITULO VII 

DA ItECEITA E IJESI'EZA, LUCROS, DIVIDENDOS E FUNDO 

J>E llESEitVA 

4!9 

Art. f> I. Cuns~ituo-so a. ru,~eit;t d<t sodoladu e:Jlll o excedente 
tl:'t .. > !'ontt·ihuir:ões dos mutua.rio~ e dill'uruw:as de juros par;~ 
as quaes não foi determinada applic:tção nos c:tpitulos li e lli 
destes estatutos, com juros do capital e roscrvas da sociedade o 
com q uacS•J ucr valore.; proveniente3 de receita eventual. 

Art. 52. Com :t rend:\ meneionad:t no artigo precedenb 
sorão feitas todas <t> de~pezaH de admiuü;tl'a(,'J:o, propaganda, 
impostos, commissües c cxpediento. O saldo que se verificar 
sumestralmente con::;tituit•ú. lucros para o t'umlo do reserva d<~ 
sociedade e db;tribuição de dividcrHl•JS. 

Art. 5:L Em•[lmnto o c<tpitctl não estiver integralizado a so
cied:ultl não paga1•ú di v ideados c dos luct·os littuidos vorificados 
t cmustralment.o soeã.o pagn.s as pot·centagons da directoria, 
passando o sal.lo tnra o fundo do re3erva. Depois <1ue o capi
t:\l estivot• integnllizad'l set•á scnwstt•almente retirada dos lu
cros liquidas a quota pam dlvidemlos, não devendo estes exco
der de 12 °/o ao anuo sobre o capital ; o saldo passará para o 
funtlo de rcsuz·va da socicdado. 

Art. 54. Quando o fundo de :reserva attingir ao valor do 
capital social será este elevado ao dobro, distribuindo-se a cada 
accionista. novas acções integralizadas em numero igual ao das 
que possuírem na época em que se der este augmento. Esta. 
disposição é de caracter pel'm:tnente. · 

Art. 55. Quando so tiver de proceder ao augmento do capital 
em virtude do disposto no artigo precedente, serão cumpridas 
as disposições da lei vigente sobre augmento de capital, respei
tando-se os direitos dr~. Fazenda Nacional sobro os impostos do 
dividendos. 

C.\.PITULO VIII 

.\.l't. 5ô. Todos o,; valores pertencentes a sociedade serád 
empregados de accOI•do com o disposto no art. 17. 

Art. 57. A dircctoria não poderá contrahir emprestimos nem 
assumir rmponsabilidadcs para a sociedade em desa.ccordo com 
os fins sociaes expressos nestes estatutos ; essas transacções, 
quando realizadas em contravenção ao disposto neste artigo, 
cort•erão por conta do director quo cts autorizar, o qual será obri
gado a indcmnizar a sociedade das quantias para esse fim dis
trahidas, sob pena de perder o cargo si não o fizêr, 

Poder Execu\iyo 1002 -~9 
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Art. 58. No caso de liquidaçio da soeieuaúe, os mutuarios 
serão considern.dos credores pridlegiados, na seguinte ordem: 
1°, os remidos pelo valor dos montepios garantidos e os pen
sionistas pelo Ya.lor dos montepios transformados em pensões 
vitalicia:>; 2°, os mutun.l'ios não l'lll!Üilus pelas quantias que 
tiverem pago á sociedade. 

§ 1. o O capital e re~crva~ dn. !:\ocio,lado re.~pondem pelo cum
primento do disposto neste artigo o pelo~ compromissos que a 
sociedade assume para com os mntual'ios. • 

§ 2. 0 Pagos todos os compt·omis;os ~oci:1us, os remanescentes 
pertencem aos accionistas. 

§ 3. o A sociedade só entrará. em liq ui,laçií.o pot• terminação 
do seu período de dm•a.ção ou por nii•J pJdJr continuar a satis
fazer scu3 compt•ombsos, no.; iet·mos da lei. 

Art. 59. O anno social começa e termtnn. com o anuo civil. 
Art. 00. Si a experienda domon~tra.t· a convcniencia da 

adopção de novas tabellas de contl'ibuições para os mutuarios, 
a directoria podel'á. fazel-o, mediante p:treccr favoravel do 
conselho fiscal e approvação do Governo ; mas si das nuvas ta
beBas provier augmento das contrtbuiçõcs, os mutuarios já in· 
scriptos continuarão a pagal-as pelas taiJella~ anteriores. 

CAPiTULO IX 

PISl'OSl~'Õi::.') TlL\N~ITOJ:l\S 

Art. 61. O mandato da prirneit·a dir.·doria termina.r;i em 
30 de junho de 1908. 

Art. 62. Na as,;embléa. geral de installação serão marcados os 
ordenados e porcentagens da riiructot·üt e as gratificações dos 
ftscaes. 

Art. 63. A tlit·ectoria fica oht·igada a aceeitar as modifica· 
Ções que o Governo fizer nestes e~tatutos. 

Art. 64. De accord.o com a faculdade concedida pela lei, são 
nomeados partt os cargos do llireetot·es e liscaes os se"uintes 
accionistas: " 

Presidente, Dr. José Jo;t•luim d:t Cost;t Pet·uir;t Braga. 
DiPectores: João do Almuitla Cas;te~, Antonio Ca.eütuo lle 

Azevedo e :'llanoel de Miranda Rosa. 
Fiscaes: JoJ.quim lle Sull7.1\ Ft•uitas Lima, Uabl'iel !JltrL e 

Alhüi'l.o Bt'étga. 
l-;uppleotel-l dos tisca.o~; Cassiano da Costa Ht'a"a, Manoel Ale-

xandre Dias Nogueira e Ernesto Senna.. " 
Os aba.ixo assigna.dos ratificam c approva.m pkn,tmento o~ 

r-<·.t:\t.nto~. (~Pf!IIPm-~P a~ n~~isrna.tm·a~.) 
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'l'ABOA DE MORTALIDADE CALCULADA DE ACCORDO COM AS TABOAS 

DE MORTALIDADE ADOPTADAS PARA OS PAIZES DE CLIMA 

TROPICAL E COM AS ESTATISTICAS DEMOGRAPHICAS DE ESTADOS 

DO NORTE E SUL E DA CAPITAL FEDERAL, SOBRE 1.000 
l'ESSOAS 

Morrem Morrem 
Idades por Idades por 

anno em anno em 
i.OOO 1.000 

--·--

15 annos .•••••.•••.•. 8,9 36 annos ......•••.•• 17,(' 
16 » ............. 9,3 37 )) ············ 17,4 
17 » ..... ........ 9,8 38 » ............ 17,7 
18 » ............. 10,3 39 » . ........... 18,0 
19 » ············· IO,B 40 ,. .. ·········· 18,5 
20 » ............. li ,3 41 » ............ 18,9 
21 » .. ........... ll, 7 42 » ............ 19,4 
22 » ············· 12,2 43 >> ............ 19,9 
23 » ....... o····· l2,G 44 » ............ 211,4 
24 » ............. 13,0 45 » ............ 21,0 
25 » . . . . . . . . . . . . . 13,4 46 » ............ 21,6 
26 » . ............ 13,8 47 » ............ 22,5 
27 » . . . . . . . . . . . . . 14,2 48 » ............ 23,2 
28 » ............. 14,5 49 » ............ 23,9 
29 >> ............. 14,8 50 » ............ :M,5 
30 » ............. 15,:~ 51 » ............ 25,\J 
31 » ............. 15,5 5~ » ············ 27,0 
32 » ............. 15,8 53 » e••••••••••• 28,3 
33 » ............. Iü, I 54 » ............ 29,6 
34 » ............. 16,4 55 » ............ 31,0 
35 ,. ............. 16,7 

--·-----

Rio de Janeiro, 27 du julho do 1902.- José Joaquim da Co1ta 
1-Jere!ra Braga.- Antonio Caetano de Azevedo.- João de Almeida 
Cflsaes.- .Manoel de Mirandn Rosa. (Estava uma estampilha. de 
trosontos rMs, rlevidamente inuttlizada.) 
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DECRETO N. 4545- DB 15 ]Jl: SETGMIJIW I>E 1 VU2 

Abre ao Miuisterio da Industria, Viação e Obras Publica.~ o credito 
especial de 15:000$ afim de ser ~.pplicado ;, con~trncção tia linha 
telegraphica para a villa de S. Benctlicto, no Estado tio Ceará. 

O Presidente da Republic;~ dP~ Kd.:~dtH 1lni1los 1lo Bt•azil, 
usando da autoriz:J.çiio c01Utanto tio n. Jl, dv ;u·t. IH da lei 
n. 834, de 30 de dezembro dn 1001, decrete~: 

Art. J.o Fiea ahet·to ao l\Iini:-:terio d:~ Ittdustt·i<t., Viaçi'í.o 
o Obra.s Publica:> o cre,lito espe<.:ial do IG:UUO$ alim de ser 
applicado á construcçiio da linlt:1 tulcgt·apltic;l, p:tra :t vi\l:t de 
S. Benedicto, no E~tado d.o Cearei .. 

Art. 2. 0 Revogam-se <t:> tlispo~it;ões em conLt"Cu·io. 
Capital Federal, 15 de setcmbt·o de IVO:!, J.!•• d.<t ltepuhlica. 

Abre ao Illiuisterio tia Justiça c Negocios lnteriorc~ o m•edito extra
ordinario de 7:600$ par<t pagar a impressão de 1.000 exemplares 
tlu " J\lethodo Pt•atico para o ensino da ling~ta fcanccza "· 

O Presid~nte da Rcpublicà do;; Estado~ Unidos do Brazil, 
usando d:\ autorização conceditla pelo tlccreto legislat.ivo n. 872, 
desh data, l'e:;olve abrir ao Ministorio rb .Justit;><L e Negocios 
Interiores o creJito oxtmordinario do sete conto.> c sciscllntos 
mil réis (7:600$) para fazer ;1, impres.;iio de mil exemplares do 
« Methodo Pratico pat•:t, o ensino da lin~u:• ft·anccza », confeccio
nado pelos lentos do <Jymnasio Nacional llelll'i<JHC Alexandre 
Monat c Gastão Ruch, nos termos do ;tt•l. :r; elo Codigo elos In
stitutos Olllciaes üo Ensino Superior. 

Capital Fcclcral, lG do sot!'llllJL·o ile 1!!0:!, J.l•• tb l~cpublica. 

]\[. FEI\1\A/. i>G CAMl'Utl i:lALLG:>, 

Snuino D•.'1Toso JuJliOI', 
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DECRETO N. 4547 ~DE l6 DE SETE~IBRO DE 1002 

Altar~ o decreto n. 417(), de 26 ue j•llho uc 11)02, que creou os lo
g~res de supplcntes do sulnLituto do juir. feder~! nas circumscri
pçõeR f,•dP.raeR elo P.sta•\o <lo Pernamhnco. 

O Presidentfl rla Rnpuhlic~. dufl E~tarlofl Unidos do Rrazil 
l'esolvo docretar : 

Art. I" Ficam CJ'e::t1lo,; no E~ta1lo <lo l'nrnamhnco, nos tormus 
do art. 3•, ~ 1•, da lei n. 221, do 20 <lo novembro do 1894, us 
tre.~ Jogares de supp1entcs <lo :;ubstituto do juiz fo1era1 em cada 
uma da,s 57 circumscripções fcderaes em que se dividirá a rc
:;poctiva sccçiio, das quaos cumprolwndcrá a P o município de 
Olinda, a~~ o do Ignara~.;,·,, a 3• o de S. Lourenço, a 4" u do 
Páo d' Alho, a 5" o de Nazamth, a 6" o de Timbauva, a 7" o de 
Itambí:, a Sa o de Goyanna, a 9" o do .Jaboati'io, a 10a o do Cabo, 
a li" o da, E;cad:t, a 12a o do Gn,mp,llcim, a 138 o da Victoria, a 
14" o da Gloria do Go.itá, a !:>a o de Palmare~. a 16" o de Agua. 
Pr<:t:t, :t li" o 1ln Qnip~.p:i, a I :-<a o do Canhotinho, a. 19• o de 
l'andlas, a :!O' o do lpojnca, a i!l" o 1le Serinhaem, a 22" o de 
Rio Formoso, <t 23" o <lo Barreiros. a ~4" o de tlr:tvat;í, a 25" 
o de Bezerros, a 2G" o do Caruarú, a 27" o de Limoeiro, a 28" 
o do Rom Jardim, a 29a o de Amaragy, a 30' o de Bonito, a 
3ta o do Silo Bento, a :;za o de Altinho, a 33" o de Garanhuns, a 
34' o do Agnas Bellas, a :;;;a o de Correntes, a 36a o de Bom 
Conselho. a :J7a o do Buique, a 38" o do Pedra, a 39" o de Cim
bre':l, a ·lO" o de Al:tgôa. do Baixo, a 41' o de Taquaretinga, a 42·' 
o do BPcjo, a, 43" o do Triumpho, a 44" o ,[e Fl.Jres, a 45' o do 
Ingazeiro, a 46" o do S . .José do Egypto, a 4i" o de Floresta, a 
48• o de Tacaratli, a 4ga o de Belmonte, a 50' o de Villa Belltt, 
a 51 a o de Salgueiro, a 52' o 1le Cahrobó, a 53• o do Boa Vista, 
a 54" o de Pctrolina, a 5:1' o !I<• Gr~1nito, a :J(}' o do Leopold.ina 
e n. 5i~ o de Ouricnry. 

Art. 2," Em c;vla uma 1lnRhs cit·cumscripçõPs, conformo os 
arts. 4• c 5• da citada lei, tm·:í o procurador dn, Republica liTll 
ajudante e havcr;t um loga1• do solicitador. 

Art. :1. • Fica altm·:ulo o dcci'oto n. 44 7(), de 26 do julho 
do 1902. 

Capital Fcdm·al, 16 do set.P-mbro do l!J0.2, 14• da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

S11bino Bw-roso Junior, 
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DECRgTO N. 4548- DE 16 DE RETEMBIW !J8 l\)02 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca 
de Araguat·y, no Esta1!0 de ~linas Geraes. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
para execução do decreto n. 4:H, de 14 de clPzcrnhro do 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica. croada na, Gnar·da N:wional da. comarca 
de Ara.gua.ry, no Estado do :Minas Clcraes. uma lll'iga1la de in
fantaria com a desig-nação do 156a, a qual se constituirá de 
tres batalhões do 8crviço act ivo, ns. 41iG, 467 o 41i8, c nm do 
da reserva sob n. 156, que se organisarã• com os guardas 
qualificados nos districtos da rcfcrirl:t comarca.; r•cvogad.as 
as dbposições em contrario. 

Capital Federal, lfi 1le setembro rio 19tl:~. li" d:t Repuhlica. 

1\I. FEitnAZ IJE C.Dil'O.--: ~ALLES. 

8nllinn RmTnsn .lunim·. 

DECRETO N. 1;)49 -li E It> l>E :·r·;TEMill:o J>E 1902 

Crea mais tres brigadas de infantaria e uma de c~valbtria tle Guardas 
Nacionaes no município de Nazareth, no Rst:Hl•> d~ Pernambuco. 

O Presidente da Repuhlica do:.; Efltatlo:; UnüloB do Brrtzil, 
para execução do dccretLJ n. 431, do 14 tln dl\znmhro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam crearla:; na Guarda N:teil)nal do muni
cípio de Nazareth, no E;tado de Pt•rnambtwll, m ,j;; tl':!s bri
gadas do inf.mhria e uma do eavallar.a. at[lrolla.s Sl)h a;; rles
ignações de 42•, 43• e 44•, qu13 se cunstitnirã<~ de tr·cA ltatalhõe; 
do serviço activo e um do da ro:;crva, e:uln. uma, ~ob ns. 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 1:~0. 131 c 132, o ·1!, 4.~ c 44, o esta 
com a designação de 13"', que s:~ con~tit.ui !';i dn dons r0gimentos, 
ns. 25 o 26, Od quac.; Ro org:mhariio eo111 o-: gn:ll'll ts qualifi
cados nos districtos do ref'eri1lo mnnicipil) ; r·ovn~ada.·; as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 16 de setembro 1lc 190~. 14" 1la Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabinn nm·roso .7Hnior. 
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DECRETO N. 4550- DE 16 DE SI:TEMBRO DE 1902 

Crea urna. brigada. de infantaria de Guardas Naciona.es no município 
rle Cabrobr., no F:slr~do d11 Pernambuco. 

O Presidente da Repuhlica dos Esta,los Unidos do Brazil, 
para execw;ão do decreto n. 431, de 14 de llezembro de 1896, 
1lecreta: 

Artigo unico. Fica c1·eada na Guarda Nacion:1l do município 
de Cabrobó, no Estado do Pm·namhuco, uma br·igada de infan
taria com a designaçãu do 45a, que se constHuirá. de tres ba
talhões do serviço activo, ns. 1:{3, 134 e 135. e um do da reserva, 
sub n. 45, que se organisarãu com os guardas qualificados nds 
districtos do referido município ; revogadas as disposições oro 
contrario. 

Crtpita1 Federal, 16 de setembro de 1902, 14° da Republica, 

DECRETO N. 4551 -DE l(j DE SETEMBRO DE 1902 

Crea mais uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes na co
marca da Capital, no Est1do de Sergipe. 

O Presidente da Republicr~. do~ Estados Unidos do Brazib 
para execução du 'lecruto n. 431, do 14 de 1lcwmbro de 1896• 
docrcta: 

Artigo unico. Fica creada n \ Guarda Nacional da comarca 
da Capital, no Estado de Sergipe, mais nma brigada do ca
vallaria com a designação de 8•, a qual se constituirá de 
dous regimentos sob ns. 15 e 16, que se organisarão com os 
guardas qualificados nos distl'ictos da referida comarca ; re
vogadas as dispo.~tçõcs em contrario. 

Capital Federal, 16 de setcmbt·o de 1902, J4o drJ. Republica, 

M. FERRA;>; DB CAMPOS SALLES, 

8aliino nan·oso Junim·. 
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Cr~~ mais 1111111 brigalla ue infantaria tle Gu::u·•las Nc.donaes na co
marca de CearV.-mirirn, no Estauo do Rio fh·anlle do Nntre. 

O Presidente dtt Repub\icn. dos Estados Unidos do Rrazil, 
pam exf\cnção do tlrcroto n. 4.11, do 1·1 df\ dt•zomhrn d11 IRflli, 
decreta.: 

Artigo nnico. Fica. rreada na Gn:ml~t Nacional da co
marca de Cear<t-mirim, no Estado do nio Grande do Norte, 
mais uma brigada tle inf:.tntaria cnm :t dc.<ignação de 16", 
a. qual se constituirá de tres b:\talhíJt~s do servit:o activo, 
ns. 46, 47 e 48, um do da reserva, Roh n. l!i, que se organi
sarão com os guardas qualificados noN distrielos dtt rf'feritla co
marca; revogarlns as rlisposições em eontrat·io. 

Capit~l Ff\d!w:tl, In dn sntemiJl'o tln IDO?, 14" tia. Hepnhlictt. 

DECRETO N. 4fí53- fiE IG 111·~ ~r.TE\THT:o m~ Jnl):!, 

Crl'a mais urna brigada de infantaria •ln Gnat•tl:\R Na~iotHt0R na c!l· 
marca da Capital, no Estado do Rio !lrande tlo Nort~. 

O Presidente da Republica dos Estatlos Unidos do Brazil, 
J'ara execução do decreto n. 431, de 14 de dozcmbro do 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca da. 
Capital, no Estado do Rio Grande do Norte, mais uma brigada 
de infantaria com a designação rle 17•, a q nal se constituidt 
de tres batalhões do serviço acti vu, ns. 49, 50 n 51, c um do 
da reserva sub n. 17, que sr. organizal'ão com oR guardas qua
lificados nos tlistrictos da rr.!'crirla cotnarca ; t·.·vogadas as 
disposições em contrario. 

Capital Fedoral, I ô de sotom bt·•> dn 1!102, 1-í" da Republica. 

l\1, FERRAZ I>E CAMPOS SALLES. 

Sabino llorroso Juni01·. 



DECRETO N. t:í:ll- nr. lô DE sGrr.Mnrw nr. 1002 

Crea maia umn brigada 1!~ infantaria de Uuardas Nacionacs na eu• 
marca de Serid<•, no l~stado dn Rio Grande do Norte. 

O Prosidonte da Ropnhlir;J. dos Esb.1loR Unidos do Rrazil, 
p~tl'a. AXPcndn rlo clnrrotn n. ·1:ll, do 14 do 1lor.omhro elo IR!lli, 
dOCI'I11.a, : 

Artigo Jmico. Fica croatla JI<\ Gnal\la Nacional da com<l.l'ca. 
1lo Soridô, no E:Jtado do Rio Grande do Norte, mais uma bri
gada. de infantaria com a dosignacJw do IR", a qnal se consti
tuirá do tres ba.talhõcs do scrvi<:o acti r o, n~. 52, 53 o 51, o 
um do da reserva sob n. 18, 'lUO se Ol'ganisar;'ío com os 
gnardas qualificados nm districtos da rJforida comarca ; rn
yogadas as rlisposiçõos em contrario. 

C~tpital Fo,Jc•J•al, lô do Rotombro tio 1!1112, 11·• <h Hopublica. 

;..r. FElll:AZ !Jl: C:.\1\II'OS S.\LLES. 

DECRETO N. 4ií55- DE 16m; ;~En:~wRo nE IDO:! 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca tle Canguaretnma, no Eqlado do Hio 11rand" <lo ;\forte. 

O Presidente da Ropnll!ica. elo; E~tados Uni,lo . .; do Bl'azil, 
pa.ra. CXPCII<:<lu do cleCl'üto 11. 4:H, di' !4 do <1nzpmht•o elo 189G, 
decreta: 

Artigo unico. Fi C é\ cre:tda n:t Gnarda Nacional da comarc:1 
de Cangnarotama, no Elt:ttlo do Hio Gran1lo do Norto, mai:.; 
uma. brigada do infantari:t com a uc"ignação ele 19", 1t qual 
;;e com;tituirâ ele tro . .; batalhõ:~.; do :_;m·viço activo, m. 55, 56 e 
57, e um do da reserva sob n. 19, que se organh;arão com os 
guardas qualificado:; nos distl'ictm da referida. comarca ; revo
gadas as disposiçõm om contrario. 

Capital Federal, 16 de sotcmbro de 190.'2, 14° d1t Republica. 

M. FERRA7. DE CA:IIPOS SALLES. 

Sub-:no lln,ITOSO .l1mior. 
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DECRETO N. 4556- DE 22 DE SETEMBRO DE 11)02 

Abre ao Miniaterio da Industria, Viação e Obra~ Puhlicas o credito 
extraordinario de 24:685$800 para pagar a Wilson, Sons & Company, 
limitei, o fornecimento de carvão de pedra feito á Estrada de 
Ferro Sul de Pernambuco, no exercício de 1900, 

O Presiuente da Republica dos Esta<los Unidos do Brazil, 
usando da autorização constantfl do d<·<·t•nto l<'gHativo n. 869, 
de 4 do corrente mez, <lecreta: 

Artigo unico. Fica, aborto ao Miuistorio <l::t Industria, Viação 
o Ob,·as Publicas o cr •dito oxtraordinario do 2~:6858800, para 
pagar a, \Vilson, Suns & Company, limitod, o furnocimonto do 
carvão <lo po,tra feito á Estrada <lo Forro Sul d<1 Pernambuco, 
no oxorcicio de 1900. 
, Capital Fndoral, 22 <lo setembro do 190'2, l-1" da Rrpublica. 

M. FtcrtllAZ T>r,: CA'II'OR SALLF.R. 

IJECRETO N. 455i- IoE '!:! I•" SF.TE\IIll!il foi: !fl02 

Declaro. sem elleito a concessão a fJUC Re rol'crcm os decretos ns. 43·1 
e 440G, de 15 de fevereiro e 12 <lo maio do corrente anno, par,\ 
obras de melhoramento do porto de Belém, Estado do Par:i.. 

O Presidente tia Repuhlica dos Estados Unidos <lo Brazil, 
attondcndo a quo João Augusto Cavall~ro e Ft·cdorico Bonder, 
concossionarios d rs obras de melhor r.mento do porto de Belém, 
não assi.-''naram o respectivo contracto no pr::tzo marcado, de
creta.: 

Artigo unico. E' declal'ada som effeit la concessão a que se 
referem os decr,ltos ns. 4344, de 15 de fevereiro do corrente 
anno, autorizanrlo .João Augusto CavalléN P F1·mler;co Bender 
a executarem as obras do melhoramento do porto do Belém, 
Estado do Pae<t, e n. 440G, de 12 do maio ultimo, subltituinrlo 
a clausula XH das que acompanltaeam aquollo decreto. 

C::tpital Federal, 22 de setembro de l\J02, 14° da Rcpublica. 

M. FtmltAZ DE CAli!POS SALLES. 

Antonio Au,r;usto t7n. Sav,t. 
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DECRETO N. 4558- DE 22 DE SETEMBRO DE 1902 

Concede à gmpreza de Navegaç.ilo Gram-Pará as vantagens e regaliat 

de paquetes para oB seu• v:tpores ~nram-Pará», «Salinas», «Marajó»w 
<<Amazonas», «Üuajará» e «Brn~ança», que fazem viagens regularei 

entre os portos da Re!•nhlica, 

O Presidente <l<t Hnpnlllica dos Estados Unidos do Brazil 
attcn<londo ao que I'(J(Jilot"nn a Emtn·eza do Na.vcgaçlío Gram
Pnxít, devid<"tmcnw l'Ctn·c~<)nl.:t,la, Jp,erola.: 

.\t•ti<.;n llllieo. Slí,., emw"didos <i. Itmpl'oza de Navegação Gram
l':u·;í a.~ vantagt\llS P 1'<1ga I i:t~ 1le paqnetos pa1·a os vapores ~o sua 
p!'Opt•io•laüo Or(fm-J',o·•i, Sahnas, Jlm·ajó, ,\ma.::-nnas, Guajard 
o JJmga,lça, quo fazem viagens rogulares entre os portus da. 
1top11blica. sendo observadas as clausulas quo a este acom
panham, assignadas pel" l\lini~t.m 1k E::;l.;tdo <ht Jnclnstria. Viação 
P Obras Pnblic:ts. 

<::tpilal F~>dc'!':l.l, ~~-~ cl>l iJdombr·o do ID02, 14° ela Ropnhlica. 

Clausulas a que se refere o decreto n, 4558, desta data 

A Empt'oz:t <ln N:~.vp·,·:w··o <Tr·:tm-P:rr[t (\ olJrig·atla a trans
P•ll·br ~~·a.tllit:tiiH'Ilto ll•IS S'ltiS v:qH•l'l'' :1s m:tlas do Correio 
n SI)IIS 1~1111 lllei.OI'('S, !'t,ZI~!Idll·:t~ C"lli[U:.~il' <le tmTa. para lJordo O 

vke-v<>r-;a, ou Pntro.é':.tl .. a~ :tos a .onbs do l'oneio, devi<lamente 
antol'iz:tdos n. recebei-as, f'awntlo-sn o rocoltimonto e a ontregtt 
mc>dinnto rndho. 

A omproza tJ'anspol'tar:t, sem omH algum p<tra a União, 
qualquer somma em clinhnil'o 011 em valores pertencentes ou 
destinado;; nu Thosou!'O Fl'do!'al. 

Os comm:tllll:w t"s dos vap .. re~ rPcclllwão os volumes cncai
xota.d<tB, nct l'ôl'm:t da~ inst,rucçiies 1lo Tlwsnuro Federal, de 4 
1le setembro de 18G5, ~em proce<lerclll á. r:ontagem o conferencia 
das somm<ts, assi.:m:Mlos pl'twi:unente os conhcv~inwntos de om
harf]IIC, Sf)!.'llrJI!P OS P.<J.~•Jn" I'OlllTili'I'I'.ÍaPS, 
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Obri;.:·:t-~e :t r.mpt·eza : 

I. o A dar ir<tnsporte gTatuito :is sementes. nutd~ts t!e plantas, 
objectos de historia natlll'al, destinados aos j:trrlitB pnblicos e 
museos da Repnblic:t; 
: 2. 0 A da.r :w novot·no gl'atuita.mt•nt.f1 nma pas.,:t•.wm rio rt'• o 
ontl'n. do prôa. em c:1.d:t. vi:tg·em ; 

:1. 0 A conceder tr:l.llsporto com al::t,timr.nt.o dP Gil ".·o Rohrr. os 
preços orrlinarios para a fol'<:a puiJiir.rt, ou 11sculta conduzindo 
presos, c eom o de 30 "/o p:tra. flnalqucr outro tr:m,;portc por 
conta do Goym·no Federal ou dus Estatlos. 

('apitai FPrknl, ·:·:r]n sotomln•.J dn IDO·!.--.\. .\"ffUSto drt 8ilra. 

DECRETO N. 455\J- rm ~:\ rm SETE:IlllTW DE !902 

Ahrc ao MinisLerio da Inrlustria, Viação e Ohra.G ~P11blic~s o credito 
de 10:000~ para occorrer ás despczas com a pt•opnganda de JH'O• 

duetos agrícola~ nos ERLados Unidos da America do Norte, 

O Presidente da Hepnhlic:t du::l Est,atlos Unit!o,; tio Ht·az:l, 
usando ria autorização contida no at'i. IR, n. I\', •h !l•i n. i{ll, 
tle ::o ele clozmnln·o do ]!11)1, tlccrnia: 

Artigo unico. Fica aberto ao l\linhtet·io rf;t Inrln-:l,l'ia., Vi<tt;ão 
c Obt·as P11blicas, para occorrer ás despez;l~ c,Jm a pl'op:tganda 
de productos agrícolas nos Estados Unitlo~ 1h Amerie:t do Nort;o, 
o crerlito de 10:000$, pol' conta 1la. Romrn:~ tle 3rJO:OtHI.~. a (jllf' se 
r11frwo a citada disvo~içào. 

Capital Fc•lPt'al, 2:l dn sotomlJro do !CiO~, I i" 11:!. n.r~public:t, 

1\1. FEI~ltAZ llFJ UAMI'OS SALLES. 

])ECI~ETO N. 4Gil0- n~-: 23 n1-: s1:n:~rt:nn 1>1-: l\!02 

Crea 11111~ brigada do infantaria do < ;uardaR Nacionaf'R l1') nntnicipin 

de Doa Vista, no f>;tarlo rio P0rnamllftco. 

O Prcsidcn to da Repuhlica 1los Estados Unidos do Bmzil, para 
oxecw;iin rio r!Pt:rcto 11. 4:il, tln 14 tlc rlewmht·o de IR!Jii, deerPüt: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional do municipio 
de Roa Vi~ta, no Estatlo de Pernambuco, uma b1·ig:vla 1!11 infau
taria com :t d11signnÇí.o t!r 4il", :t t]ll<tl i'fl con~tit.uir:l de t1·es 
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L<tta.lltõJs do scl'vi~·o aeti v o, ns. I:lu, 1::7 c I:ld, o tun do tht rc
:·mna, n. 46, que Hc org1.ni~ tt•ão com os guardas 'lnaliticados 
nos llii!trictos do rc!'ori,lo mnnicipio; l'\JVogaÚ<LS as disposições 
em contrario. 

C<Lilital Feuct•al, ~:3 llt~ :;dcmht·o tle UJU!, 1-1." th Repnhlica •. 

M. Fuu:Az 1>1: CA~ll'OS SALLUl. 

Saúinu JJ,,,.I'OSU Juni111'. 

('r(•;t JnaiP. uma brigada de i11l~luLaria do <:u;tnla::; i'\acionao:; JI•J tlllt

nicipio d~ ülinla, no l':st:~.l,; LI'' l'emnmlmco. 

O Presidente lh Hepnblica ,Jo:> I·:~t ulo.-; U n illos do Bt·:tdl, p:tt'ét 
exe~n~·iio do dcct•eto n . .t:ll. de li llc do:c·ml•t·o de 18D:i, 1lecreta: 

.\t·i igo tlllko. Fic~L ct·,•;ula n:t Gu:u·ll<t N<tdo11al 1!0 mnnkipio 
dt•. Olinll:t, no i':·;l.:ttlo tle Pl't'nambtteo. ntais tllll:t hl'igJ.da, tl.n in
i:tnL:tl'i:t 1'0111 "· dtlsigna(·ão de ·li". a l[lt:d i'o t'OIISLiLuini. do Lt·ns 
hatalltücs do ~.n·viço aetivo, m. l:l.J, li I e lll, e 11!11 .tlo da rc
s··rva sob 11. ·17. lJUC se organi;r,n.l'iio eom os gnnr1Lti qualificados 
nos district.os do ref,~l'ido municipio ; l'<Jvogaüs a~ t!iqpo.,içõJs 
em contrario. 

(\tpihl Fodm·al, ·n de S-.lL·nthr·J rl• ID J!, I lo tl<t ]tf}pultlica. 

1\I. Ft;JUtA?. llE CA~II'JS SALLgs. 

Suln"no ll•.vro.·u Jwliur. 

Ahre ao l\linisl•'rio da .Jnsti~.a e N0gocios Tnl,,·iores. por conta do 

cx,•rcicio de 19J2, o credito sHpplementat· de Gl8:750;; sendo 14l:750~ 

ti. verln- Snl,sidio dos Scnador·:S- c 417:00\;~ (c V<'rba- Subsidio 
Dcpntatlos. 

() Presidente da H.Ppuhlica dos K-;tado,; Uni,los do lkazil. 
11:-;:wdo dn. autorização conredida pelo 8 ::o do art. :!1 da lei 
n. t;JJ, 1le :>o de dczmnbt·o dn l!JOJ. o ouvido o Tribunal de 
1 'ontas, no::! ler·mo::; do at·t. 70. ~5°, •lo rcgula111ent.o approva.do 
pelo decreto n .. :.'·iUV, de :-!:J 1le d1·zembro de 18VG, t·e~o1ve abrir 
ao l\liuistel'io d<t Justiça e Negocio,; Jnturiorcs, por conb do 
exercido do HJ02, o credito supplemen ta r de ,;eis cento-; o de
zoito contos sLJt.,•centos e cineoenta milt·éi-< t(j[fl:/50$). Sl'ndo : 
141 :7:JOS ;i. vet·l,;t- Sul,si,li<J llos Senadorn< -o l"i7:1JOOS ;t verlm 
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- Subsitlio dos Pepubd.o~, ali111 do <h'<'OIT<~l' ao p;~g:<.IIHHILO do 
subsi.lio dos momlJros do Cun.~ t·e~s' 1 N<~,·iuna.l, d m·;mt.e a prnro
ga.ção da. actu<tl sussão <tté o Llh 2 do outubro proxiiHo J'ntiil'o, 

Capital Federal, 23 do Rotlmhro tio I !lO·!, l·l" <la Hqmblica. 

M. F'"lcl'A~ Jll: 1'.\i\II'<J:': SALLI·:s. 

Abro a.J l\linisterio da Ju~t.iç-:1 (_l N··g·(·cil''4 lntcriorc", 110l' conLa. du 

exel'ci~;i0 rle i!l'J2, o cr,>LliLo gnppll'm.•nlat• ,[,. ~!:/<1<1:;, ;r·ndn: ~l2:/11ll$ 

á vcrl.~a- Sen·~~tada do ~(~nrvlü --c~ ;,0:0 1 )0.~ ;~ Y('l'kt- ~{·crcl :u·ia 
da (jatual'a <los l)cptllarlo~. 

O Presidente !l::t Ropublica U.us E~ladu; l tli<l•,; "" Bmzil, 
usando d<t autor.z::tção cuneodida pelos :J·• d" ::ri;. :n d:t ld 
n. 834, de 30 de dewmlJro de lVOL, <' onYitlo o Tt•ilmnal dt) 
Contas, no,; termos do art. 70, 8 5o, d<J l'l'.~Ul:llllr·nl •J :• JIPI'O\ :11l'l 

pelo decreto n. 240\:1, do 23 ,h) do;r,nmbro de P"'!'li, J'u.-:ulvu al•l'il' 
ao Ministerio d~t Jn~tiç>:t n ~e'!o<•io~ Ini;t~t·ioJ'•'"'· JHH' l'oni<t do 
exercicio de UJ02, o ri'e<lit,J snppl<'llll'lli.:~I' .I' <>il.t•nl.;t L' dou;; 
contos c scteconto-; mil t't~i:,: (.'l2:~0 ·-"). -''''il•h: :::!:/<111.-; fi ve1·b:t. 
- Scct·d:tria. tlu Sen:~do- , .. -ill:il'lll:;; {t 1 ,.,.,,, ·-:,.,'!'i-l.a,ri:t ,[.,, 
C.nnara tlos lJopltt.,,,dos- :tlilll d·1 ,.,.,.ol'l'.·1· "" )'a::·"'"''lli,<J 1l:J.s 
despcz<tg com o.'l sr•t·vit:o~ tlo sl,tm~>gl·a.JIIila, I'<) I j,[w. J'tltLH:~,>:"to, 
impt·essiiu e puiJlic •çiío do3 drha.t"s dl) Congt'e."s·• 7'-iaciurnl, <lu
l'dolltcaprorog<tc:u.o d;~, :tctu:il st·~<"Lo lng-i,l:•.r.i,·,,, :tt<~ o di:1, 2tlo 
outubro pt·uximo futuro. 

Capital Fcd.ee<~l, 23 tio sdtlmbt·o 1lu l!!il!, ll" <h l~<'[lllhlic:t. 

1-.1. FimRAz J1E CAMI·os SALLI;:s. 

SolJino ll!7.rroso Jwzior. 

Abre ao :llinisterio d:t F:tzcntb u t"l't•clil" d·· .ill·trll113 I'"'"·' '"'"'l·t·i

Jnento do dh:posto li«) d('lerC't,n lPgis];\ Uvo n •. ~~j I, ll~: ;,)(; de llgus!o 

ultimv. 

O Fl'esidentc tlct Rt'[Htbli,·:t do:-; !<''''·""··~ Unidu:> do J;razil: 
Resolvo n.bi·ir 'W 1\lini-:l.el'io tl:t Fawnd:t u t'I'l'dit.o tb ÍIIITJO!'

tancia de cmcocn•:1cuntos de t'üis (5rJ:IJU1 1~) pat·a Ctllrtpri!nento 
do disposto no decroto Irgi8lati1n n. Hli1. d1• ?fi dP ago~trr ui-
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timo, t[UC manda eJttrcg<U' a l'dl;lrida impodancia a. Victor 
Meirelles de Lim t, com•> auxilio ás dcspczn.s que elfc:ctuou para 
pintar, montn.r e custear· o panoram:t d;~ descoberta do Brazil. 

C~tpil.al Federal, 2:-í de sdnmbro tle 190?, l·l· da ltr•publica.. 

]\[. FEIUtAi: DE C.\Ml'OS SALLES. 

Sabino Barroso Jun1:o1·. 

DECRETO N. 4565 - DE 1 DE OUTUIHW DE 190~ 

Crea mais uma brigada de infantaria e uma de cavallaria de Guardas 
Nacionaes na comarca <!e S. Paulo de Mttriahé, no EAtado de Minas 

Geraes. 

O Presidente da Rep1tblica. tlos E~t<tdo~ Unidos elo Bt•azil. 
para execução do decrdto n. 4 :t, de 11 de dezembro de 1896, 
tlecreta : 

Artigo uni co. Ficam creadas na Ouarda Nacional t.ht co· 
IU<U'C<t de S. Paulo de Muriahé, n:J Estauo de Minas Geraes, 
mais uma brigada ele infant 1ria. e uma de eavallaria, aquella. 
eom <t designaç;'ío de 137", que se •·onstituirá de tres batalhões 
<lo serviço activo, ns. 4li9, DO e 471, c um do da reser1·~t sob 
n. !57, e esta com <t do 72'", que ~e con~tituir<i de dous regi
mentos, ns.l43 o 1·!4, o.; tJUacs se org Lnisarão com os guardas 
qualificados nos districto~ da rel'edda comarca ; rovoga.das as 
disposições em contrario. 

Ga}lita! FCLlcl'al, I tle oul.uhr() de 19U?, 14., tl<L 1\Ppublie<t. 

!\!. FrmR.\z DE C.\)l!'O~ SALLEs. 

DECl{ETO N. 45liG -IJE !IJ8 OUTUBRO DE 1902 

Cn·a mais urna brigaLla <le iul:wLaria Lln Gu:trdas Nacioua.eR na 
comarca de Dores de Indayá, no EsLado de Minas Geraes 

O Presillento da RepuiJlic<t tl•J:-J Estados Unidos 1lo Brazil, 
pu·;t eXtJL!ll<,';l.u 1lu tle<:rcto 11 .. t; I, tlu !I .(e tlPzembro do l89G, 
decreta: 

.\.t'tigo uuie:J. Fie<t ct·e~trl<t ll<t Gu<.trJ<J. N ICiun<d ti<t eomarc<t 
de Dores do Inday<i, no !~stado tlo ~Iina~ Gm·a.es, mais uma ln·i· 
gada de infantaria com tt desig1mt;.\o de !58", a tpml se consti· 
t.nirá dC'. trr~ h;ttalhiíl's dn ··Cl'Yi•:o. activo n~. 4i?, 473 o 4i4, 
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c um do da t'.J~ct·va sob n. 15tl, que se uegani»uãu C'Jill os 
gu;1!'das quLt.lificados nos distl'icLos lbt rel\wid<t cumat•ca ; t·ovo
gadas as di~posições om contrario. 

Capital Federal, l de outubt•u uu l!JO~, H• u;t RC!Hthlica. 

M. PrOimAz uE CAMPus ~ALr.Es. 

1>1·: l 1•1: oliTI'BI~O 1>1: IDO:! 

Cr('la tnais Ulll:l. l1rjg~tla do infantaria d(• •:uar1las :-\aciull<~f~;) llil. 

evlnarca Jo No\'tt. Fl'iiJ!a'r;u, no I·~~l:Hlo {lo J~jq ,Jc .Tan(~il'o 

U Preshlcnto 1i<L RcpuiJiin t!o; E~kttlos t:rlido-; •lu Ht·azil, 
pat·a exccw;~tO do tlcct·cto n. 4:;1, d•~ 1·1 ,[,• <l<>z,,m!;e,J •lo IRV6, 
deCl'Ckt: 

Artigo unico. FicLt. eroa•hL na U11artLt Naeion:tl •la •:outarc:t 
de Nova Ft•iburgo, no l<:statlo do lUo U!J .Janeit·,J, lllai~ tt111a bri
gada de inf<wtal'ia cum :t <lesi![naçá•J do .J\1·•, a t[llal se con.-;ti
tnirá. de tres lJatalhves do spt·viço acti v o u~. 145, !46 o I47, 
o um rio da roservasoiJ n. ·lU, quo so ol'ganharão com os guarda:; 
qualificados Jll!S d;stricto:; t.l<t rol'nrida t'Olll:tre' : revoga•la~ 
a:; disposiçõe'l em contrario. 

C~pitétl Feder·al, I un unt11bt'O de l~IU:!, li" d;1 Rnplll>!ka. 

!li. FEJUtAZ JJI: C.\i\11'0~ SALLES. 

DECRETO N. 4;;ü.:i - 1>1: 1 lli·: Ol"ll'll!tü 111·: IDO'! 

Ct·ea lllais uma brigada de info.ntaria de nuardas i\;aciona<'S nn 
município de Gravatá, no l•~Riatl0 do J>,•pnambtJco 

O Prc.-;idente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bt•azil, 
para execução do decl'eto 11. -t:ll, do li tle d~ezombro de 1896, 
tlecrota: 

,\l'tigo nnico. Fie<~. cre<~.tla na Gnat·da Naeiunal do município 
de nravat;t, no Estitdo tle Pcrn;tlllbuco, uma hr·igo;Hb do inf'an
taria com it designação de ·iRa, qlle se con~tit!lil'<t tle tt·e~ bakt· 
lhõe~ do servi•;o activo, 11. I4'!, 143 e I4í, c nm do d:t 
reserva sob n. 48, os quaes Ne organi~arão com os gu:trdas 
qualific:vios nos districto~ do t•cfcritlu nwnicipio · revo.,.lvlas 
as disposições em contrari9'. ' " 

Capital Federal, I de outubt'J de IV02, l-1° tb 1\,epuhlica. 

1\[. FE!UUZ l!E CAl\II'OS ::ÍALLE~. 
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('1·.- 1 ·1·11:•. hd[;au;L ,[~ inl'anl;u·ia de l:u:tl'ila:' Naciona('s 110 municipio 
d0 .\l~~~;~\;1 do 1::1i\n, 11•1 l·>·;Ltilo d·~ 1\•rn'.llltl'll('•), 

11 l'>·•~i,[t:ul,tl da. ltqJiliJli<·:t. do' 1·:,1 e~du:; l..intdu:: dOJ 1>1',1/,il, 
J'.tt'.t ,,, •• ,~ll<,'ií.o tlo dnet'<:tll 11. 1::1, dn li th tl";·"'lliH·o ti<: ]é:~lll, 
{ i_ 1 ' , ' t ' ~ f ; I, : 

\t'Li:• 1 unico. Fic:1 ,,,.,~:~.d:t ll<t lll!ard:t l'~:,,:ioll<l.l do lllllllieipio 
d: .\ l•:;•·,:t.lle J::tix·o, 1111 ~~~t.ado <lt• l't:t·n:ullill!co, lllll:t brigada. 
d•: iltf':111tari;t com :t 1lnsign '·',::i o de lU', '[IIO Ho con~tHnir<i 
d: I.• •:: hat.:dlu·;,.s do ~m·1·i•:•J :tcl.ivo, llS. l-15, 1 lli c 147, o 
11'11 .[., •Lt re~orv:<. sob 11. 4D, u~ <[IJan;; .~1: orgunhar3.o com os 
''" 11',\.1-: q 11:d ifka.dn-: no~ d i'tridu:i <lu ref'•·t·ido munkipio ; rcvo
~;:1:\ ti :t-: dispo>:i,;lii'S t'lllt'Ulli.J',IJ'ill, 

t'.t.pita.l Ferl•:t\t.l, L •li' utd.IJ!,t·u ,J,, lU 1·!, li'' <la l~t'llltblka. 

l'r ,t m;1is Ul1la J,rigada dP inf'anLaria 1le <:uanla.s Nacion:1es ne 

m•tnicipio tlc lltmiJ,:, no J•:sta•i<l de l'crnamiJn,:o, 

{) l't·e~idontu 1h ltep:JI<lk:~. tiH' EsL:~tlus Uni,[o.-' rlu Ik:tzil, 
p tt'.J, ,. ,,.euç:i•J tlu du,·rdo 11. t:ll, rlc \I dr: •lr:r.cttdoru tlu 18JG; 
d•T: ut;L: 

.\ni:.;•l ltllit:o. Fie:c <>l't•:t 1:t 111 (Ju;vrl:~. Nadun;d do llllllli
"il'iu du lb.tnlJ''· tu I·:~b·lo ''" i'•)L'It<tlllb:tw, nuis liiJ1:t IJI'iga•.I:L 
,J,. ittt:ut•.:t.t•ia erom "· •lu ;igtJ:H;fiu •lu 5tl', !JII<' ::~e co11~tit11il':t tio 
t.J't'' J,tilltõc.<d'' ·'!ni•:•' :•,l't,ivn, JJ:. 1-1:-:, I4:Je 150, e UlllilO 
d ~ J'l'._:uL'rtt, :-c!u!t ll. GO. u: q11 1 (~; ~;u o!~~~·ttrli'"!at·i\O eun1 os guat·jlas 
qn tlilk:L·.los nus distt·i··I•J' ,J., ,., l'••ri [,, lt11tll •·it•iq; t'l·voga.Ja.; as 
di't•o>i<;Õed om t'•!llk:tt i·•. 

C<~.pii.:tl Fc.let·.d, I d·· o1Ji 1Ji<1'•J d1• l\111·!, 11· d;L Rcpnblit!a, 

J!ll I: i ) f'.lfi J" tLI!)}'. 



Crca uma ln·i;;arla de infantaria, um:t de c:•vallaria ,. uma de arLi

lbaria tl~ U <lat•daq Nacionaes no município d,, Scrinli:•em, no E"

\aclo do l'~rnambuco. 

o Pro;:identP <ht Rr<pllblie:t. do~ J·:~tado~ llnid"~ rlo llr:1zil, 
para. oxe<:u<;:-,o rlo rlr<-<?l'eto n. 1:: I, de li ·!n tkz<·lni•l'<~ dl'. J.'-:~11;, 
der:reta : 

Arlig<J uni,·o. Fkam Cl'e:tda~ na Uu:u·,~;t N:1r:ion.d ,1., IUlltli-· 

dpio do t;;:rinhaem, JJ<J E~tatlo d<•. l'l'l'll:uuiJuco, uma !Jrigada do 
inl':wtat'ia, uma dr< ca.vall:wia c I li !la du :trl.illiaria, a I·' com a 
de~igrw.çiío rio ríl", rtne c;n r·on-;l,ilHie;í. dn t1·cs lnblhlít>S rJ,J ser
vir-o adivo ns. J:,J. J~,-2 " 1~·3, e 11111 do da l'I'~CI'I':t suh 11. f>l; 
a 2:~ c·otrt a dt~ I J.l., qn'~ .-.:1' t'tJ!l;·-\l,itniJ•;i, dt~ dn11s t·<~gilnt~IJtn--:, 
ns .. ?7 t< 21{. c a 3" r'nlll a. ,J., :·:". !JIIII "' <'flll ;t,iLnil·:i. rln Ulll 

batalhão de artilh:u·ia dn po·-;iç::í." '' 11111 ,.,,_C:illlt~lll.n tlll aJ·t,illl;tl'ia 
rlc campanha, temlo ambos o n. :!, os rtnan~ ''~ "r.::anis:tl':lo l'OIII 
OS guarr\as ![U:~\ilic;ulos llll:-1 uiStl'icto:-; rJ,) l'd<ll idu JllllllÍr:ÍlJÍU 

rrwog<ttlas :v-; ui»pu~:ç<•es em eonll'1\l'i<J. 

CapiLI FPtlrJr.il, I ri· ontuhr,> de 1~10'!, 14'' ria lêPpnbliea. 

,'-,',,/,/., ,, I;,, ;·~·,.s,, l1~ ,, iuJ'. 

Crra mai.., uma. ln·ig;t(la de inf:ttdari:t dn ( ~ILtrda:, ~;tcJou~tt"l 11•1 Jlllll:.i

r.ipin dt' T:ultta.rrtin~!rl, n•1 I<Fll:••l'• ·l~.l'~>rll:tJJtli!ll'fl, 

O l'rt~si.lenLt~ tl:t ltcpultlil'a rio:-; l·:,;hd"~ llni,lus do I>I'M.il, 
para execução d" rlerr•·to 11. ,1:31, de 14 rln üezr·mln·o de ls\u;, 
tlecret<t : 

Al'tigo unico. Fkn, cr·t~arLI!lll Gn;u·d:t. Nar·j,,u:t.l do lllii!Jir·ipio 
do Ta.qua.ecLing;t, n<J ~o:~tado rle l't<t·n:l!u l<neo, 1uai~ uma lll'i;.(:ul;t 
do inlitntari;t COIJl a du,ign;t.<:iio ri<< ;,:_::", qne ~" eon~titnit'<i diJ 
tres batalhõc, do scn·i,;o at:tivo, n~. J:JJ, ~.-,,-, •1 ]:,6, o um do da. 
l'CSel'Vit ~ob ll. ;,~, OS qll<lt<S c,() Ol'g.tilÍo'ill'iio CO!ll OS "U<ll'Lb'i 
qna.lificauo'-1 no:,; <lhtridos do r·ef'tJl'itlo lllnnicipio; rovo::~1tlas a:; 
uisposiçõc-; um euntt':trio. · 

Capit d Fo:leml, l tlu uutubt·o r lu 1\JIJ!, I l" th nqmltlic;t. 

M. Fnu:,\z I•J: C.\~ll·o~ :-;,\LI.!,:.'. 



ACTUS DU I'UDEI\ EXECGT!VU 41i7 

DEcruno N. r,7:~ -- n~-: 1 r>E ouTur:Ro I>E I!lOZ 

Crt•a Hnla brigada de inf:tnku·ia d<! <1nardas N~u~ÍOIHtefl no ntnnicipio 

dn .Talwat:i.o, Jl() E:..;ta· ln d'~ p,~r11:unhnco. 

O P1·r~.iiúontP 1l:t Repuhlir:;J, 1lo~ Estado;; ll11ido.~ do B1·azil, 
]lar;t 1~.\1\CilÇi(u 1lo di\1\t'i'to 11 •. J:lJ, 1l~> li rl11 ilnr.r~mlll'o d•l lfl!)r;, 
do·.r:nJL:t: 

Artigo nnio:o. Fie:1, ne:1d:t ll<t Gn:lt'tb :\faeion~l do lllUIIÍei]lÍ•J 
dn Jal.)l)atilo, no E"tado dn J>m·n:\llll.lii<'o, llnl<t brigaria, <h• infan
l.uia com :t de.-;ignM;i'Lo de ;,;J•. r11H'. s<: eoll.-;Lituit·;i. de t1·o~ lJa
t:tlhüec1 rlu serviço acLh·o, n~. IG7, 158 o)G!I, e um do d:t l'llsurva 
sub n. 5:l, os l[li:ICS ~o organi~al'ii<J com o~ guard;ts qu~lific·1dos 
n.;s <listl'ictos do rr•furi<lo. m11nieipiu ; revogada~ as rli-;posições 
<'111 c:ontl'ario. 

C:tp;,;:tl F'crlet•:tl, I rle Olli.ulJt·o do 1!1:1:!, l·l·• da R<']llihlio::J, 

Crt!;L ruais uma. IJl'i;;:Jda d'! int'anLtri~1 de (jtl;n·das 0laeiouae.s lJ(J lllltlli
ripio do Brf•jn d:t 1\l:ldrf' d(l })(·11~, nn E"LPio dP. l'~>t'll:tlldurco. 

() J>rr;,jdnnl.n d:1 l:P]lllhli•·:t 1!"" J<:~l;:trlo,; Unido.; do Ht'<tzil, 
p:tl':l exer~w·fio rl. di-ei'do 11. n I. di• li <l<~ dnr.rmÍcl'U de l8!J(), 
decret:\: 

Artigo uni co. Fica c!'e:vla na 1 :uat·d:l Nacional rio município 
do Brt·jo rh l'>!adre 1le Dou~. no Est~ilo rle P(31'llambuco, mais 
urna brigada. do inf:tnbt·i·,, eom "· di:<i~nar;;w d.r: 54.", qne se 
constituit·<i de tl'n.·: batallt•.•ns 1lo ~Ot'Vi•:o ael.ivo, '''· [li(), Hil e 
16!, e um do da l'C'Kc:rva Rc>i• n. 54, o:' quaes so org-anb;arão 
com os gnard:t~ fJU:tlific.:t.dos no~ districtos do r..J'erido muni· 
cipio ; rr:\·ogad:t,"i as rlisposir;ões f'.m contt·ii.I'Ío. 

Capibl Fmlt:t·<~.l, l 1le uutulJI'o do 1~111!, l-1" rL~ Rul'tlldr"". 



Cre·t HJu;\ Lt·i·~·a·l:t do in{;utLaria llo (in:1l'd;t:4 Nactuu.:u·..; 11') tlPtnicitdo 
11(· l\1·J tl".\lhtL no l•}:;taLlu tl•~ P(•rnaltdntt'<~. 

O Pt·e.,identu da \{qml•lie:J, du,; E~l,;~<lo . .; l.:nid,,:~ du Hrazil. \l:tt':~ 
t·xectu;;'io tlo 1lec1'do 11. 1:)1, d" l I t]t: dt·:~<:inht·,, do P<'.lli, Je
ct·ct:.~ : 

,\d.i:~o un.,·,, Fil'a t'.L't':id;l, ll'h 1 :11:u·d:t i\ ,.;,,,,,,,J .j,, JillllltCl!JHI 

d•.' l':tucl'.\lli<l, 11<1 {•;,t;l,[i.Hk 1'<'1' 11:11111111'.'<>, lllilõt lll·i· :td:l. d<· illCI,ll-

1.-it·i:J ,·uJn :t tk,;i:'n:tt;:"' d" :,ri•, 'i''': ''" t:llii.<l.itllil':i. 'l" Ll't"· hct,
iallt~n: . ..; tio ~t·l'I'ÍÇO acLivu, 11.·:. J(i :, 11:.1 c·. Jt;:,, u lllll do !I t J'{)

~Cl'l :~ s'Jb n. :·,.1, o~ quaes ~e urgauizat·:ttJ l't.>ln o . .; gn:u·1ln.s qua li
ficados niJ.~ tl1sLric!11.; do l't•I'Prido lllllltit-ii>Ío ~ 1'1'\'ll.'!:tda..; a~ dis
posi~.ões om •:ciHl'a!'io. 

Capiktl Fc•lu: ., l, I clu ouLnht\J tlc 1~111·!, li" cb !lepnhlica. 

1\[, FLJ:J:.\1. ltl: C\)II'U.~ S\LLI·:~. 

1>1: I 1>1·: IIÍ !'i l:i;ll i•i·: !!>li'! 

Cl'('{L ll111a Jn·i.:.~.td:t (l(~ (';l\a}I:J,I'i:1 í' IILli'..: lt'r',S dP inLutktriad() (:tl:ll'rl~~ 

Naeinn~\PR 11,1 lltllliÍl'ipio d~· ! :o,\all:L, no 11:r;l:\dO ri" I 'tTn:unlJnc')~ 

O l'residenl.o tl:t ltq>uh!ic:t 1lu~ l•:stul".~ Unido:; cln 1\mzil, p:l.l'a 
execução tio cll'cretu n. 4~\1, de I •1 . de tlCZI'Illbt·o ele IR'Jii, do· 
ereta : 

Artigo uuico. Fie:w1 c~'uat!a,; 11a t~uarda Naeiun:d do IIIHI!Ícipio 
de <ioy:1na, nu E~t.a,lo 1ltl l'CI'II<tl!lbuco, nma hrig:uh tio '''LV" 1-
lal'ia c) mais trei'l de in!'auLat·ia, c:>ta,; c'<~Jil a:-: ,k,i;.rna,;iJc:-; de 
'''i", :i/" c 5fl", qne ~11 eun~til,nit·illo clt: t.J'<•:\ l>.t.l;l[IJiíe~ t]o scrvit·o 
acti1·o !• nm do da, nJsen·:,, 1::uh 11111:1, .111, n~. J(ili, lii7, J1i8, 
16!1, J/1), {/[. Jl:', 1/>l O 111, O ;,li, ;,7 I';, .. ;, O: :llji!l'!\:t CIJJII 1), tl!l 

l'•'.quc se <!<Jiisl.ituir:l clu dtJ!t>: n·;ritltt·lil.t''·'• " . ~:1 t' ::11. cH IJH:t\'~ 
~;c OJ'ganizar:w c<Jlll o~ i(II<\t'LLl~ IJII:.tliti··at\". lll>~ tli:<~:rkl."$ tln re
lbi'ido lllllO.icipio ; I'!'l·ugatla.~ a:; tli:.:pu,l•;í"''' t'Jll •Jt~tltt·<\l'Í•J. 

l.'apil.:i.l l•'ednr:d. I ti•· lli!i,ttiJ''" dt· 1'111·', li" tl:t. l~>·puhlka, 

J\[. I•JT!~·., 1•1. l.' '..Jru; ~:,\Ll,L;, 

!(::I' ~I' I (! f]., J '! ., ' 'I) 'I)~, I i (I I'. 



A.CTOS DO PODER EXECUTIVO 469 

DECRI·:TO N. ,1;)77 -- m; 1 m~ nnTrrr:no !li~ IDO~ 

Crc~ 11!11:\ hril-"alla ,[c C:tvallaria J,, c:u:ndus N:tdonues no ll\llllidpio do 

í~!llpap~·~, Ho Es~:1.1lo cl~ P(·l'fl'lllllH!~·>. 

O l't•n,;id•·tlt•• d:~ RuprtiJ[i,·:t, tl<H l•:si;~'l"' Unitl••s do Ht·aúl, 
pctt'ct cxe~uqào uu ,!,:,·r•·L•J Jt. J::J, •lo I l de: dc:.o:"l!tlii·,J tl•• lt;!IG, 
•lccrct:~ : 

.\.rl.i!!:o unico. Fica ·~ruaua na. Gu:tt•tla Naeiortal uo mmlieipi<J 
tio (Juipapâ, no Esta.do dt: I 'cl'Jl:unbueo, um:,, brigada. •In ca\ al
I;Lria com a. do.<igna(·:Í•J 1lo Ui", a. tlual ,;e cun;;titnir:í. tlc dous ro
,dJJJ••ntod sob ns. :n o:;::>, •Juu so organisal'iio com o.~ guarda~ 
tjn:t!itkatlos no,; di::;tt•ietoc; du t't:fnddo munieipio; J'nrog:ulas as 
dhpo~i<-,le~ Ollli'"Lli;nl.r·io. 

(~apita.! Flldo!'al, I d" ""l,!il,t·•• dt: l~Jtl?, 11" ,[:, ll"[lltldk:l .. 

/-l,rf,inn l!tiJTOSO .TIIí!lOI., 

St·. Pt·r:~i•lnntu •l:t Ropublic;~.-Ao tllrWni.n-corunel ,\Jcihiatlos 
l\l:td in,; l~angcl n ao nt:l.jm• 1\I:tren' Ft•aneo !(almllo, do quadro 
ospeci:Ll do Exereit•>, cnmpntom. em visL:t tltJ ,Ji,posto 110 

tloerntn lc.:.dsl:ttivo n. 75n, de 5 do jancil'o do 1901, arl;, i", 
pat·agt•:tpho unico, :ti) primoil•o, como lorr l;o 1)111 •li~pon i hilitladn 
1l:t e::dind:t E'col:t l\Iilit:u· do l•:st~t<l<> do IUo (;r.trr.!o do :-;nl, 
a qu:mt.t:t tlc -4:44:~:$31\1, dp gt·atifi,·: .. :h•J •·s[wei:tl pt·l:t •liroeçiio 
!lo gahinntn. 1·ol:ttiv:t ao p::t·iodo dt:enrTill<l d~: IH dn <thl'il 
1ln JHOR a :-li dn ilt:zetnht'" d:• I !li)), t! a·J sl'g!illd" :t rJnanl;ia. 
de 1!\J:pi!J!Ji-:. tl:• gt'al;ilito:ll:<"w •JIIIl duixo1t do r·o ;,•IItH' eomo lJl'll· 
J'ns.-:u1· i:m di~punillilitl:idn 1Lt "'tin<;l.:t. I•:'"''h \lilii.a.r do I<:st:ulo 
•lo CnaJ.·:i o cot·t·cspon•li·nl.t: :>.o lH)J'ind<~ •li~::urTid" de I d" 
jan1:iro :t IH do abril tlu IR\11-:. 

( 111 rido o Tl'iilfJII<ll tlu Cnrtbs, no~ l."t'lllO~ 1!11 t!isposto 110 
art. ::.,~~, ~ · .. J()' 11. :.!, IPt~tr:l, e, do tl(lj·.l·nt(t IPgi;...;lativo n. :i~J·!, 
d" c; do "ul.llbt·u r]., IK!lli, ~"h''''· a :thllt'lnt·a :r '"i;,, 1\linhi.r:rio 
do <11'i'ditn ()spnlli:d prf't•iso p:r t·:t OI'Ctll'l'l!l' :w l'c'f:Jlf'divo }):1g':t.· 
mento, d" aecordo l!lllll a.rptullo dr:,•J·nl.o, J'oi dn parecer qnn o 
dit,o ,~,·,:dii.n l"·111n '~''' le:;a.lnwnln :ti'"L'Í.", n:t impo!'t.:lllri:~ dn 
;1:RI;:;$;117. 

~k :I.:IS p;qJ.Ji;·(o,":. ·rrll!ll..i.l." :i 1·11 :.1. 
j 11111,, I, . 

C.•pii.:d FndPJ':tl, '' tlll "rrl.ul'r" iln 
rlcirw: Jl[ol/.of, 

I'. I 1:'. 
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1\l)re :1•1 .\fiüi \, · >> dn t:uetTa o crr'lliL11 r:-spet:ial d L (t'LtiiLi:t de 

::t\tj:)~iL' v~u·:t uceurr~~r au p~tg~uueutv au ll~ltt·nLe.~uronel ,\Ici
l>iades Martins Rangel e ao mnjur Marco9 Franeo lt" hell•,, gr:ttili
caçiJes por e\[es vencidas ~omo r\"c~nte> em rli~}'nnihilirlarle clnR 

institntnR militares de Pn9ino. 

O Pro~i1l1~nte 1l:t HPJlltblicn. rio~ Est:ldo..; Uni<lo~ <lo Bt'rtzil, 
tendo ouvido o Tl'ihnnal <h~ Conta,;, n:t li.JI'Ill:t dn dispo,;to no 
n.rt. 2°, r:\2•, n. 2, lettr:t C, do 1\n,:rnl:o lngishtivo n. 3\l.~, 
rlr~ ~ de outubt·o 1lo JK9G. e n,;anilo da anJ,,.rizaçiio eonforilla, 
polo art. 2° llo do n. 756, dr, 5 de jn.noit'o 1le !Ufl\, r.~so\vo 
abril· ao r-!i1Ji.~torio da. Gnerrn. o cro,lito espoeial 1\a quantia de 
4:861$117 para occorrer ao pagamento an lenontn-,~orono\ Alci
bi::l.lles Martin~ Rangel e ao major Ma.rco~ F1·:tneo Rabnllo, 1lo 
quadr·o especial do Exercito: :1-o p1·inwi1·o do ·1: 14:l$'ll9 o ao 
segundo de 4!9.~9DK, do gl'atilic:u:õr~s rpw Vf'IWPJ':Im, ar]IJPile 
do lK ile abril de !89K a 3l 1\e di:ZI'll1hl'o de I:r(J[, e e-;tn d1~ 1 
tio .ianriro 1\r 18H8 a 18 dn al11·il s:~_!.:'ninte. o •[1111 lil•·s cornpGtnm, 
em vil·t11dP do })l'Ocoitnallo no para!.(t'apllo uni1·o do a.1·t. \" 
1lo sngnmlo 1los cit<~1los ilccl'ot'l', n.~ 'ina\i•l:ul1~ •ln ilo1~011t.ns em 
llisponibilid:uiP do.' in::;tit.nto~ lllilitai'O' 1le on,;i11o. 

('apifal Fi' lPI':il. 3 <in ont11hro rln 1~1:1'2. li'' d:t H<\]Hti•lica. 

!11. J<'l:ltll.\i'. 1>1: ('\"1'<1~ ~.\LLI·:>'. 

IJEC!tl<:TO N. ·157\l ~-- 1>1'. íl 111: ot"!Tilltll l>l. 1!10:! 

Aln·e ao 1\linisterio ila Inrluslria, Yi:w:t<l ~ (il,t·u' l'ul,licas o cr('(.lito 

<le 20:000$ para occorrct• ús dcAt>ezas •la ''"l"·,·sc·nla•:i'io tllls p•·o
dudns l.H'azileit·os na;Exposkilo l':m-Anlf'l'ic:~n:~, ''"' J:nll:tlo. 

O PI·osidcni.l~ da. Rllpnblica <J.,s E..;t.a,]o, Oni•ln.'< do HI·azil, 
nsa.ndo da aut.orizac;iio eonLid;t no al'i.. L". n. :\.Y, •h !Pi 11. ~l:ll, 
rln :w 1lc dozomhro dn J()ll!, ilr<'I'rq,:t : 

Artigo nnico. Fic:t ;~bort,J ao J\linisf.t"'Í>J •Lilnd;r~í.r·i:t, Vin.ção 
c Obras PIIIJlica' o cl'odito d1) vinb r·ont••S dn 1·,··i·1 ( :!0:1100$) 
p<tra OC•'OI'I'Clt' :i~ d.espoza' da, I'PlH'ORont.a•;:l,u d>J~ pt•orludos IJI'tt
ziloiros na. L<;xpo.;içiio P:tn- '\mr•I'ÍC'a.na, n111 I :1tll':1lo. 

C:tpit.;d Fetlnl':d, li d<~ outnbt••> de I!J()·~. 1-1" tl:t ltl'Pttblica, 

1\T. L•'l·:r:IL\Z 1>1·: C"tt·us f.l.\LLI·:~. 



l1EU!tET() :-:J. ·i:í~r1 -- nr: fi or: nr·n·rmo llr: \00? 

Alq11·uva as cla!t. ... ui;J.S }l:ll':t o cu!dt·aclq rf·· nav~·g;H"'tlo a \·apor dn 
1\lf! l';tt'll:lll.\it·l. 

O Pt'l'sidcntc rln. n.i'pllh!ir•:t dos E.;l.~rlus Unir\o.; tio Hr·ar.il, 
l~C'.:tntl<J rln. <trttoi'iza.çil,rJ t•:msl.anl,n dn. disp ·~içi\.u 1'\, :wt.. IR, <h 
[nj !l, g:!~, d_ti311 dt~ rlt'ZI'Jllhl'rJ dn 1!101, rlt~t'I'Ci:t: 

Ar·tig J Hnil'o. Fic:m1 appt·ovatlas, p:tra o t•orltt•:tdo a cr~loLt•ae 
eom a Companlti:~ tle Navcg:u::l,o a Vapor tio Rio l'arnaltylm, 
<'t vi~t<l. da prupust.:t que :~presenton }nra o scrdço tlc n'l.vegaçã<> 
<lo mnsmo rio, em virl.udc do erlital do :Jl do julho do corrente 
:1.nno. aq d:msulas q11o :t nsrc ar~omp:1.nharn, as:dgnarlas pelo 
\linhtrn <la Intln,tl'i:~. Viação e Olm1s l'uldkas. 

C:rpital Ferlt'l':d, li rlooutubrrJ de 1011?, 1-l·• da Hrpnblka, 

M. Fr:1:1:.\'- Pl·: C.\,!l'oS S.\LLI·:s. 

Clausulas a ~ue se refere o oecreto n. 4~~~~ oesta oata 

A companlli:~ con tt·acbn l.r~ ol>riga-sr1 a fazet• tlu:ts viagens 
rct!orJtla~ mensalmente. tmrtin1lo de Thm·czina com tlostino an 
port,,, de Tntoya, ao norl.c. o ao de Flol'ia.no. ao sul, com a~ 
segnint.es escalas: Uniiío, Cnt·r:Liinho, llofJ.ul'it•:lr>, llep:t!'l.içiio. 
S:-wta ()niteri<l., Poet.o Alegl'l', Parna.hyba, Ar<aiozos, Amr~.rante, 
Belém, Cast.elhatws. l\1igtwl .\1 vn.~. i\ la t•roco <, ll:u•t•a do Lang:í, 
S. F1':1 nri~r·o f' I: t':tja.hr·l. 

Il 

A cont.ractante dal'<i t•omcr;o ao snrvi<.'o rla navegação dentt·o 
do prazo maximn do oilo mnze~. conb,.lo~ d:t assignatur~t do 
contraclo. 

llf 

.\ r·omp:tnhia l'H':L o set•vi•:n ''"nt,·:tcl:rdo ''Oill o material 
lluel.ua.nl.o de quo aetll<l.lmonl,n lli,pili•, dPYentlo, por6m. adrtuil•it• 
'''''barcaçiirs novas, smnpre <[H· as~im o nxi.dr a. regnlarirlatlo 
rlo sorvir:o. O no1·o matcl'i:tl tlm·m•:i. sct• ~11l>nw~l i•lo :í. prüvi:t 
:~cecitadin rlo li:-:,•:tl dn Go1·m•n" l' a nma. CiJillllliss:ín tio pt•o
fi•,iotl:ll'' p:tl':l I :tI lint 1\0lllt''Ld:t. 



17? 

!v 
Ü~ V<t!Jül't'' guSal'ilO 1[!1 (odu; 11~ pt·iYili•:.tiro-; r, i~;l'I\•:Õ"-; dn lJ:1-

flUOI.r,.-<, pmticandu-su a t'C.-<[Hiilu uc ill1<1:-; i.J"ipul:t':'·iu.' cut11U sn 
pr:.ttica para. com o.-: na\ ios de guOl'rn., "njeitu.s. put·(·m, ao~ 
rngulamcntos de policia, •la.s Al!':t.ndr,g:\s P Cn.pil. ~nia-: do portos. 

v 
O ma.tcl'ial <[li C o ron tl':trt:tiJI.i\ illipul"i.:tt' Jl:tl'<l a con~i.ruc<:ão 

da'! novas omh:trcaçõns, do qtw l.1·ata a d:tll-'l•h 111, s••J':i i:;11nlo 
<ln <lirt>itus •lo im]lol't:t •;:\q. 

\ r 
0.-: di •.s <l 11111':1~ tln ]l'il't.id:L, o tempo ,J., •lnmura nm c:1.tla 

oscal<t, a •lm·:v;ií.-l da. viagom. o~ Pl'''';"~ d:t~ pa.--;-;a'-'''ns e ft·•d·••s 
SOI'iío lix<tuo~ Plll lalll·llas OJ"gani-: t.ti:t.--; p la. ''iJIIIJl:tllltia. do 
ae<'.Ol'l]o ('l)JI1 O fl~e;tl, C'lljnil;o,; ;i ;tpp!'l!l':t<:,'io ti fi I :111 1\1'11", 

VI[ 

As iahollas n p~ts-:r1,g·cns d<! ft· .. t.ns ""t·ão l'''' i-:ta.s utl t1 .. 11>: 
orn tlun.-: anno~ n nelhs litr<~ a colltpa.niJi:t o aba1.inwnlo •lo 
2:ln/ .. pa.ra as p;~ssagens (\ (' du 211 (' ,. p:1r:1 :1,-) (•:tr~:l:~ 1!1"' t.i\~l'f' 
,_Ir t t':'''~P >l'L\l' P"l' ''""r.·, do (;,,1-,'.'llo l·'t•·l,·t·:l.l. 

nrr 

(J!Jrig~t-~o a '~'JIIt ·a.d.Uitf.<! :t l,l':tli."ipol·t:u· !.(l'ii,l.uil.:tt!l<'IÜ•'· nm 
:>1!11~ v:tpüt'l'R : 

1", o fiscal !ht n:tv()g:tçã.o f[ll~tllilll via_jil.r 1'111 s ·rvi.:o: 
·!",o cmpt'Pg:ulu 1lo Cot'l'<'io iltemnhi<lo <l''" I'O~pPI'i.i-v:t:'l mal:J .. ~, 

J'ot•nr,eon<lo a. eompanltia. c•oJll:Hlul'ias a. "'1.<> 11 :111 J1-;,·:tl, a.l.-·m da 
accommtHl:tçfio ,[(,dela ; 

30, aô 111:t!a~ dn Cul'l'C\io, no; lc>l'lllllf.\ cl:t. l<·g·isl:tr·:l.o vig,,nfn, 
J'azonclo-a. f:Oilllu·;.it' d·· Ll!l'l':t )1"\l'a h>l'd" 11 Yi<':>·l"<·t·.-;:,, P-''·''"ltdo n 
oxi!.(ill<l'> rocibo~; 

-1·', o~ <liolwil'oS puhl ieos. o~ <'<tpii.:J.es du.: v<l[IIJI'oS 011 [<<'SS~>:ts 
do su:t "onfi:111Ç:t l'<•ecl><~t':to e entl·,·.--:·.tt·;;,.,, P""''Uld" e c·xigintln 
ljltii,:J(·:Í.o 11<1' J'e.-:p<>('tiva-; l'c•p:ll'i.i·:'i.•s, "' t•:tixolt'S 1111 p.tc•ui.Ps <lo 
dinl1Pii'O, n:í.n son•lo. Plltl'd:illl.u, lli>J·i_<:ad"s :1 Yt·l·iti.~:ll' "· l''''P''· 
cl iY:t i lllpnrr:tllei:1.. Cc•.""'>'-'1-L':i. a 1',• 'Jl"ll>':t.l•il irl:td<• d ~~~ <':1 pi kl<':i 
d(ISr!f! ljlHI 11'1, CWI';ISÍãO d:t. t'-lltl'C'i-\'!1 l'1 1COJJilf!•'OI'---:i\ <[lll> OS ;iP)Io-; 
:tppo:;l.os Pst:í.o in taetos e ·"11111 rwniltllll .~ignal do \' iiJI:~<:iio ; 

;,o, os objeelos romdli,[os ao M11~eo N:teinn:t I 1111 ;i, ~f\CI't>t:~rh. 
de Estado dos Nngo,,io;.; da Indlt~l.l'i:t., Viação P Obras l'nblic:1s 
pat•a a.qnello Pf\tahelneimonto; n 1<•'111 :ts:<illl os obje•·lo., ,[,.,. 
1.in:tdns :~ nxposh•fíns ollieiat'S 011 anfm•iz:11la': 1'"1" t:ol<c:Jl'llil; r.., a~ _-;c·llll'lllr;~ f' lllllli:J.:: dr pl:111l.n' d'"'liii.ldJ: :'"'.ilt'llin-' o11 
<•·:f·lhl'\•···im<•nl"': p•1hlie···. 
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A dem<H'i1 1111~ podo., '"l':i. :t lltl•' .,;-;:tl'ia. p:tl':t o sm·vi<;o tias 
mala' dtt Col'J'do e pa1':1 " dt• e:tl';.(:t ·~ •ln,;c.t.l"g;t. ~ti em e:t~o du 
m~di<,-ào, l't\hdlião un pel't.lll'b:u;iio tlt, ur<lc<lll [IUhlica p:tder:i, a 
:tnluritl:t.t!e t•Rt:t .. lll:tl l.t':IIHI'lH'il' <t,S ~:t!li<l:J.o du' va.pot'IIS 011 l':tze!-os 
tk.\1101':<.[', -

X 

.\lt1m das vistoria~ exil-(ida::; p<ll:t. legisla(,':io em vigtn', lic:nu 
o:-; \'itp<H'P.> da companhia snjoi t;u,, ;lqnellas <[110 ftJI'Oill .iulg:t1las 
indbpnn~avni.o, a h<'lll dn. ~O!Ill'alt<,':t tl:t n:tvng:u;:w polo fi,,,a[ tl•l 
I ilt\'tll'IIO, 

XI 

As t•.·d.:tçues flseaos <los ]l<JI'Lu~ '''1'\·id"·' pnl:1 t'<tlllp:tn!li t t'ad· 
liJ.al·:tu pm· tn<l11s os moios o <lmh:t~·•tun o dt~·llllllh l.l''l"'' d:•s •::tl':::l~ 
n l'fltlllllliiJCndas, ]H'n.-;t:t.ndo n:t<t ,,,·, :i<Jlltdla.-.: t''Jill'> a' :wün•itl:td<·:; 
!ni':U'ó4 :t JII'Ottlt:<.':io P :111xilio l(llt<, Jl•ll' qn:ilqUtll' IJI:,J,iro, ~n 
t.nl'llt'lll llt't't'.'-'':trio,;, 

:\'o c:t-<u <le Íllll:tvo~allilitla,[tl o1t pm·,h tlu algunt do.; v:tput·t·s 
jt.Hkl'<i. a romp:tllhi:t p:ods:IJ·i:tmenle u mndi:tnto pr···vin. licellt;<t 
J'n~t:tJ' tJIILI'O V:tpOl', IUS t'ililllit;lit•-.: OXÍ!.dcfa~, Qll:l.lllO ;t Fí'gll" 
J':t.ll<,"l, llltll'<'h:t e ac(IOJillnod:J.çlícs. 

XII! 

,\ iiJf,•:l'l'll)'c;ã" .lo .'<~rvit:" 1'"1' m:ti., ,[,· 11111 IIICI.t>.lll t • ..!:l a. lini1:L 
1111 pal'i.t: dnll:c. s··1n Sl)l' Jl<>l' l'fl',·il." ,[,. l'ol'<;:c. IIJ:cio1·, su.ic•il.:tl'iÍ. a 
<'1J!Ilpa11hi:~ :i. indomniz:tt:>ll of,· l..>d:t' :1 cl•''fll~~.'l' t[lll' o <:u\<'1'11" 
fÍZt\1' Jl.!l':t C'llllf.illll:i,l_,;ítl d11 ~1'.!'1 ic: I tflll' I,[Jl,!) 11 f.l'llljl<l tl:J. Ílli.f•I'
I'IIJII,'i.lll t> 11t:1is a lllllli.:t tf, r,o "/ .. th~ Jn•·;:l\l:ls d"sl"'l:t."'. Nu c·.nc;,) 
tf11 ai.>:tlidlllltJ. IJII [1\i(,J'l'll[ll;ã > cl•• '1"1'\'Í<,' I [101' IIJ:d~ tftl tl't'll IIII:Zt),_,, 
:>t,··m d:t <':tdll<'ici:l<l<·. a f'illpl'"l.'l p:t'2':11·:i a 11111'h dt\ !íll "/ .. d:c, 
~IJl<\'t'lit·:ln :11\111!:11, 

\I\' 

1•:111 ifll:t.l<JII<'I' l::lll['d, dnJ':IIJI.I' o p1·:tz11 ti" <'ullLI':t•·l.o, o tlO\'f'I'IJO 
i.t)I';Í, 11 di roi I,<) tf,, <'illllJll'ill' llll Í'.tllll:tl' :1. i'l'dt: <!<llllplli~OJ'i:tlllOIIi.ll 
'''' \·:t.pnl'<'~ d:t<'dlllpt.nllia. f[,'.lll<!o c• . ..:h c>l>l'ÍI!.IIh a Sllil'·ltil,llil' "·"' 
fjll" l'•ll'<'lll <'tllllpt':tdo' dnnl;1·" dn pi':Vtl dn 111 Illl'm:. 

() !'l't\L:tlllf'lll.n :-t>.I':Í. l't'".'lil:t In p •l•l ltc:•.i"l' l't>lldinwnl.n <JIIIl clt•nl.l·.~ 
do annn "ht.ronh:1 :t PlllJll'l'Z:I. <'111 11111:1 d t•: I'Í:tt<t'n.: ch linh~ . 

. \ •·di)J])J'a. ~f'l':i. pt·!o Y:1!n1' 'f'i'' 1.11 <'I'" 1 ·1\"ll' 1111 Jtli.illl>J h:t
l:tlll'>~, :l h:tl.<'ll<lll '" I li ' 
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A ''"'ll!J<Lnhia d"v"t';l :tJll't)Senl:il' au li~cal l'u.-;pudi 1 o a <·.~la
t.istiea dos pa~>~agoit•o:,; o e:Ll'gas tl'aJupol'iallos lJOl' ~mu~ vapores. 

A estaUstica ~er·i feita pelo modelo at!optado e en t.r.~gnc <lontro 
de ~O dhts <lepo~'l de findiJ cada trimestre. 

XVI 

Quao~•tucr sulJvPn•:Ões ou f:tvol'CS <'OII<'Oilido~ :i ••ump:\nllia 
pelos Governos dos E~t:Ldos <lo Piauhy n 1\[:\l'anh:í•l ~c t•Jrnarão 
effoctivos, sem prejuízo tlas suhvençõo~ c ra,·m·ns a quo :1, •·on
tl':wtant<) tivm• dil'flif,o, em vil'tnd.- <l:t prPSr1Jli,n •·on•·.,ssão. 

XVII 

A eompa.nhia eni.t·:u·:t :doa.nt:t l.amont<< pat·:\ :L All'<mdcga eom 
a importanda do com mi I rt'ds (liiO:!i;OOO) mmlK \OS, <l<lstin:ul;t :Lo 
pagamento rht gf'atilkar:'to :w 1i~··al do Go,·<)l'llo. 

X\'][[ 

Peh\ inohsOi·vanr<ia da.~ d:uJKili;1s do •·onti\J,ei;o fi<la a com
panhia snjcita ás scguint<•s mnlt:\s, sal\·o •·:t'O ti•· f•H'Ç'L m<tior : 

1°, do qnant.ir~. ign::tl i snbn•n(':i.u que tnri:t •ln l'<'t'11h·~l·, ~i 
deixa.,· dn ell'ect.ur~.r :J.!g·uma. da,; viag-m1~ <l<J <'Ollll•:tdtJ; 

:!", de 20ll.'; a -1011.$, além d:t pe1·da da ~ubv<mç:í.o respo
diva, si fo1· intel'l'ompida a. vh'f<'Tn r•n,.d:ula. ; si, p<H'ém, :t 
intunupçfio lur ;[evida a l'or\·a maior, nho ~el':i impo>:ta a multa, 
o a. eoat.ractante pr•rcober:l :~ sn hvew:ão <:orl't:spon<lento ao nu· 
mero rle milh<lS Baveg·ad~tg, 11:lo scn;lo considera;lo t•aso tlr~ for(,':t 
maio e a immlllciond:t do profnn<li<hde, s:d 1 u devida nst:t <'L 
g!':tn<lc o~t.iagom ; 

~o, do ?00$ a 400$. por dia. dn demnea na che.gada do paqndo; 
4°, de 100$ a ?OO;J:, pelo pt·azo du I? hot·a~ <JIW 1\X:<'C'tlm· :'L fhada. 

para a ~nhirla do paquete; 
5°, t!P 200$ a 4011$, pela. ;lemora rln enkcga. 1la;; malas on 

poe m:io ;truiHiidonamcnto, sen<lo esi.~t ll!ltli.a •le :,IJIJ.-:; no l'aso 
dn extravio ; · 

Go, dP 200$ a .(00:5, poh infrac•;fio ou inolJSI'l'Vand:t de qualrjllOl' 
da~ r•lau~nlas do rontr:wto p:tra a qn:il Ilii.n l1:1.i 1. mnli;;t Pspndal. 

XI\: 

A <:omp<tnhia go,:Lt'<L d:l i;;enç:'i.o 1le dir<'ii.os, na, lürma d:t ld, 
p:tra machinismos, mator·ial <' sobl'eR:dento~ <Jllll impul't:.tr p:n·:.t 
o serviço rl:t navega<;iio. 

Em I'OLl'ihuiçi'í.o <loK ~nniços PSpn•·iJi,,:tllo~. a. •·omp:wltia. J'O
c.Phf'l''\ a Sllh\·l'n('iio tlP 4R:Oilil~ :lllllll:i.lllll'llÍ.I', p:1;::t t'lll j)l'fHL<\l.'Õ,,~ 



ACTOS !lO PODF.R F.XF.CllTlYO 

m~nsaeR, d~pois d~ vrncidos, na Ddcgncin. Fi.-;eal do Estado do 
Piaul1y, m(•tliante rnquorinwni.o da emnpanhi<L a<'ompanhado 
do atte~·tadu th lic>!·al t• um rerilJO ih êulminii<trwlut· do:; Correios. 

X"í.l 

No l':t'o tln fl,~gn,,•eoJ'do nnt.1·n a Pompanltia e o Governo sobre 
a intP-lligonl'i;t dn algnmn. dispo,,iç:to !lo eontrado, Rnr:'t a qu~s
f}i.o tlrl'irlid:t por a J'hi tJ•,unnnt.o. 

X"í.ll 

O prazo da durn.ção do contract•) SCl'êÍ tle cinco annos, con· 
t.:tdos 1\a daüt da r~spectiva assignatum. 

xxm 
A euntt'ad;mt.e dnpusit:u•;í,, antns il:t a,.;signatut·a !lo eontrado, 

a raução de 8:000.~, em mooda ''mTnnte ou em a.poliens <la 
diviilapnhJi,·a. par:L g:tt•ani.ia ih exc,!w;ão tlo t•ontmcto. 

XXIV 

E' fix:vlo o pl'azo de :lO 1lias, a t•onl.a.J' tlrsb tJCLta, parCL a 
assign:ttnra do prrsrntn contl'ado. 

Capit;tl Ferlnral, (i tln ontnbt•o 1le Hl02.- iL Augusto da Silva. 

DECRETO N. 4;iS[ - fiE 7 TlE OUTl'lllW DE 190~ 

C•·on. mais uma brigada de eav;dl:\ria de Guarda~ 1\'aeionaes no muni· 
cipio do It .. dlt"\, 1\(1 Estruln dn Pern:1 !ltlmeo. 

O Pr,•Hitlunte tl:t RPpnhlic;t dos E'l:ul"s llnitlos do Hr•:tzil, 
p;u·;t oxr<·u~·iio do dt•ct·uto 11. •tll, du 11 rlt~ dezctnht•u tlo J8Dr:i, 
düCI'Ct:t : 

.\l'tigo unieo. Fie:t ·~rearla na · Gnarda Nacional tlo miínicipio 
1lo Recife, no E'tarlo 1le Pcma.mbuco, mais uma brigada <lo 
cavallaria com a desig-naçii'J de na, que s~ eonstituir(t 1le dons 
rn.!ámento~. n~. :l3 o :-\1, os quar•s se org·anisarão eom os 
guardas qualitica,los no-; districtos 1lo t•nJ'erido nmnieipio; rovo· 
g;t~l:ts as tlis posiç-õe:-; <Jlll eon tl';t l'io. 

l~.tpit·d Fr!dt~J'êtl, 7 d•l oul.uht·o de 191)·!, 1 f' da ltopublica. 

M. Fl·:RRAZ I>F; CA~ll'OS SALLES. 
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llECRETO N. 4S82 -- nr. 7 I•E Oll'!'TIJ:!lo IJJ: I !111? 

Crea uma Lriga<la do artilharia de i1uarclas Naeiotur..~ ll•) rnnnieipi•l 

•lc S. Loltrcn•:o da l\latLa, no E~Laclo t!e Pnrn:unhlltl•l. 
\ 

O Prcsidcnto d•~ Rcpuulic<.t dos Estados Unidos do Br~~zil, 
p;tra execução rlo tln<'t'Pto n. ,1::!1, do i I do dezembro de JROfi, 
<lecreta: 

Artigo uni co. Fica cl'e<.tda na Guarda i\'a.cional 1!o município 
de S. Louronço da l\IatLa, no Esl.ado dn PcJ'IIamlmco, unw. 
!Jrigatla. dn artilharin. com n. designa(,'ão do :la, que ~e con~ti
tnit•;t do lllll l>abJIIfto du ~utilhat•i<t de posi(,';-to e .um l'Pgi
mnnto 1lc artilharia de camp<uth;t, amuos sob n. 3, o~ 'lli<W~ 
se organis;trão com o:; gual'das qualificado~ no:> ilistl'id.o~ do 
referido município; revogadas a~ disposiçi,c.~ nm cont.raPio. 

Capital Federa,\, 7 tlo out.uhro de Hl0.2, 14" tla, Itop11blir~a. 

8!l1Jino flcoTnso Junim·, 

fJECHETO N, 4i>83 - PE 7 JJE OUTIJJ:R!I 1>1: 1\HI:! 

CrNt uma Lrig-ad:1. de infantaria de Guard~s N~eionat's no municipio 

do Onricm·y, no Estatlo!rln PllrnamiJu,·.o, 

O Presidonto d:t RepnlJlica <lo~ Estado~ llni.Io:; do lleazil, 
para oxocução do dm·eelo n. 431, dn 14 do dHZI'llllll'o df' 1~!111, 
tlOCI'Ota: 

Artigo unico. Fica creada n:t lluanl:l, Naci!Jn::tl d!l mnnieipio 
de Ouricury, no Estado <lo Pern:\mhuoo, ltm<L hrig:t•la dr) 
infanta'Na com a designação do fi9a, que so con~l i tuir:l 1!0 tt'ml 
I.JatalhüeH rlo serviço activo, ns. 175, 17() <' 177," um do 1l:t l'n
sorva. ,;:>b n. G!J, os rpta.r:;; so ot·gan i~a.rii.n I'<JIIJ os gna l'da' q n:l! i
tieadoq no.; di~tl'ido-; do l'"ll'l'i<io lilllllicipio : l'<'1·11:~ad:r.< a~: di'· 
ptJ'~Íf'tll~.~ 0111 COJJ1.J'.U'Íil. . 

Capif,;~J Frloral, 7 dn n~tt.ul>l'" d1• 1!111'.', 11" da H.np!ddi(':t, 
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l'rc"- Urlla lll·ig-ada do illl';tnL:tt'i'' de r :u:•t·,[as Naciotl'lo·R 11u lllllllicipiu 
tle l~nn1 C1•1\~(·il~cl, H() t~>Ladq {k l'ernaml~lll'o. 

U l'te;:;idení,r~ d:t HepiJIJli•· •, rins 1•:;1.1<!"'' 1Jnitlo,; tlo Ht·azil, 
p;u•a nxe•·w;ao r\11 dt~r!l'dJ n. 4:l!, dn 1-1 dP dm:nmht•u <le IR!IIi, 
dccl'eL:t: 

Adigo unieo. Fka nn;r,la na t:uat·rl:t Naeional dn município 
do 1\otu Cuu~ :llw, no E~i;ado di' l'et'Jl<tJllillleo, uma bl'igada de 
infantaria eom "· designaç~í.o dn lill'. que ó:O constituit·:i. de Lt·~~~ 
lr:ti.alhüe.~ diJ óil)I'Vir;n, :tr·Uvo ns. 17H, 17D c WO, e mn <lu d:t 
l'P.:et·va ~uh n. ()ti, n~ quaf'S sn ot·:.ra.nis:ti'ií.o com os guardas 
flllalili••:tdo~ no~: di,;tl'icto:-\ do ref"•·rido lllliiiÍ<'ÍJIÍO; r1wngadas a:> 
d i~posiçõc;; Plll r:on id·:trio. 

Capita,1 Fmlm•al, 7 do oui,JJ!.t'o ck !~10'2, 1<1" 1la l{PJ'itldkt. 

\l. FEI~I:.\z I>E CA~ll·os SALLES. 

SaiJ·:no Barroso Junior. 

IJEI]iWTU N. 4~l8!J - ]li: 7 "" O(ITUiillO DE 1002 

Ct·ca lllais nma hrig:Hla de cavallaria de Gnardas NacionaeR no 

mnnicipio tlc l,jiWJ'U'lRÜ, nCJ Estado rir· l'crnamlmco. 

O Presidente da nt)Jillblka ""~ J·:~t:t~lus tJnirJu:; tlo Ill'azil, 
par;t üXCCliS';[o do deet'CÍ<t 11. [::[. d<• J.f do tlüZI~IUIJl'U UU 18!)1;1 
dccrutct: 

.\l'ti~o nnii'O. Fi••:t l'l't):ula na r;uar<l:t \a.eional do Illlllliclpio 
do lgttat·a~:,;t'l, nu E:;;lado du l't•rnamhu.:<t, lllais tlltla bl'igarl<t 
de ea1·a!hri:r" r•uJJJ a dt).<i.•.rna•:ã" de lk", fJIW ~c eonstituir;i, do 
dum: l'l'gitncntrrs sub llol. :J:í ,. ;]li, us qua<'S :m org;mi:,:ariio com 
os guanlas •l'talilicatlo,; ''"~ di,,tl'i..t"' d<J J'(•.l'nt·itl" munieiph; 
rcvog<lllas as di :p,~.-;i<;Üt\{ <'111 eoutr:Jl'i<t. 

C:~pil;;tl Ft·dr•J•;d, 7 du outubro d1\ I !111?, li" rl:t RepuLJic<t. 
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IJI<:CltETU N. 4581i - IJE 7 J)J<: OUTllllltO JH·: l!JII:! 

ALro ao Ministerio da Inuustria, Viação e Obras Publicas o ct·odiLo 
extraordinario de G-!:703$!14 para ser applicado :i li<Jltidação e 
regularização de d9spezrrs que se deram em di varsas snb-conAignaç<ics 
do orçamento ela ltcpartição Geral dos Telograph<•R. 

O Pre~i<lentc tl;t ltPpuhli<'<L dos E~t:tdus Unidu-; do Hr·;tzil, 
us;tndo Lla autorizaç:"lo constanl.c tl<J d<~r'l'd<J lr·~i,d:~.ti,-" rt. RR:;, 
do 7 <lo cot•t·ente I11!'Z, ilcct·ckt: 

.\digo IIUÍ<'O. Fi<'ét :thol'to ao \Iini:<G<•t·[., <h lnrlu:;!,r[;t, \'i;H;:to 
e Obra~ l'rtblk:v; o l'I'Udito extraurdinariu tlo lil:71J:3-;LI-1 p:u·:t 
ser appliea<lo ;l liquidéiçiio o rcgulaeização tle do>pez:r.s que ~m 
deram Ollt divm·s:ts sub-eon,ign:tç-Õ<):-1 <lo or·ç;tmcnlo d;t ltepar
tiçã.o Geral dus Tolcgmplto~. 

Capital Federal, 7 tlo outubro de J\l1J2, 14'' tl:t ltcpulJlka. 

;\I, Fl·:lutAI. IJI~ CA.\Il'US :-1.\LLI:S. 

IJECRETO N. 45::<7 - DE o m: ouTum:o IH·: 1:111'Z 

Appruva o rc~ulamenlo p!tr:t a i<:Rcoh l'rali•o:t de ,\rtillt:rl'ia 

O Pre~iderl1.u <ht Repllbli<'a. <lo~ E-;Lt•lo.-; U11irlus do Bra.zil r·o· 
solve :tpprovat• o rog·uhmwn1.<J quo :1. <'~te a~.:nmpanli<L, assl
gnado pelo Ministi'O e :Sucrc1.:trio <lo Esl,:i.<lu da l\lariuh:L, para a 
E~cola !>ratiea du .\.t•tilh:u·i:l, erea.•Lt pdo dt·cr·drt 11. ~7VO, do 
1 do maio dn 1861, ficando n~vogad'J o <[111~ h:Lixou <:um o de
creto n. 8737, de 18 do nuvcmbro de HlN'!. 

Uapit<tl Fotl<'ral, R de oalnln·o d<~ IDO~. li" üa ItnpulJlie •· 

J\1. FERRAZ IJE CA~Il'OS SALU:;;. 

Regulamento oa fscola Pratica oe Artilharia 
('APITULO I 

lJA ESCOl..\ E ~EUJ I· H\ . .; 

Art. J.o A E,coLL Pratica de Adillt~.ria. 110 [{io t1e J:tnl]iro, 
tem por fim hai.Jililar artilheii'OS, '1 IIU, a boi'! lo rlus uavios da 
Armada., pog;;am bem desempenh:tr os llevcres da sua pruli~bilo, 
inclusive o manejo das nt•mas portateis. 
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Na mesma escoltt haverá dous cursos, sendo um destinado ao 
ensino pratico do inferiores c praças c o outro e~pPci1Ll para os 
olllciacs subalternos da Armada. 

Art. 2." A escola fuuccionará no quartel do Commando da 
Divisão ele Toq,edeiras, onde liaYcrá, tanto quanto possível, os 
diversos typos de canhões usados na Armada. 

O manejo e pratica do tiro com taos Loccas de fu~o ; o IJOrl'cito 
couhecimento drJllas e de outras armas, que igualmente iuteres
~em ao servi<,'O da artilharia e ás evoluções do ataque e dofc~a 
no mar, ou por occasiiio de desembarr1ue, constituem o ob,jPeto 
principal du. instruc•;iio pratica dos alumnos. 

Art. 3.• Para '~ montagem dos canhões serão conveniente
mente empregadas carretas oJe diversos typcs, principalmonte 
<bs de uso a bordo, tendo-se, assim, por lim sujeital-as a expe
rieucias regulares, que determinem a acrplisição das que devam 
sor adaptadas. 

Haverá tambem na escola armas brancas e de fogo portateis 
dos systemas mais recomrncndados. 

CAPITULO ll 

110 J>ESSOAL DA ESCOLA 

Art. 4.• O pe~soal t!a es~ola constará : 
Do clirect·)J", que scri o commandanto da Divisão do Torpe· 

dciras; 
De dous oftlciaes prolcssores ; sondo um para o ensino c 

exercícios praticas de at•tilharia e o outro eucarregado do ensiuar 
m:!nobra e o uso das armas do fogo portatei:;, bom assim 41e 
arums brancas ; 

lJo secretario, que s1~rá o <lo CotiJ!Ilanrlo da !Ji v bão de Tm·pe· 
<leir11>:. 

Art. :; ... O ofllcial ma i~ graduado do~ cxi~tenf.cs no Com
mando rht Di visão de Torpedeiras, lrgo em seguida ao respe
ctivo commandante, auxilia!'à o director c o substituirá nos 
seus impedimentos, pelo que será o vice-directo!' da mesma. 
escola. 

Art. li." Os professores serão uollleados pelo Miuistro da Ma
rinha, por proposta 410 director da escola, que os escolherá 
dentre os ofliciaes mais competeutes dos diversos quadros do 
Corpo da Armada, podendo ser exowwado:;, quando o Governo 
assim entender. 

Art. 7 .• O director. o vioe-dirodor c o secretario perceberão 
os vencimentos dos cargo~ quo exorcum no Connnandu ua 
Divisão de Torpedoira.s c 08 pt•ofe::>sorcs os do ollicia•~o; em Lar
carlos, percebeudo, porem, estes, o vi.,c-director e o secretario, 
além disso, a gratiticaç:to que o Congresso 0iaeioual arbitrar·. 

Art. 8." Nos primeiros dias do mez de j;tueiru :;erão tir·ados, 
pelo commandante do Corpo de Marinheiros Nacionaos, por 
ordem do Chefu do E'itado Maior General da Armada, rlentre as 
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pl'<lt;as t: iukriorc~ do mesn;o corpo, C·~ qur: e,,Lirt·Ir·t•t II:tbili
tados a l'r t•qwntar u cut·w tlu E:;~uht l'I<tl.ica dt: Ar tillnria, 
preli.>rindu ~o. Plltru :\<[lllllla:;, <•S grumo!ls pruveniuti(es da~ 
t:'icol:ls 1lc apt'GlHlizos, quo tenham verilic:ulo pra(n ll"Ucu llll L• s. 

u seu untnnro uilo excerleni. rlc 50, pn·r•nr.•.lti.l:r'i :1~ vngas d<'s 
quo !'orem n pprovndos o rclllctt i.lus p:•.m u t 'ut·t·u de :\Lit'i 11 hei 1 \1.) 

1'\uciont\fS. 
Por excopçií.0, po•lcrão S<'I' arlmillitlns C•lillO aluJII!ll':' r h rs•:r1b 

al~tlnCJ oprentlizr,, ntariuhniro~. 
Art. !1." P<~J'a o~; oili•·.i:t:·.' ~'- ,,,., . .,!;(: 1 1·:1 11!11 t·xh l'llaln, fi,:a!l<io, 

Jl"l'(:m, IH lll'':'lllilS na ubt·iga,·:T·r <'r; COIIIJl:<l'"•:t'l' 1111 lfUitl't"J d:1 
liivisã<> :lo Torp•.·Jdms, qunr;r]" h•:no,·cr t·X<:!'<i·::·,~ ctt :;uJa,, 

Art. lO. Paro. os infi:rim·<s o pr~çns "C I,: nm internato, etn 
que rstariio su.ic·itos :t t<•ll:l.' ~·: pn:;rTi]'<;li(c', J,.j, e 11';-'llhment•':'l 
mi I it:trrs. 

As prat:·tsm:tlr·i,~ubrhs tcriío n l.itn)o ,J,• apr.•ll·liz"<arlillieir,l~. 
At·t. li. N·mlitttn:t prar;1. dos i"orpos de \I rt·irdr:t ~0rú. admit.-

1.ida n:t qualidade de alumno snlll :1, prova pnsn:uptiva de apti
dão para a fl!'Ofbrii.o de urtillwiro, den;nd•J :<tl·er lr'l' c: I'.·'•'I'C\ l'l', 
pref'cr·in·lo-sc as qrtc tiverem uulros e !lli:r•cimcntn:•, Jrrirrcip:tl
mcttle o das opmar;õcs arithlllllticns alé fr:tcçõr·.-; • 

. \rt. I:?. O posso;~ I docente niio serit sujeito ao FOITiço in lemo 
du qu'lrtel o 1h Divi:-iin 111~ Torpcdoiras ; O> alumno.-; inf'nt·ion'' c 
J!l'<H;:J.S, porém. se incumiliriio do ó'Ol'VL<;o 1h ntc~tno qu:rrt!!l c ria 
llivi<io tlc Torrodcira;, quando w.cr:~~:trio, :tlém da ob1·i·~:v;ão da 
COII:lCI'\'aÇ'flO tle to lo O :lrlllri!llo'!tl'l f[IIC li\ ~'I' J'l'i:u;.lr) l'•llll ry (';(fiJ'

IóÍCltl.; c o rn-;itJfl. 
,\r· I.. I :L A p.;l'ola :1t:!'.'t f'l'PIJ til'. li tr:nJc'll t 1~ i~::q,ccr:i1111ada pr•l11 

elwfo dL> Est.arlo-~l:tior tlt•llct·al •'a J\!'IIJarln, awnt]i:trtli:td•, do 
dircdor da :u·tilhari<t. 

O lim da ins\'eer;ão t'1 prompt:uncntrJ provi !Pnciar-::•J a IJrm da 
er<L~m c rcgularidado r1r.Js o.>lrldo~ o da di::ciplina, rcr'<>tT<.'JIIIo 
aquclla autoridade ao 1\linistrrJ <la Marinli:r, '1'''111'111 niio llr<• l'"r 
possível doliiJl'f<J.J' por· si m<·smo. 

CAI'ITULO Ill 

,\l'l. ! I. 1\ iDstrut:t,::lo d''' :d\lllllll'' rl·•:,lc · ,,,.,. · 1'1 ;'. i:r'• ira
men I,,· prn t.ka, cumprelww leu do : 

1." Principies elemout<tres de gcullll'Ll i r l'l'.tC!•\1, ('~Lri,·ta· 
mente Jl!Jcessarios ao cnnh~l'inrcnt .• , cl<J:< pt·or'. :_:.,, ç~r·.,plri,uR IJ'!O 
o ensino exigir ; 

:!." Systemn. uwtrieo, mts cowli<;<JL~:; :,tJI'l',t iutli<:ada:;; 
:Lo Nomenclatura da~ IJuccas do /Pgo, <':J.LTetaB, Jll'lljccli •, I"' h· 

menta o ottf.t'os ne•~n;sot·i\IS du. artillraria wtvlt.l: 
1." Exur<;icio do arl.ilharia, r:tn [~OL':d, t:t'lllprulitwlnu<lu, 

q a:tndo lO I' po~si vel, o das t,uJT0o, <:<>IIL o l'llljll'<';:" du.i <IJ•P~HT I !to;; 
hydra.uli<:o:; O <1'.1UC8!lllL'l' Ol1Íl'<lfl; . 
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5. 0 Exercici<.>sde metralhadoras, canh<Jcs-revolvers de cam· 
panha, tanto a i_, '!'lio como em terra; 

Ü." Nomenclatut:t, üXc'l't~ici" o lll<tt!C'.io ,J,, armas ht·an~'1S f' do 
fogo portatnis, em nso li • ttnrinl!n; 

7. o Exet•cicio do mm·toiru e .:.~ lu" tt'!t,,~~, dn guerra; 
:-':." D•Jfinições gcraes de artilharia, noções ::;ubt'é: :t tra,jc1~1.ori:1, 

ponto mn branco, linha do tir'' fJ angnlo do prnjec.;-fío; 
!1." l'~o •las al•;:ts tln lllira, ruet.ho,)o pratico •.l•~ ~r:vlud-a~ n 

collornl-:1,; n:1.~ hoc,caR rln l'og"; 
to. 1-:xplicaçii('R f'ol>re o crnpregn oppnrttmo tlo~ tlill'•'l't'nfr<: 

Jll'OjOr'ti,; I) •·at•g:ts d11 pol v ora, n Jlll'lltndo pl'<ttieo de e:t,knlar a,: 
dhtancia~; 

li. Obsel'va<::lins praf,iea:' sol<rc a cxccnçilo do tiro, expli· 
r:Lç,-,,~R sob1·e as ponlat·ias ,, :1:~ ~~ircmnstanPi:ts que olovamtnodi· 
li<'u i -as e111 combato no mar ; 

(:~. ConsHm•ao;ÕcJS sobt·o o:> pontos do n:\vio initnigo quo ~e 
devam C<~tn prr•ferencia oll'ender· c sobre o nwrn•~nto m:tis filvo
r:tvel de fazer fogo, attendendu aos kdauçus do navio; 

13. Ol,;ervaçücs sobro ns rl•·svi,Js d1l~ pr",i"•·tif; raiados o 
qu:mtn á ÍJJilnr•tH'i:l da intr>n,i•Lui•' e tlir··•·•-·:1" d"s Yl'llio~ na~ 
JHlll t:u·ias ; 

l J. l\loilo de l'''PU!'.Il', dumntn o ···>mliatc', a.varias qne se 
rlcri'rn nas e:tnota~. r:tl:tlllentas o outros ne~•Jssor·ios dos 
r·anhõe,;; 

J:í. Ari'UilJaçilo dos p:lio.Jf'S da, poh·ora n 1la artilh:tria; pro
eau•:<i"s a tornat' 110 so•rvi•:o do frall:'Pill'i.O da polvnra o rlnH :trio· 
1:1,ctns llell icos ; 

Jti. Consorvaçiio da :l.l'tilh:rria, pl'Oj•'•·fis o mais petrechos do 
gnona; limpeza das :trmn~ braneail o do fogo pnt·tatcis ; m:L
neira de as mout:u· o de:<monlat'; 

17. l>etm·minação, por· meios praticos, do vento o calibre das 
balas ; elassillcaç:'Lo das hoce:~s de fogo; reconhecimento e recti
ficaçii.o pG~~ivnl dos def.:itm: resultante~ do sen prolongado ser
viço; modo de u,ar a~ agulh:~s e 1n:1 i,; in>tt'llmetltos prwton
cl'lltl•s no~ •:anltõe~> •ICI h o r. lo; 

1~. Jiill'rrento~ met!Jo'l"~ •le :~,trac:l!' a nrtilharia, Cliil<ar<::il-:t 
e tlo,;nnil'" t·,,a[-a; 

l!l. L:utr;amPnlo ao nlrtl' da :q·lilhat·i,r cn111 ns pr·n•·a111;'i •s a 
tomar ncs,;a oc:casiin : 

:!0. C•'llll!•i'ÍIIll'lllo dll: t<~qw·.; o sign~cs da,; dilf••r(lntes fainas. 
Art. J:,. No cnsinn S<lr:·w ad<J[il:ttlo:: o,; contpPndios qu•~ me

lhor acompanhem os pt·ogr'<lSSo~ da artilh:il'ia n~1.val, ll:tS ~'Otllli
r:õrs do pl'0gramma da e5cola. 

I :APITTJI ,o IV 

Art. !li. O erit'S" lodi"·" ''"nwr::u·:i no •lia I f> d11 ja.neir·o de mula 
anno n tel'lllill:tt':i, t:nt 15 d~: novombt·o, i''''lo:nd•J o flovn!'no 
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adi:tr a ahet'tura. ou prorogar o encet•t•am<'nlo d:ts aula:<, quando 
as cirl'umshncias o exigirem. 

Art. 17. Os exanws, <JUD começ:ni"io no dia. ~eguinte, serão 
feito~ perante o chefe do E:;tado·Maior General da Armada. por 
uma commissão composta do director da escola, que presidirá 
o acto, do director da artilharia o (los dons professores. 

Os exames constarão da pa.rte expositiva S11brt> pontos loccio
nados durante o anno e principalmente dos exercícios praticas. 

Art. 18. O pt·esidente do acto de exame prestarit tambem o 
seu voto e, no caso de empate, pr.walecerit rssc voto para a 
approvação ou reprovação do exnminrwdo. 

Art. 19. O;; alumnos que por motivo justilicadn, a jnim da 
commiss:"lo examinadora. deixarem <lf1 f:tzcr· nxamt~ em tempo 
proprio, serão mais tanle a<lmitt1rlos a esta prova, mediante 
ordem do dirt•ctor. 

Art. ~0. Os alumnos approvados nas materias que formam o 
curso da escola receberão o titulo de "'"riuhcirus orf:lhc:·ros e 
itl('eriures ,,rt-:lfwiros. 

Art. 21. Os alumnos reprovados, lJ:•m as-<itn os que não 
mostrarem applicaçiio e apti,J~o pnra o~ Pstudo,; do curso da 
escola, serão remettidos para o Corpo do 1\larinheiroil Nacionacs, 
quo llies dal'<i destino. 

Art. "!2. Terminados os exame~. o 'lir11ctor da escob remet
terá ao Quar·tel ncneral a relação dos ai um nos approvados o 
reprovadc•s. com relaçiio dos corpos a qno pertencerom o as de
mais especificações neJessarias. Esta rela•::i.o será publicada em 
ortlorn ,lo dia. 

Art. 2:1. As notas numericas men~;u's ele aproveitamento o 
condncta, assim como os gr:i.os correspotvlnntes :"1s approvaçcics 
em todo o curso, serão reprrsentarlos P'llo~ seguintes numoro~, 
aos qnaes conespowlern os signific~atlns fJHO llirs estií.o em fr·entf'!. 

O - - reprovaclo - - má. 
1-2 - - simplesmente -- soffrivol. 
:l--1-- plenamente-- regular f'! hoa. 
5- - rlistincção -·- optima. 

Art. -~-1. Os alnmnos qne rccehot·em o titulo de inferiorf's 
artilheiros o marinheiros artilheiros voltarão ao Corpo •In \lari
nheiros Naeionaes, afim tle se.~uit•em seu destino. 

Art. ~G. o~ artilheiros, a bortlo •1os navios da A!·ma.,Ja, pr·oNl
dPrão sempre !la E~cnla. Prai.ie.t dn A rtilliarin, !'!\Ivo o ra~o dn 
absoluta fnlb tlol pe~Roallirlhilitr\llo {'PI:t !11<'.-illl'l r·><!õoln. 

c.\ l'ITL' r. o v 

CU!tSO l'All.\ Ol .. FIC!AE., 

Art. 25, A inAct·ipçiio na escola sr.ra facultativa para os om
ciaes que quizerem freqnental·a, uma Vl'z prct•nchi•la a con
dição de embarque. 
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O chefe do Estado-Maior General da Arma•Ia. designará annual
mente, até principio de janeiro, o numero do frequcncia dos of
ficiaes no curso da escola. 

Art. 27. Os officiaes alumnos, uma vez inscriptos, ficadio 
sujeitos a exame c rt sua npprovaçilo scr:i considPrada como um 
titnlll de merecimento. 

F.~l.e8 exames serão feito~ perante a conumssao Pxnmi
na•lor,t rle que trata o art. !6 deste I'egulamento. 

Art. :!8. A classificação dos officines approvndos, que será 
foita de modo irlentico ao adaptado na Escola Na vai para os res
pectivos alumnos, será. enviada pclll director d;t r•scola ao 
ehnfo do Est.ado-:\!aior l1eneral da Armad:l, p:u·a sm· pu
blicarl:L em ordem do dia d.o Quartel-General. 

Art. ?9. Os offiches :tpprovaúos nas aulas do curso da Es
~~ola Pratica rle Artilh:l.ria rer~eberão o dip!OII!a de instructores 
artilheiros. 

Art. :.lU. 03 ollki;tP~ rliplr nn:Hin~ !ierii.o oiiCttl'l'Ogéld.o~ do ~c r
viço Lle artilh<tri<t a bordo do~ navios e111 que embarcarem. 

Art. 31. Não serit ponnitli1lu repetir o curso sinão ao olll
cial C]Ue, depois de inscl'ipt.o, não houver fl'equentarlo as 
aulas e exercícios por molcstia, exigencia do servi1;o militar 
ou q nalquer outro mo ti v o Llovi<lamou to j usti tlcad.o perante o 
chefe do Estado-1\Iaior Güneral d:t Armada. 

Art. ::2. O otncial inhabilitado em exame, sob pretexto al
gum, po1lcJrá repetir o curso. 

Art. 3:1. O;; officiaes superiores da At'm:lrla que, com licença 
do chefe do Estado-Maior General da Armada, frequentarem as 
aulas da escola Pão serão obrigados ao acto de exames. 

Art. ::.L Os oillciaes em serviço na Divisão de Torpedeh'~ts 
1.Pl'i'io pl'eforencii~ para a in.-:cripção. 

Art. 3:í. o.-~ otnciaes alumnos serão os auxiliares do director 
dn. escola e dos p1·otessores em todos os examn~ effectnadn~ 
pr-la~ praças matricula1las. 

Art. ::G. Os officiaes-alumnos deverão auxiliar o direclot' da 
escola e professores na procura. de t.orlos os meios quo pro
porcionem aperfeiçoamento nos conhecimentos e nas espe
c-i:il i dadAs a que se rlcrl icarum. 

Art. :Ji. O eurso pt·atico de ai'till!aria para os officiaes da 
Armada comprehenderá os seguintes pontos, que, conveniente
mente rlesenvolvidos nos programmas organisarlos pelos profhs
é:ores, sorvit'ão de base para o ensino e para os examPs: 

I. Descripçiio das boccas de fogo, respectivos apparelhos e 
ar.cessorios Uilados na Escola Pratica de Artilhar·ia, a horúo dos 
na.vios de guerra, nos corpos de marinha e, em geral, nas mari
nhas estrangeiras. 

2. gxerdcio de artilharia ao ai v o, o maior numero de vezes 
possível; rletermioaçiio rias velocirlatles iniciaes. 

:{. Exercícios com metmlhadoras, com os canhões-revolver~, 
foguetes de guerra o morteiros. 

F,xel'cicios rle embarques o desombar,1ues, no ataque e na 
dd1·sa. 
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4. Meio~ pratir~os do :waliar as ui~tancias C•llll ()~ instl'lliUen
tos mais usados. 

5. Conhecimento das espoletas prepar11das ou adaptadas 
pelo Laboratorio l'yrotechnico, seu uso o ~iversas applic:~ções. 

G. Conhecimento das couraças que defendem os navws do 
guerra das ui versas potencia~ n:tYnes; 1los pn~,ieoti~ f1 cargas 
lHopl'ios parlt pcrfnral·as o d:ts tahellas respectivas. 

7. Pontos mais Ynlneraveis <le8 navios tln f'omhatl', conheci,lac~ 
ns tlitl'erenças uo e:;pcssnr:t das conra ças. 

8. Observa,;iíes sobre o. execuç:ío do tiro n rlivor.;;os modos tle 
pontnrLt: cirl'nm~t.ancias que a podcm mo,Jifk~r· ,Jnl':lllt.e o rorn
bate. 

\J. oiJsOJ'VU•;i"í ·~ sohl'l' ns desvios dos Jll'njer.tis nus di versos 
systemas de artilharia; conhPcimrnto tl:1s ra11sas qno eoncor
rom para taes desvio:,;. 

lO. Meio,; prnmptos e etflcazos para a ropa.r.1ç:lo dos rl0sarran · 
jos que se podem rlar, durante o comb~tte, nas baterias ou nas 
torres dos navios. 

11. Maneira de carregar as bomb:1~ e rlc graduar as espoleta~, 
se~un:lo as distancias dos ai vos. 

12. Arrumação do p;liol da polvora; diversos systemas ele 
cofres; dispensas de artilhari.rt.; precauções a toma1· no trans· 
porte da pol v0ra e modo tle acondicion:H projectis carJ•pg:ulofl 
c qnae,;qucr outro~ :u-tigos ou artefactos de guerra. 

J::. 1\IPio~ de hem coJJSorvaJ' a m•tilhal'ia, :ts armas porlatei~ 
c lll'ancas e os domais pntr·nr.hos 1lc guerra. 

14. Conhccimentr> das rliffercnte,; pol voi·a~ rln guerra o loUas 
principacs npplicações. 

15. Conhecimento das div•~rsas c:trga.s do polvora snguit•lo ns 
projectis a emprcg:tr, as distancias o natureza ue objoctos a po1·· 
cutir. 

lii. Vel'ificaçã.o tlo caliiJre dos projectis o cb\ssificação das 
diversas boccas tle fGgo; uso da-; agulhns e mais instrumentos 
da artilharia. 

17. Maneira de fazer :J.S pont:wias no mar com determinadas 
c:trgas, tendo om considet·a~·,·lll o" balanços do navio, as dis
tancias, a. •lit•ecçii.o o intensidade do vento. 

18. Em!Jarcar c descmbarc:w artilh:tria. grossa e Jig·nil'a; pre· 
cn.uçõas a. tomar quanc\o se tenha de) lauç:tl-a :uJ m:tr; mPiO~ 
tle inutiliz:ll-a, quando f"!' pl'cci,;o. 

19. Exor.·ieio dt~ carabina, re\·ólver c arma,; hranGas. 
20. CotJIICcimento minucioso <la nomenclatura 1lo toda,; as par

tes de qurJ se compoem as dJtferentes peças tlo artilharia e as 
armas porbteis d tS pt·iucipaes marinhas, ú vista elos mo<lelos 
quo devet·iio existir na Escol:t Pratica. 

21. l~xplicaçiio circum,;tanciada dos systemas de cartuchos 
metallico3 inteiri<,'os e suas vantagens c desvantagens. 

2·!. Exeecicios com os appat·elhos em uso para. a rna.n,Jbra 
das torres do artilharia. 

Art. 3~. Nos exames serão princinalnwnt.e att'Jil<lidos os 1\Xer-
cirios prat.ico'l tle tiro ao a\ v o. • 
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O ulnmllo qu<~, ll<)ssa occasião, 11/ai•w numero de veZl'S toeM' 
o alvo, ou anteriormente a'sim o houver feito, durante o curso, 
será, por isso, considerado com merecimento pnra os effeitos 
<1a classilionçãQ de quo trata o nrt. -:~. 

CAPITULO \"I 

IJJ·:\"ERES E ATTRIBUJÇÕE~ J•O IJIRECTOit E ~J.\13 EMl'ltRGAI>OS 

Art. :m. Ao uired,or COillpele : 
L." urganisaJ', lln accoruo com os prol'essores, os prog1•ammas 

de c~tudos o os wjcitar á <~pprov;H;ão !..ht :-;cerebri:t de Estado, no 
regimento interno pa1·a o ~ervi~o da e~cola, 0"111 o horari, para 
a:; aulas e exercidos. 

:!." Pt•opor á Secretaria do Estado, por inlet·medio do Quartel 
1;enoral, as me<lidas que julgar uteis ao prPgrc,so <~á <ti::<:ipliua. 
da OS"Ola. 

:-J.o AutorÍZI\1', com a m:\ rubriea, as guias uo pndidos do 
ol~j,•ctos necessario~ ao serviço o ensiuo <la escola. 

-1." Inforuur, lle trcs em t1·c-; mezes, ao ehef'o do Estado-\faior 
Ocn-Jral da Armada, sobro o comportamento, aR·dduidade e hahi
litaçõüs 1los profe~soros, bom a:-sim <lt>S o!IkLlrs e praçls 
alumnos da e~cola. 

5." Apresentar annualmente. antes <la abertura das aulas, á: 
Secr·etaria tle Estado, por int.<Jrme<lio tln ehel'e d11 Estado 1\luior 
General da Armada, um relatorio das occurrencias dadas n:t es
cola, mencionando as providencins perlidas, as que se deram o as 
que fororll ainda neccssarias para o perfeito andamento do scr
ví~o. A este rclatorio, informado pelo mesmo chefe do Esta<lo
Maior, acompanharão uma relação dos almnnos npprovados o um 
mappa de todos os exercícios e exp·•ricncias exccutadus. 

Art. -10. Ao vice-diri!cl.or compet•J : 
I.» A vigilanch do serviço int•Jl'llO 1l:t escol:., para o quo 

inspneci<~nara rliariamr~ntn to<las os ~11;1,, tl<'pctlflnnci;ts. 
~~-·· Executar as ordens ll<l dircct<~t' e a~ rlisposi,:<,e:; quo te

nham por fim manter a disc·iplina da o;;cola. 
3." lm por at)S nltunnos as correeçôi'S o castig·os que so tor

n;m.:~m nece~;arios, do aecordo com os leis em vigot·, feitas as 
respeetivas cummunieações no ditwtor. 

4." Observar que todo o peswal desempenhe suas funeçõe~ 
càm regularidatle, dando p:Hic ao director <te qualquer occur
roncLt <JUC a lfecte a disciplina da escola. 

: .... lnspeccionar toda. a cscr·iptura<;ãu reJa tiYa ao funcciona-
mento tl<t csr:ola. 

1>." Suh::.;Lituir o Llir·cclm· no.) ~L:u::; itnpedimcntu~. 

Art. li . Aos prot"cs~orcs competo : 
1." Promover, por todos os meios ao ocu nlc;mco, a instruct;ãu 

o a.!lO;l!l lamento dos alumnos. 
~.'' Requi:-ilar, por· inl.f't'medio o "OJn inf'ol'tiJUCiiP d•J dirw:tor·, 
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as armas, munições, instrumentos e mais objeetos uece~sar·io~ 
pe.ra o ensino. 

3.° Calibrar a artilharia e projectis; verificar as qualirlades de 
artigos de que trata o paragrapho anterior, ainda da sua conser
vação c boa guarda e arrumação nos paióes edepositos; autorizar 
a despeza da polvora e munições de guerra., pam os exercícios. 

4. 0 Apresentar ao director, logo depois dos exercidos, nota 
e~pecitlcada da pol v ora e munições de g-twrra despendidas c dos 
objectos que precisarem ser conccrüt,los. 

5 .o Fiscaliz,tr dur·ante o ensino e exercícios o prcce-
dimento dos alnmnos, mantendo entre elles a or(lem c 'lis
oiplina, pelos meios ao ser! alcance ou r- cnrrentlo ao dircctor, 
para punil-os, quando assim for neces~ario. 

6." Notar em livro pr,)prio, ruuricado pelo ,Jirector·, o apro
veitauwnto, applictH:ão, ':omprwtarnento e frequnncia ,[p tuLios os 
alurnuos; bJm assim as punições impostas dur<itrte o anuo ;is 
praças. 

Este livro será. apresentado no acto de exame á. corumissão 
examinaclora para fornocor os dados necnssa.rios para a orgaui· 
sação do rolatorio e mappas de que trata o art. :;~J 11. ;, ,Jo pre
sente regulamento. 

Art. ·1~. O secretario terá a seu cargo o <trchivo e biblio
theca da escola; competi mio-lhe tocl:t a escripturaçiio 
especial do serviço da mesma. escola, como seja a matricula elos 
a:Iumnos, o expe,liente úo director, inclusive o rclalorio, map('aS, 
col'respondend:t ,,tficial e o nwis que occLllTCr. 

Art. ·t:~. Para a poliri;t e serviço interno da escola haverit 
dous ou tres infel'iores, escolhidos dentre os infm·im·es alltntnos, 
ou na falta de;t•Js dentre o.~ do c'ornmando ch Di v i são i lo Tor
P'1c.leiras. 

A estes compete : 
i." Fazer, em vista de uma relação das praças matricula,[as 

em acto de formatura, a ch;tmada; tom:tr o ponto antes de 
começar qualquer trabalho, e declarar ao professor os nomes dos 
alumnos que faltarem e os motivos que deram logar á falta. 

O ponto dos ofHciaes scr;i tomado pelo professor. 
2.• Assistir a todas as lições e exercícios, observar e faz•)r 

cumprir strictamente as ordens c instrucções, que lhes forem 
dadas, em relação ao ensino e exer·cicios dos alumnos. 

3. 0 Tomar nota não só da quantit.lado de polvora e munições 
cle guerra despendid:ts nos exercícios, mas ainda de outras 
occurrencias de que deva dar conhecimento aos seus superioros. 

L" Manter a disciplina entre os <tlumnos praças o policiar os alo
jall!entos, yara que nestes, sob sua responsabiltdaLie, haja o 
mawr asseto, ordf'm e regularidade. 

5.° Cuidar na limpeza, conservaçilo e art·anjo de todo o ma
terial de guerra. 

TJ!SI'O~r~·ÕES Tl!VRI:SAS 

Art. 4-l. DurJ.nta o anuo ler.tiv') os alumno-; da Escola Pratica 
,Je Artilh<~.l'ia, acornpanha.d.os elos rospectiYo~ prolessorcs,sahirãu 
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barra-fóra, em qualquer dos navios da esquadra, que sera desi
gnado pelo cllcr~ tlo E:>tado·Maior General da Armada, uma vez 
por mez, para exercícios de tiro no mar e par<t satisrc~.zer outrns 
exigencias do ensino, quo não puderem ser convemen temente 
attendi<lns dentro do porto. 

Art. 4:1. As munições tle guerra, instrumentos e m:tis objectos 
de que a escola carecer para fuuccionar pelo modo indictvlo nesto 
regulamento ser·ão fornecidos pelas competentes repartições 1b 
marinha, mediante as formalidades da lei e c:arregaJos ao com
missario Ja !Jivisão de Tor·pedeiras. 

Art. 46. os mesmos ollidaes-alnmnos, at:ompaulta•los dos 
prol'essores, visitarão, quan,Jo lhes lar onlenauo, os navios de 
guerra nacionaes c e;;l.r.tngeiros sm·tos no porto, as oiHcinas do 
Lahoratorio Pyrutecltnico,Escola de Tiro,rabricas de pol vora e do 
armas do Ministcrio d:t Gum•m e outt·os estabelecimentos doEs
ta;lo ou de p:trticulares, que lhes propot·eion:u·cm meios de aper
feiçoar os seus conhecimentos e ostudos. 

Art. 47. Os alumnos-in!eriores e praça.~ receberão gratuita
mente os compendios, papel, lapis o mais artigos concernentes 
a tat•s oxorcicios praticas. 

Art. 4x. Os guartlas-marinh:t alumnos o os aspirantes tb 
Escola N;wal, tudas as VOZI\S 'tu e fiJr pos,;i v oi, assistil'ão ans exer
cícios da Escola Pratica de Artilharia. 

Art. 40. Havorá na c.scola, carregMb ao S•Jcretario, um:t 
bibliothcca, compostn. do livro.; e publicações periodicas, con
cernentes a artilh:tri:t e ás cspcchtlidades do ensino, rlesignadas 
no respectivo progmmm:t. Pela Bibliotheca de J\larinha serão 
fornecidos a da Escola Pratica de Artilbat'ia todos os livros, re
vistas n jornaes nas condições supra indicadas. 

Art. so. A e';cola deverá possuir modelo' •los di versos typos 
de peças de artilhari:t ompreg;tda9 nas m:trinhas militares, c 
igualmente fará acrtuisiç:ío dos ca.rtuchos, espoletas e mais a~'ti
gos especiaes des:-;e armamento. 

Tacs objectos serão ca!'l'egados ao eommissario da Di visão 1\e 
Torpedeit'aS, quo os entregará, mediante requisição, para as 
lições praticas àos alumnos em geral. 

Art. 51. Os otnciaes-aJumnos usarão na:> aulas c durante os 
exercícios o uniforme de mescla ou o de tla.nella, conforme a 
estação. 

Art. 5~. Os comman,Jantes dos navios da esquadra, quando 
reconhecerem aptidão para. a especialirlade de artilharia em 
praças das guarnições de seus navios, as indicarão ao commando 
do Cor·po de Marinheiros Nacionaes. 

Art. 5::. A escola será encarregada, quando o Ministro assim 
cnten ler, do experioncbs "-OHcerncntf's :i artilharia n armas 
portateis, devrn,Jo, parn. jul:~n.r tl<·~,;s11s exprwiencias, ser designa
do, além do dir·nctor •la rne~rna esr.ola e dos J'espcctivos pl'O
fessores, o 1lit·ector da artilharia e Laboratorio l'yrotechnico c 
mais pessoas que o Ministro nomear. 

A commis':lão supra mcncion;tda apr·escntaril. o seu rclatorio á 
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Secretat·ia de Esta<lo, por intcrmcdio do <·hefo do Esl o.<lo~Maior 
<:onerai da Armada, que em i LI irá parocBr. 

Art. 51. Com as notas que obtivet· dos profesS<li'e~, o StH:re· 
tario org<lnii•ará um registr·o dos tit·os do excrcieio::; o cxpe· 
rioncias dos ca:thões, mencionando todas as t•.ircnm~t,ancias pelas 
quaes se vorifii]UGm ns qualidades de cada uma das borcas de 
togo pertencentes á escol:t. 

Art. 55. Haverá no commando da Divisão r],: Tot·podeit·as 
ao serviço da escol:!. dous armeiro~. cn<:o.t•J'np:adoo~ do at·mar o 
desarmar a<l armas port:1tcis, c:onccl'lal-:1s r b·l-n~ ~cmpr<: em 
esta :lo de bem ser v' r. 

Art. SfL As praças c> inferiores mat!'it:nl:vh~ na Escol:t Prtt· 
tica elo At·tilh:tria lol'ÍÍO <F VaJJb~'CJIS O YCJlciJII••JÜo:; d<l <•JlliJ<J,rijUO 
l'ID navios d<J guerra. 

Art. G7. Podcr:'1 o Gov,:rno ele~-a t' o numero !],: profc~sorns 
com as mesmas vantagens ron.·c·!irlas 30~ rL~ que trata o prP.
!"eutc regulamento, quawlo jnl,.;.: ·'(IJJ\'cnhnk a11~;tucuLar <t 

frequcncia da escola. 
Art. 58. O Govemo, á vi~La do qu . .- ~- nxporicuci:,, aecus,Jih:tl' 

e lhe for proposto pelo dit·ector rla CS<\.'h, poderá fawr JJcsl,n 
regulamento alteraçíies 1le reconheci:l:t uti!i.ladr par:t nwlhorat• 
o serviço c a lJ~m do ensino. 

Art. S!J. Todas as <lespozas coma Eseol:t Pt·:;.:;,~1. <ln .\r·tilh:tria 
scrfto feitas pela~ competenh:s verbas l>l'<:am0Ill'i''i~:~. 

Art. oO. ,\;; ltol'US d0 CIISÍl](l, para <'~ o!lic-.iar.' •) Jll'<i'; lS <]UO 
ü·eq uen ta rem a <'S<)ola, serão rliJI'e!'i"ilf'~. 

A1 t. 61, 0:-; inferiores c os m:tl'inheir"s adiiii·~irus 'dmcer•iio, 
qnnndo ernbarc:tdo~, a gratificaçií.o nmrc:ub no tegul UJJI}llto d·> 
CIJr•po de Jl!arinhcit·o-; Nacionnr:s paJ'<t o,; qtHJ exercem es:.CI. nsp<'· 
cialidade c us;trão do distiuctivo m:1t'ca•!o no plano de nnif'orlllo 
das praças tlo nwsn1o corpo. 

Art. fi·!.,\ c"ntabili ladllth E,;cola l'rati<)'. do Artilli:tri;l, fir:ar;i, 
;t cargo do contrnis,;nJ·io da fJivisii.o <lo To1·pe<lcir.ts, qull ter:'L 
cscJ•ipturação relativa a es:;o respeito, com as ol,rigaçiiPS qtw 
lho cornputirem }Jrdas leis do F<tzen.la, em vigor. 

,\ 1·t. tl3. Revogam-se as <lisposiçõe,; em conlrario. 
Capit;d Fcdt•:·~.L N <lo uutubro 1!<1 l\1<1;~. - J, l'iufo ,r,( J."~. 

;\IJre an 1\lillist.crio da Inllrlskia, \'ittl:,w e ()/~l·.r·; l',d,/l.l"i\,; o t·rediL~J 

de 1!:000') p~rra oec~orrcl' a d(·.3pe,.a.:; Co!Ul a prul1.rgtl11da rle ]irll

dnetn.~ agTicoLr-; rrc1,':) f•:stndos (1nidos d.t i\lllcfil~a do 0r·Jl'jl.·. 

O I'J•esitlcul.u <b l{<•pulJli<·:l. tJp,.; l<c:J.;ulo' JTni<los <lo Bt•azil, 
u~:tndo ti:L nntoriz:tçito <:onl.[d:J. no :11·t. I·"· 11. !\, da, l!'i IJ. :-.;::4, 
d() 30 do dezembro tle l!Jill, dccret:L: 

Artigo unieo. Fi,·.:L :dwrto ao l\lillio;terio <h ln<lnsi,J'i:J., \'ia6w 
n Obra.< T'ltbli··as, pot• <'OJJI::L d:L illlJIOJ'I.:LJJ<'i:J. <k ::nu:ll/111$ do quo 
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tr·:tLa. a l'it.ada dispo:;içiio, mai~ o <TPdito de 12:000S pa.r:t 
O<'<'Ol'f!'l' :J. dt:spoz:L~ <'0111 a pr·opag-:Lnd:1. dn pt•odudo~ agt•ir•olas 
JJOS Est.:ulus Uttido::; th .\lll<'t'i<':t "'' Nut·Lo, a quo su l'()fero o 
d,•,·rolo n. 4:>3\l, de 2:1 ,[,. :<ntetiJ!Jt·•> ,j,, <'lll'rcntc anno. 

Capital Fc<lcral, !J de ontlllJl'o do 1\JO'!, H" <l:t Rcpnhlica. 

M. Ft·:I:JtAI. lll·: CAlll'()~ SALI.I·:~. 

l'11ld1t~.t a :1Lllte:;::;in da llcpurdíca Ot'il'"~llla] dn Ut'llg"!l;ly a \onn~nr;ilo 

'1\·i('gt';lphi(·a fntt'nLit'ion~d d~· :.;. l'et~rRhtlr~~~,. 

U l'rn~ide11i,c 1!:1. l:t'[lltbli<~a. du' l<~l.;ulm' l111idu.'-' do lll'azil 
r;,:r, JlltliiÍl':t, a :1dlws:·,u d:t lt••p<tlJii<::l, IJrienl;;tl do Urug-uay ;i, 
l'oltvnn•:''" 'l'l'l·•.g-t•:tplli<·:t ltil.:•i'lta.•·ioiLtl d<~ s. l't:l.oJ'~lmt•g·o, de 2:~ 
"" jllllt•J du INI:í, S<:g1111d•J t:Ullllllllllic:ull ;t Lug:u·ii.rJ du Su:t 
~l:~.g<>.''::ult' lJIIJH:t·hl <'· l:(•:i.l \ P"·'t.ulk:t, put• not:t do :2:1 dt• se-
1,<'111111'" Jll'iiXilllll pa.'.s:tdo ;11; \lilli..;to,·io d.t:' J: .. :l:t<;ii:·~ i':xi;t•t·iol'!i~, 
<'lt,j.l. l,t·.tdttC<;:t•l ullki:tl <t 1:~1.n :l<'tlllljl:i.llli:l.. 

<':1pii.al FPdnt·.il, !I "'' •ntlniJm d,• l!JU!, 14" da IV·puhlit::t. 

1\f. Ftmlt.\Z nt: CA)JJ•o~ S.\l.u:s. 

Olynl !,o rl c .lfa;wl1u7cs. 

Tr:tdncr;iio 

fllljJI.'!'i.d :: J:.,:t.fl.<'~:l.r:<r> .\I!Sil'll-1!1111'2::11':1. II<J l\l':lzd·-l't•(t'rJ-
]"d{-; <:111 :!!1 tk sui.UIIilll'o "''· l!111·~ .\. :,:J!I. 

I·:Jil :llldil,:unutil.o :i 11ol:~. dr1 B:u·:w lill,l<'IIIt.'-', 11. liii-i, dt: ~~ 1l<: 
lll:t.l'<; 1 l'l'••XÍIIIO p:t~:;;1,dr; <: du ot·rlnllt dt.l JIIPil I :on•t'flrl, tnnl10 :~ 
ltrrlll':t, rh: <'OillllllliiÍt·:tl' ;t S. 1·:-;:. o ~1·. ~lini,:l.t·rJ do J•:xtut'iot', 
111·. illrnLito ri<• i\hg·alli:ll' . .:, 'I"'' o l\li11Ísld'o ot·it'.tiL:tl <:lll Rotn:t 
illf'uJ'JIIOil "llll[Jt'l'i:d <: l:t•:tl Minisl,c>~·io do J·:xtet·iot• <l:t :t<llins:io 
do lll'llguay :i, Coii\'UIIÇ:to Ttdn.g-l·aplii>':t Int.,t·nadunal tio 
S. l'ei.et·sbtll'g'O <lo :.?.'! d•: .illlho <l•: 1,')/;), ,., Olll llOilll: tio t•n
sp:·r~t.inl UriYI'l'll". lll:ltlil'<•..;ton o tle:;njo dP, 11:!, p:tJ'I.t: rolal.iv:t 
;i..; dn.<pt·~a-; da Spt'l'<:f.:tl'i:l llil.<•t'll:•eioll:tl, H:t· " ~<:ll p:ti:r, 
i11r·luidu ll:t <JII:td:l. d:~.-;c d<~s l·:::;ktd<~s e di:;t.t·idus lt:dt•t·a:;;, 

1\ IJI'o 1 oito a oppul't.tlltidarl<: p:ll':t, l't:II0\':11' a ,.,, ... '" J·:~.r.:t:lll:llci;t, 
~~~ :i<;g·nr:tiiÇ';J-; d:t !llillii:J. :IIL:t cron,iri:•J'.'II':trr. (,\ssignado) 
fl'rrc:.ynsh:·. 



490 ACTUS Du I'OlJI<H E.\ EI;Url \U 

DECRETO N. 4590- DE 13 rm ouTUilWl DE l\J02 

Proroga por mais seis mczes o prazo para o inicio das ohas de 
mclhoramento3 do por lo da Bahia. 

O Prcsidnnte da Republic:t dos Estndos Unirlos do Brazil, 
atten,[endo a0 que rOt[!ICreu a Comp:tnhi:t liitO!''I:wional tle 
Dt'lca.s c 1\Ielhot·~uuentus no Bt•:tzil, ,J,~crel.a.: 

Artigo unico. Fica pl'orogado ]lO!' m.ds S!•i;-; JIII'ZI n nt·azo 
marcado no decrilto n. 4:io8, dn ti do janeiro"" cot·,· ''O, 
para iniL~iu 11-i,; obr:ts do mclhoraltlcntos do pol'tll , , i"' :LI 
do Esta1lo da Bahia, de qno t'• ,.e,~ionari:t :t l'llliH·ida c· i, , "::i .•• 

C:~pital Fo,Jcral, 13 do nutniH'O de l!J02, I I" d:t ltC'pii:JL :1. 

l\1. Ft·:tuuz 11E C.\Mt·us SALLES. 

"\ntonio ilU!JIIS(o rlr1 Silv". 

I!ECRETO N. 45!11 - I>E I:: 1>1: otJTliHttn m; 1\1112 

Proroga por fJnatro Jnezes o prazo 1narca.tln il:tra inicio da~ ol•ras 
do p<~rto de Manúos, Estado do .\maznnas, 

O PJ'e>i>lonlu d:~ ltcpublil'ados E.;t..Mlus l'ni,J,>s do Brazil,al;trm
úrmdo ao q11o roquernu :t Cump:~nliia Alrwrhs !f,rriHJUI', /,imited, 
co . .;siona:·h da~ obeas de melhur:tmt•nl.u~ ,[1) ['>lt'i o dr~ 1\fan:in~, 
Estarlo do Am:~zuna~, decreta: 

At·tigo nnieo. Fie:~, prorogado pot' qu:ttt·o mez:•s o pl':tt,o Jllal'· 
c:t~lo na clausula III da:'l qw~ aeompanlt:tt'alll o 1luet·do 
n. 3U5, do I do agosto de IUOO, pat';l, inicio das obr:~s de mc
llwramentos do porto de Manáos, Estado do Amawrws, do que 
é ccssionarh\ a Companhia Mrtndos !Jarbow·, Limited. 

Ca.pit.l Fedem!, 1:~ de outubro !lo JaO:!, 11'• d:t Ropublica. 

l\f. Ftm!lAt, I>E CAMPOS SALLES • 

• 1ntonio .111ffHStrJ r[,, S.:lva. 

Abm ao Minifilci·io da l11ilustria, Viação e Oln·as Pul!lieas o ct·edito 
de ;lO:OOO$ pnra ser npplicado tOitlO auxilio <'t Socie,J;>do Hrazi
leira J~xporta•.lora rle C«lê'. 

O l'm~i<lonto da !lPpHhli·· 1. rln< l·>b,dn~ Tinido:: rlo llt·azil. 
usando da a.lltnriz~l':l.o n•lntid~. no :tl'i.. Ul, 11. IV, d:1. lei 11. ,';·~I, 
do ::\0 de dczcml>t'O tio 101)), rlecrcta: 

.\digo unico. Fie:t :thoeto ao :\linistet·io d:t liidiisl.t'i:t, Vi:t~;:"ll! 
e Ohl'as Pul>lir'a~. pot• r•onta d:t imp>ll'i,annia do :liHJ:iliHI:-; ét >JIW 
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ko refere <t cita<la dispo:>i~~ão, o ct•edito de 30:000$, afim <le 
:so1' applicado ~01110 auxilio ;l pt·op<tg<tnd;t que a Sociedade 
Hrazileir;t Expol'tadol'a de Cal'<: ~c pl'upi"">c l'azel' <lo café do 
Brazil no cstr;mgcil'o. 

Capital Fc<l()ral, 13 de ontnh1·o <ln 1\10'~. lhla Ropuhliea. 

l\T. 1•'1-:JtllA:t. 111·: CA~II'OS S.\T.LI·:8. 

,\ntonin Auvusto drr Silva. 

Autoriza a inn()vação do contracto com a • Arnazon Stearn Navigation 
Company, Limited» para a navegação a YUJ">r nos rios Amazonas c 
outrvs nos l~stados do Amazona.• e Pará. 

O Presirlent() da Rep1thlio:t do~ E~l.:t.•l"~ Tinido: <lo lll'azil, 
u.-.:ando d:t aul.orizaçfLO f'AJitGi<h no art. I~. 11. X. <la Jd 11. il:;-1, 
de ::10 1le <kzcmb1·o de I \I<Jl, tlc<:l'da: 

At·tigo unico. Fie::t :wtoriz:td:t a itlllol·;u,,ão tlo eontJ'<tctu CUJIL 
a <<:\.mazon S',cam Na.vig<ttion Cornp;~.IJy, Limited » p:tr:t a na
vegat;:'io a. va.por no~ rio' A m:~zonas P ontro~ do::; Estados do 
1\ ma.zon:t~ 11 P;u·;i, in•·l1tindo o [H'olongamento rl;t !in lia do rio 
,\raguary ai.é o rio oyapor~k. na eoJJ!'ormiúatlc <la disposiçiio 
eitatb o dr' accor<lo com as clart~r1l:ts que a este acompanlt<11D, 
as>i:.;nad;ts pelo Mini.-;tt·o do E~tarlu tia Intlnstrh, Vi:1.~·ü1 e OIJt·as 
Publicas. 

Ca.pihl FIJllm·;tl, J:l d'loutulJI'o de IUJ'!, li" <l:L ltüpublica.. 

M. FEltRAZ llE CA~IPOS SAI.LES. 

Clausulas a ~ue se refere o oecreto n. 4~~~~ oesta oata 

A Anutzon Stcam JV11vi,r!alion Compuny, Limitcrl, obl'iga-so <L 
m;tntcr com regularidade a.-; sngnint.es linhas do llit\'t)gaçã<J <t 
V:I.)JOl': 

I" LJI'(Jf\~-Do porl.o de llolém, nu E:;t;Lrlo tio Par·:i, ct'J rle 
l\Ia11<tos, no <lo Amazona~. com escala pelos pot'~os de Breves, 
nur11p;i, P<)l't.o ile l\lóz. l'l'ainha,. Monte Alegr.:, S:tntat·em, 
AlflliHJllel', flbidn,:, l':~J'ÍIIiills, (lri<'lll'il.rtha, lTI'IIt~:J.i':i, ~ilv<•-.: ') 
I tact ratiara .. 

::!" LINJL\--!Jo pol'to do Hdt':m, no E~ta.do <lo P;tt'á, :w do 
lq ui tos, n;t Repu blica do l'tH'Ú, com escal:t pPio~ por•tus de 
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1\fan:tus, 1\L~JW.(':tlllll'IÍ, Cu laj'J.z, < 'o:trr, Te fi'<'. t'<J.k;tt·a. Fon t.e 
Boa, Ton:tntitH, !:i. P~tnlu do OliY<'llç:t, Tah:J tin;..4\, Lur!'t J, C:t
b:tllo o Cucha, 

3a LINHA-Do porto de Belém ao. rlo Bay.-1o, uo eio Tut:antins, 
com esc:tlas pelos pol'tos de Ah<J.oté, Trapic!Jc !Jypp.>lito, C;t· 
mot:i o Mocaju ba.. 

4a Llr>:JJA-lJo prn·to do Bclt'm ao de \Iaza1{1o, t•om escala 
pelos pol'tos de 1\Inan;i., Hua Vi~i,;t, lh\il'as. Bt·Pv•·~. llor·ca rio Rio 
Maca.co:'. 1\fapu:i. Anaj:i~, ,\fl'lt:i e :\fa,·a.p:i. l"'dc•rJ lo ir· tnai.~ 
<tdiant.c so for convenient.o. 

G• LINIL\- lio pol'l.o 1lc ]l!)[()llt :t.'l dr: l!)lli.:trr:tli:tll. Jlfl !'i<J 
PnnJ.~. <'Olll ps,•:da pelo:' porl;us tio llt'll<':tt':i.. Sill·e'. 1\Ianiw~. 
Manat::I.Jllll'li. H11cc·,. do Pnt·,is. !lm·:,,·y, nu:l,i:~!'ai.IIIJ:i., l'it':lnlia~. 
H.atúloa. Al'irnã. Tauari:i, .JalJHr'ti. lloee:t tlo Tap:w:i. Gar·ati:i, 
Canut:tma, Hull:t \'i ;\a. Axiu1na.. A,;:,;·dJyt 11ln. L:tlmo,a, P ruv i
denci:t o Snpatin~-, potll:tlllo ir alt!m qH:tndu collvit•l'. 
,()~ LlNIIA- Do pol'b do llelem ao do Sanl;u Alll,onio, no 

rio Madeira, com escal:~ pelos pot·tos de t;r:u·a.r:i, Silv<'S, 
Man;ios, Hocc<t do Ca,num:I. l:'tJI'br~", Vist.a Ak;2To, IJocl'a do Al'i
]JU<uJ;-L, Sant:~ lto~a, 1\Ianicort', Bom Fui m·o, Jl,Jeca 1lo Ca r:lpa
natuha, Boccn. das Tros Casa~, < 'inf.t•<t, Iluma~·t;i. ~ri.-·~iio do 
S. Fr·andSCIJ, Boa llol'a o 1\r)('<''t do .l;tnJary. 

7a LI:X!lA -!>o pot·to do 1\Ian;ius, il'l ]o;-;\:t<lo dn :\lll:lzolla:', ao 
do Sant<t I~alwl, no Hi1J NP!.O'O, colll "s'~:da prd' ~~ Jl'ii'f.rJS de 
T;mape.,sas.~tí, .\yr·ã·1, l\Inu!'a, C·\rn,r·it'"· I:.tl'f't>ll' s, l\!<Jl'r·il'<l e 
Thotwtz. 

LJ:"'IIA ESJ•J·:CtAL- IJo podo do Hdl'ill, 110 E:>t:>,dn rio J>arit, 
<tO tio MontcnegTo, no l'io Oy:l,prwk, com t•:-:eala pulos port<JS do 
Clmvcs, Bailiq~Io, Amapú. o Galçoonn, n·1 i i.a, o ~!)monto pn!o-; 
pnnos de flailiquc o Chaves, n;t volta. 

2" 
Do conformiú<tdc com o,; tlados conhecidos, fl,.:t oflicialnH'IIlo 

fix:t~la a ext,cnsã.o em milhas pan ('ada uma ths ;;nguintt-s 
Iinh:ts: 

De 1\Ian:ios .•............... •Jj viag<\rJs por :lllll<J ·1·1. 41JIJ 
D<: Irpii to; ................. I'! » )> ~, .J!J.Gt: I 
f)() Ba.yão .......... •• o •••• I~ » )> ':!.!i:!O 
lio 1\Iaza.~ ão ........ ....... 12 )> )> » !Uí44 
!Jo !tio l\Tadoira ............ ,., 

)) » )> ::ô.:308 
Do Rio l'urús ...... I'! )> )) )) (ii.32U 
JJo !tio Neg-I'U •••........... I~ )) )• )> IIJ.J5·! 
E~p ·dai tio Uyapod, .. ..... J·! )I ;·> )> 17 .7:! I 

a) Na pl'Íllwit·a lilrila lravet·;i. tli!.l.~ vi:t''""'; Jl!t:n.-':wH c 11:l~ 
demais uma ; ficando, pod•nJ, dodara.do qun. alt'·m 1los ll'1l'to~ 
tl.ll ns•~<tl:t osta!J:,Jociúos p:n·a. ,•ad;l ltlllia,, o llovnl'no p<;tlor:i. 
l'~l.:tbtlll't:t'J', tlll :H'r'.o •l'do com it t'<<lll['illlil i:!., r Hli./'118 J<odu:', 



supprimir ou suhstituir os <[110 ficam mnnclona.tlos pot• outro::~ 
qun mai~ convenham aos interesses gf•rao~; comtrtnto rpw, no. 
pl'imo'ro caso, não haja augmontu de rlesp(IZ<t p lra os cofres 
jJUblicos, e no s:•gundo, :-i :1. Pxl ••n,;ão rh\ liuha t'or <liminuitl;l, 
haja nma. r<> ln•·ç;ãu proporcion:• I na l'i'')ll'<.:t i v a subvenção; 

/1) 0~ diaS 1\n 8<thi1la~ rlos \'i'llOl'CS<'IiliiÍIIII:tl'ào a. SOl' l'egulado~ 
<'<lJHn at;,·· :l!~ut·a., poÜI'<•<lo :l •·ompa1iltia, de arrnl'do •~om o~ fls,·no-; 
rl~s J,nhas, quando r••,•lamarom o~ inl.<)l'<''~m gnt'il<'S, l'a.wt· a.4 
rdt.or:l<Jíe~ que fo:·nm <'<~DVPninnks. 

A eump<~nhia fica. anLorir.;td<L a cmpJ'r•g:u· nu LJ·afng •• rlas t'C· 
f't)t'idas linhas os va.pu!'tlS dn sua actnal tlutilha; c, JJo caso rio 
sow nec<t>sario sub~t.itnil-os ou a.ngm<·nt.ar sou unmet•n, os no,·os 
vapot·es ~Ol'iiu construi. lo-; dos melhut·cs rn;tLodao~ c 1lc modelos 
apt·oprin.<l":' <i na.vcgaç·:i.o fluvi li, <'unviwlu qUI) ~~~ ri!·.~Lin~~ .os :i~ 
li11ha~ <lo.i rios Negt·o o OyapJI'k s:•j·w1 :uL1pt.:>.dos ;i navegrvJio 
c;:;pel:la.l que tecm de fazL•r c poss;un, nm c~tso <l<~ noce.;sidade, 
ser aprovf'itcvlo.'i peh rnarinlt:t d·.• ~II<'l'l':t ~om" r•t'UZ<tdoro~ a.u
xilhlro.-:. 

cl' 

Os p:H·tos do Urucar;i c Silvo~. !l:ts linlt~s dn ~I:I<lrlira o PIIt'(Js, 
nus mozos d<) sdn1nbru a dr•zombt•o, rplalltlo se tornam lnaccC's· 
~iv .. is dnvido ~t vaS.\IIt" dos l'im:, dt·ix:u·ão <le ~m· l'isil.adus pelos 
respectivos vapores, som pr,•juizo da suhençoão: obrigantlo-1:c. 
pnr,··m, a cump;whia, <lumnto cssn tempo, a l'a7.er· o Her\'iço 1lo 
m:das, carga~ o passagf'iros no porto do Ul'iem·it.l!h.t, qn · fi~:t 
proximo. 

;)a 

Os ,-apot'<)~ omprng.L los nas mnndtJil<t,[ ·.s ! i nha~ fic;J.riio sn
jeilos :í~ di.<pusÍI,ue.~ sognintos: 

a) O,; <lestin~ul"::; :"l pl'imrlit•a linh:~ terão r·.~pa,·i<lado pa.t•a 
tran~pol'Larnm de :~oo ;~ ri1JO toncl:ulas tle c:u•g:t, al<im 'do eom
bnsUvd, 'LI'CO!TIIIl»ll:iÇ(H\:1 em h dir:ht•< ]l:Ll'<L (j(J jJ IS~:tg-f'.ii'OS 
tln J'(\ !! <!.lp:tr,"• p:tt'<t :.>011 do p1·úa; n lltat•elia d() I~ milita:; 
put' hora; 

li) Os <lostinado~ ü; llnltas <lo IrtuitrH, M:LI!uiJ·a., l'ut'Ú.>, Ma· 
!'apá o Oyapor:k tel':\0 eap:t.ci<l:ulo par.1. !fiO tnn<'l:ulas do ca.rga, 
a.r,··m rJ,, cumlnistív<'l, acC.JIIIITI<HLLç<íe~ par;~ ::o pass:LgoiJ'liS de 
rr' o !í(J tlo p1·ô:~; e m<tJ'Cit 1. do 10 milh:ts pot' liom; 

c) 0.> destin 1.llus á linlt t do Rio N'•gt•o torio •·;J.ru.cid:t<lo pal':t 
HO tunohulas de car'g.t, além <lo combnstivcl, :H'COJIJmoiln.çõo.s 
pa.ra, l:l Jl''·'fl<tgoit·os <li' r<í 0 ::11 rl<) i''·(,:l,, e m:tJ'I'il:t, rln n,.,·n mi
lh:tsp'i' hora. 

Os vapores qno a r:•lmpanhi:l. :ltlrp!Íl'iL' flt!r:io n:tcionalizat!os 
ll!'~túloil'OR, 1ro~;tri.to du t.ud"s us pt·ivih•giu::< r· i:-: ·nr;',r•s do p:UJIII:· 
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tes, e a rospoito de sua,; ~ripul:Lções 1•raticar-se--lt:L o mesmo 
. que se prLLtiea com as d .s navios úe guerra nacionaes; o que os 
não isentará úos regulamentos polici:ws o úa All'anúeg:\, 

Estes v;tpor.lS e os que <L companhia pllssue navegaT'iío soh a 
bandeira nacional, 1levcndo ser br:Lziloiros sons collllll<UH!antc~ 
n um ter<:o, pelo monos, da tripulal;iio. 

O:; vapuros <la. comp;whia <I<~V<~r:"io ter a lJ,n·<lo os sobre~a
kntcs, m:Ltorial, ap1·cstos, objccto~ }J:u·:t snrvi<.'O <los pa~sagei
ros o numero do ollici:LC,l, machinisr.as, l'oguistas ll }>r:i('i.l.S ,[c 
equipagem que forum lixvlos polo rospedivo inspndor 1la II<L· 
vegação. 

i-; a 

No caso du innavegabilidat!e do :dgum <los v:tporcs t!:L r~<Jmp;~
nhia, será pemüttit!o a esta, mediante pt'(lvia licença do Jiscal, 
fretar outt·o vapor, nas condiçõo' exigidas; n. 'ill<~IHlo assim 
não for possível, nas que mais se lhe apprnxim;u·•·nL p;1,ra sul_ ... 
stituir provi~oriamonte árpwllP. 

ga 

Em qualquer tempo, durante o praw deste cuntl'acto, em 
caso de perturhaçiío da. ordem publica, o (;onn·no Fodor·a.l terü. 
o direito de CtHllpt•at• ou tomar a t't·ete eompnlsoriamento n~ 
vapores 1la companhLt, ficando esta oh1·igada a substituir os que 
forem c.lmprado~ dentro úo praz.1 de 18 mezc,;. 

A compra. o o fl'otamento compn1sürios sel'i"•o effed.uados 
meúia.nto pr<hio a.ccordo sobre o respnctivo pl'l'<;o. 

Nos ca~os do forç:t maior, o noverno Federal pm!el':t lanc,,ar 
mito rios vapores, int!npenrlcnto de prt1vio a•·co!'úo, sendo postP.
I'iot·mente regulada a indomniz:t•;iío. 

10' 

o~ dias do s:~hi<la dos vaporc,;, em c:vl:l. nma das linh:t,; do 
quo trata. a clausula pl'imeim, a d,•mor:t ddlc3 nos portos tla.s 
respectivas escalas, e o prazo dontt·o do qual a cump •.nhia 
obriga-se a f:tzor a dagPm l'Cilon<h em cada linha.. sm·:-to alli.~a
tlos em tabolla. orga.nisada., de accoJ·,[o eom a companhia o o 
inspoeior da n:wrga.ç:-io snb\'enciona.da. 

O prazo do demora no.-; }JOI't.os ~~ontar·-se-h:t do momento nm 
qnc os vapores fntHlc:trPm, rtnor srj:t noite, 'l'"'r snj:t dia 
teria11o ou 1!omingo, entt•ntlcndo-sc qu11 o maximo tempo do 
d11mora nito (l obrigatorio, rloven1lo as auf;oridadcs lucaPs t~espa
char os vapores. antes da terminaç;'ío do prazo, logo r1uc conclua 
o serviço de carga un dcsca.rga. 

I!• 

Occorrf'.ndo maior tlomora do que a. fixada na tabclla, cuja 
prova r~. companhia Ró potlcr:'t tlar apro,;entan<lo or1lmn escriptu. 
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ue autorirlaue competente ac1 agente tht companhia ou ao com
mandante uo vapor, no impcuimento ou falta daquelle, a parte 
quo causal-a pagará á outr:1 parto a qna.nthl. de 250$ po1• cada 
prazo de 12 horas quo exceder da. hora da partidn. ordina.ria do 
vapot·, sal v ' si a tlemot':t tivm· lJI'OYinclo dn causa do f<~ r<;> a. 
maior•, fJHO a companhb pl'ovat·:"t. 

A mesm t pcn:1 se.rcí. imp 'st:J. pot• igual f<it·ma, qu:tndo os va
lXII't:s n:·,o sahit·el11 <lu pot·to iui.-i:ll tla n:w<>g;açito nos d h~ o 
lllll':t~ marcado.q, 

O pt•azn do l~ h<H'<IS pam impo,;içã.o ch mulb súmontc sor:t 
f:oul.ado quantlo o cxcess:) da dnnwt·:t f'ot• maiot• ue trns hor:LB. 

A companhia, obriga-se a transpol'Lat· gTatnitamonto em Sf'tLS 

vapores : 
i", as malas uo C.IITI'ÍO, 11110 sct·ão tTIÜt'f'.~lH'S o rt~c<:hidas na~ 

l't•spt•ctivas agencia.:; p .• stac~, me liantc l'üciho ; 
':!P, os empregados do l'onnirJ, •l:.t All'andcga c do Jbc:o esta

dual, qn mdo scgnit·cm em scrvic;o cl" lllCsrno vapor ; 11'io ox
ccuondo, [l,Jt'énl, o:n <'atl<t viagem, tlc um empregado do cad:.t 
rep:.trtição ; 

:Jo, o:> fiscacs das linhas, quando tenh:tm de percorrei-as ; 
4", o~ dinheircs pL'l'tenccntes :w.-; t•ol'l'OS goracs, cst:.tllllaes ou 

numicipacs. 
Nas capitaes dos Estado.~ do Pará c AmazonaB, a comp:mhia. 

re.:eh0r:t c entregará os pacotes de dinheiro, plssando o ex
igindo quitação nas competentes repartições; e no interior, os 
commandantcs dos vapores farão a entrega e o recebimento a 
IHH'clo, nã.o srnd!l, cntJ•ctanto, tJIWl' na~ ca,p:tacs, quer no in
l.m•iot·, ohrig<~tori:t :L vcl'lllcaç:lo d:.t..; impot·t:\ncias, cessando a. 
rnsponsabili<ladc da companhia.. desde tpto na occasiã.o da nn
t!'cga se rcconhcç:t acharem-se int:\ctos o:; ~cllos apJlosto:>, som 
nonhum signal do viol:tção ; 

:-) 0 , o~ ohjectos rnmllttidos ;i. S<:crct:1rh tia. lt!ílll.--:tl'i:t, Viação n 
Olll'as P11hlicas, a< I l\!IISP<> :'o!adOii:Ll, ao tio l'at•:'t n ao do Ant:t
zona~ ; 

r.". os ohjod"s dcstina<los :ts cxpoiic;õns offici:ws 011 auxiliarias 
jii'IO (IOVf'l'IIO g-eral 0!1 osl;:l<!llal; 

7·•. a~ somcntcs o mndas do phnta~ dc~tina;Jas aos jar;lins ou 
t•sl.:tbclecimentos pnhlicos; 

i-l", d nas toncl:J.das cln cat:gas pcwtoncentes ao Go,·m·no l<'nrloral 
ou estadu:d, não incluinclo o; ohji)Ctos mnncionados nos paea
gmphos anterioJ·cs ; 

D", um ou dous pral.icos tio <lovnrno t111e f'oJ' ou J'orem one~tt'-
1 t~g,L ·_m; de vol'ific~:tl' os c unos. 

As rnparti<:(iJi! tlo Cort•eio tlnveriio tot' semprn pl'omptas as 
malas cl:.t corrcspondcncia, 1le modo q11o não seja retardada pot• 
~na falta a sahida elos vapores, al.iP.n<lcnd<) ao disposto na, cln.n
stila lia, 
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n~ 

As a.ctuaes tarifas do fretes e passagens contiuu:wào em 
vigor emqu!fnto não forem orga.nisad:ts as novas de accordo 
com os fisca.os das linha' c approv:t<la'3 deftnitivauwutc peJo 
Govm·no. 

As referi<ias tarifas só podnrào snr rovi.;ta~ dn dou~ <'m 1lon~ 
a.nnos, do.mutuo accGrdo. 

As passagens o ft·etns por cont;t dtl Guvel'llo Fc,let·al nu es
tadual, pari serem pago.; dil'ectanwntn p!l!o" cof'rn:' puhlieos, 
terão um abatimento ele 2:> "lo dos Jll'C('<H das hl"dla:;, c dn· 
verão :-nr pal'os dnnt.T'•I dn praz<~ <lo ttlll lllt'7.. 

li' 

A cumpanlti:t apt·es•~nt:tr:i :w tiseal tl:t n:t.vu;.!;a<;iío no l'al'<i, no 
principio de <~.tda annu, a e~tatisti,·a dl\ 11:1,s,ageii'os e ca1·g:J.s 
transportados em sou;; vapores 1lumnr.o o a.nno anl.nl'iol', c:on
furme o modelo fol'nl'cido pela Secn~trtrirt ela ]THliL,t.J•ia, \'i:tc.·iio 
o Obras Publicas. 

. !5• 
A!,; vistorias, a quo, paio respccLivo rcg11lamonto. fien,m su

jtütos os vapol'CS da companhia,, n,ssistil':i o fiRP;d cl:t linh:1., t{IIP 
ser<í a.vis:trlo com 24 horas do antenorlond:t. 

lô' 
A compan!Iia obl'il-(n.-so a nii:o commc•rcirtl' po1· ~111. conb nof1 

mf'rcaclos <'OlllJH'ohcndirlo~ nas linha~ do llitl'n~:t•:'"l d··· q11n ~r' 
incuntbir. 

Essa prohibir.~ão nn.o Ro ostondm·:t :í~ tT·an.;:l.l~~··'ít·~ p:~l'l.i<'nl:ti'<'.~ 
doi'! accioni~tas. 

17• 

A companhin. terá n:t Capital da. Republica 11;>1. rf'prcscntante 
com podct'Oi'l nccos~arios par:L verilic·:u· o movimento <ilt tran::;
forencia da~ acções possuídas pot· aeeionist;t,l rlomkili:Hius no 
Brazil, pag:tl'·ihcs o respectivo dividendo o tr:1.tat· n dccidit' 
amiga v oi ou j Tlllicütlmente tothts as q nmtõc:> CJ.uc sn w,;dt.a rem 
entre o tlovorno c a. comp:mhia ou cntt·c ~~~ta e tm·ceil·o.> rc~i
dcntos na Repnhlica, fi,~ando ent(]ndid" 1pw l.<n!:Ts ~t't'ii" II'n.t:ul:t~ 
n rosollidas no Brazil. 

No caso elo tlo~:tccot••lo. ontr·e a comp:wlti:t n o novc.ot·n,, ~nlJre 
os preços de fretamento, compt·a ou indt'lltniza<;iw p 11' des
iniolligeneia outru o llovorno o a. companhia ~obro as domai,; 
clausul:ts, a fJUostã.o scd rcsolYitla por arhitt•:tmcnt.<J. 

lSa 

A comp:mhla entrará. adcant:ularuentc pat·a o Thcsomo 
Federal com a quantia do G:OCJO$ annuaos, ~:;ondo :3:000$ par:t. 11 

fiscal em Belém o 3:000.~ p;~r:L o fiscal <'lll 1\Ian:i.o; ; ficando oiJri· 
ga<ln. a ttJr em. ca(lu, tllJl:l, tlo>tat~ cidade,; ulll:l, :.t.:~•·ITei:l, 
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19• 

Pela inoh~lwvaneia das elauwlus do presente con&racto, si não 
fut' provada c:wsa do rur<:a tuaiur, a cumpanhia til-ará sujeita 
às seguinte.. multas: 

1", d<t quantia igu;t! ;i impo~·tl\ndCt, 'JIIe turi;~ do reculJer, si 
deixar tio razor :dgnnm d:t~ via~en~ destt• contrado, quo sor;t 
rus<~indido, si a intm·t·np<;iw ex,·edm· do pmzo de trcs meze:-; ; 

2•, de I :OOliS a 2:000~, si a viagem eomcçada niw fot• t•on
clnid"t, c:t,;o em f[tW não tcl'á tlircito á respectiva subvenção. 

Si a viagem fot• intm·t•ompicla por motivo ele força. maiot·, 
não lho sm·;i imposta :t multa, nnm deixar:i de t•ccehor a :mb
vcnç:to devida ao nunwrn <ln Jttilha:-; navng:tdas, quo ser;t cal
culauo pola dol'rota entt·c o ponto inkial da v;agcm c o Jogar 
em quo se tiver rlado o impedimento ; -

3a, do IOO:j; a. 300$, por p:·azo do 12 horai qnc exceJer á hot•:t 
fixada para a s thi.[;t <lo vapot· tios p•>t·tos inida.e:-; n tios das 
rospt:cl.iva~ escala~. 

Es~o JH'azo ~ol'<i conl:tllo ~,)nwnl.o <Jnantlo a tlnmot'<t 1\H' maior 
de tros homs ; 

4", rlc 1011:-; a ".'I lOs, pot· di;t de dnmor:t n:~ cltega.d~~ dos vapores; 
5", (c '!OOs a "IIIUs. pela rlornom na on t.roga das malas po.,t tos 

ou pelo m:to aconJiei!Jnanwnto dellas ; 
n•, de 3011." a 50:Is, pola infl'acçáo ou inobsorvancia de qual

qtwt· das chtnsul:ts do conf.to:tcto para a qual não Jmj<t mnHa. 
e~pcdal. 

Qtmesquor subvcn ;õos c favot·c~ conceui<lo~ p~lo> Govct•nos tios 
Estados <lo Pará. e d J A tnazuna~ sn torna!'ão oll'ectivos som p!'o
juizo dM subvençõe3 e favore~ a que a complnhict tiver uireito, 
em virtud 1 do a'·to do Govemo Federa.!. 

A comp:tnhia., par;t garantia da execução do con~mcto, con
survar<i a cançii.o dt•. f,ll:llltOs já tloposit.rld<J,. 

·)·_·a. 

O Governo mantem, salvo o dit•eito do tercei:·m, a concessão ' 
feita <i comp wltia do tirl bl'aças de marinhas no porto do Ma
náos om lo~al apropl'iado, p:11·a a construcção do um trapiche 
doKtinatlo <Lo tr·afego de su;ts carg<ts o passageiros. 

Cessando, porém, o serviço cstabolocido por este contracto, 
a comprtnhia pagará o arrendamento que for arbitrado pelo uso 
desse tel'l'eno, caso tonh;.t con~truirlo o roforit!o tt'<tpicho. 

23" 

A companhia gosat•:i, da isenção de direitos, n:t forma, du. lei, 
par<t machinismos, matol'ial o .~ohl'o~aluntus 'I'HJ importa.t· para 
u sot•viço da navogaç;to, 

Poder Executivo J\102 
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24a 

A cJlnpanhia não sorá obrigada a ter nos seus Yaporos sinão 
os officiaes o pt·a.ças quo j;t estão fixados pelos fi:4C<Ies das linhas 
subvencionadas, nos termos da clausula 7a; fic~wdo, portanto, 
isent~. 4~ qu~lquer regulamento posterior quo lhe possa trazer 
novos onus. 

Pelos oorviços acima espt•cilic:tclos o !loVt)!'no Fedm·al pag-:Ll'<t 
á. compünhia a subvenção <tnntml do 437: 1·!1~700, <t~~im •li vidida: 
Linha do Manáos............................ 1)5:()23$200 

» » lqt~~tos..... ... . .... .. .. .. .. .. .. . .... 73::!85il52 
» »- B~uao....... ... . .. .. . .. ... .... .. .. . 3:724 6t8 
,. ,. Ma.iagão. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . 16:96:. . 03~ 
" do Rio Ma.doil'a..... ................... 56:619 24 
" > " Pnrú~......................... !J0:63f 960 
" " " Negro......................... 15:004. 65ü 
" especial do Oyapock.................. 115:271$828 

4:17:121$700 
Os pagamentos da subvenção scrãl) feitos mensalmente me

diante requerimentos ao Ministro da ln•lnstria, Via~ão c Obras 
Publicas, acompanhados dus att.osta.dos comprob:\ torios do ser
viço, passados pelos fiscaes das IiuhaH f' vi,;~ulos pelos respe
ctivos governadores dos Estados do Parti c tio Amazonas. 

De conformidade com a subvenç:·w e . .;tipulaua n:t clau~ula 
anterior, para. c ~da linha segundo :i. sua. O'(tensão, o preço 'dá 
milha. navegada. corre.~ponde: na. linh<L espcchl tlo Oyapock 
a 6$497, e nas demais a 1$478. 

O presente contracto dut•J.rá. pelo prazo de dneo annos , 
çontado da. 4ata em que termina. o anterior; ficando esta 
P.t'~rogação- dêpendonte da approvaçã'J do Congt·e~so Nacional. 

Sondo este contracto innovaçãl) do antigo, celebrado ante
riormente ao decreto n. 2304, de 2 do julho de 189(), fica. 
garantida á. companhia a isenção de que já gosa em virtude 
do decreto n. 405, de 28 de outubro de 1891i . 
. . Capif.al F~ral, 13 de outubro de 1902.-A. Augnsto da Silva. 
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DECRETO N. 4594- DE 13 Di': OUTUBRO DE 190~ 

Autoriza a Nnovn~ão do contraeto celebrado em virtude dos decretos 
ns. 10.208, de 16 de março de 1889 e ii\JO, de 3 de setembro de 
1894, com a Companhia Pern;ttnhucana d,, Navegação. 

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da autorização contida n<~. disposição VIII, art. 18, da 
!oi n. 834, de 30 de dezembru de 1901. e n,ttendendo ao quere
quereu a Companhia Pornamhucan<t do Navegaç'io, decreta: 

Artigo unico. Fica autorizada :t renovação do contracto cele
brado em virtude dos tle~rotos ns. 10.208, do 16 de m<trr;o de 
1889 e 1790, !Ir~ 3 de ~etcmbro !lo 1894, com a referida compa
nhia, do accordu com as c!ausuhts q no a este acompanham, 
assignada~ pdo Ministro d:1 Indnstria, Viação e Obras Publicas. 

Capital Federal, J:l do outubro de 1902, J4o da Itcp!tblica. 

M. FEltRAZ lJJ: CAMPOS SALLES. 

A11tonio A1fgusto da Silva. 

Clausulas a que se refere o decreto n. 4~94, desta data 

Na linha do norte, do porto do Recife ao da Amat'!'ação, .f11rá 
a companhia duas viagens monsaos, com e~cah nos portos u<t 
Parahyh:t, Nah!, Macio, Mossorô, At·ac·lt,y, Fortaleza o Ca
mocim, c na do sul, do Redfe a Aracaju, du:ts viagonél mensaes, 
t.ocanuo nos pol'to~ dn .Jara:.:n:i o do Pt•Jwrlo.scmp;·e rtne a haJ•ra 
dt·~te ultimo o pr•rmittir. 

llo He•·ifc :i. illi:t rle Fern:tndo rJ,. N•H·,tnli:I li:tl'l\l';i. um:t vi:tgem 
Jlll'IIS<tl. •·om (·~·~;tla Ctcult.atJva. 
A~ osealas da~ linh:t:> do Jlot'Lf' o ~ui p ulor;J.o sr•t• altot·a<las 

pelo Governo Federal, !le aceot•rl" '·''Jm a. r~ump:v1hia, s wundo a 
oxpcl'iencin. acélnselh:tl'. o 

11 

Alúm das linhas mencionada~, porlcd :t companhia e~taba
le•:er quaCM{IICl' onLt·as m.~·n':tre; 011 C':dl':tordiuari ts, ou au
gmentar 11 nllmm·o "'' pol'tos da.; cst:alas, sendo sous vapores 
!L essas linhas eq uipat\ttlo~ aos li 1s fixa•l:ts na clausuht antece
dente, sem onus para o Cloveeno. 

Ill 

A companhia empregará no sct•viço os partndc~ a. ,·a.pot• que 
il.L'tUa}mente pOSSIIC. 0~ <[110 ~f' inuf.i)iz:tl'CI1l SPJ'ii.o '-'llit')t,illlifio~ 
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no mais curto pr.~zo po~:;ivcl, <\juizo do 1 ;uv•:.rno, put• outros 
inteiramente novos, apropriado,; ao clima, e qne satbfaç~un as 
seguintes condil;õe<: accommodações par~\ ::lO pa.,sageiros · de 
1• clas;c e cspa-;-o debaixo do coberta para pa-;sageiros de 
3"' cla~se ; capacidade para 200 toneladas roctric<M de carga e 
marcha nunca inferior a dez milhas por hora., tendo o calado 
necessario para transpor a:; lJarras em que devem entrar. 
Es\es paquetes deverão ter todos os melhoramento:' recente
mente adopta.dos. 

IV 

Os vapore:.; serão· naciotntlizados brazileit·n; e go..;ari\o de 
todos os privilegias c isenção de paquetes ; obsorva.ndo-se, a 
respeito de suM tl'ipulaçõas, o mesmo que so pratk;~ com o~ 
navios de guerra n \CÍonaes, o que, porém, não os isent\rá. dos 
regulttmentos policiaes o da Alfa.ndcga. 

v 
Os vapores ,[everão ter ·~ bJrtlo os sobrc;.;alenLc:l, aprc~I.•Jc.:, 

matel'ia.l, combustivcl, objcctos de serviço dos }1<t~s;v~dt·o~ c 
numct·o de olllciacs, machinistas, fogni,;ta.,; o in li vitlnos do 
equipagem que fl)rom fix~ulo;; em ta.bolla elaborada pel:t 
compa.nbia, de accordo com o fiscal dtr, n;wcgaçiio c approv:11l<t 
pelo Ministerio da Inuustri<L, Viação e Obt·.~s Publica~. IH 
paftuctes serão vistoriados, sem prejuízo do que ;~ rcspeitu 
ost'\belecem as leis vigentes, de sois em sei.,; mezes, com a 
assistencia do inspector da navegação subvencion:tda. Nesta. 
vistoria deverão estar completaniiJnte dcscancga•los. 

VI 

Os tlias do sabida tlos paquete~ ompecgados nas linhas do 
norte, sul o ilha de Fernando tio Noronha, c bem as>im <t 
tarifa dos preços c fl'etes e passageiros .~erão fixados em 
t.abellM elaboradas c approvadas dentro do prazo de dons 
mezes. 

VII 

As pa~sagens por conh da União gosa1·iio de um ab:üimcnto 
de vinte c cinco pJr cento e os fretes du dez put• cento :;obre o 
pt•éço da. t<~rif,l. 

Vlll 

A companhia fará transportar gr!"lf.nitamcnte em seus pa· 
quetes : 

1°, as malas do Cm·rcio, obrig,mdo-so a r,~zet· eunduzil-as 
de terra para bordo e vice-versa., ou entregai-as aos agentes do 
Correio tlevidamonte <wtorizados para t·cc~>hcl-as. Os com-
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mandantes ou seus prepo.itos e immodi:ttos paSi!arão recibo das 
ma.las que lhe~ forem entregues P os Pxigirão das que entr·e
garem; 

2", attl tloz colono~ ou immi~t·antos em ca.tla viagem, quet• 
para o norte, quet• p:lot'a. o sul, pa.g<mtlo sómente comeJorias o 
dos que exceder0m áquetle numero cobrat·á sómonte cincGenta 
por cento do prct;>o tL~ tarifa; 

:r, o inspector o respectivo fiscal da navegação subvencio
nada, a ré e com comotlorias, quando os mesmos funccionarios 
formn pe;·correr as linhas ; 

4•, os empt•egados do Correio incumbidos, pela Directoria. 
Geral ou pelo Governo da União, de inspeccionar as adminis
trações postaes dos Estados ou agencias, tambem a ré e ç_om 
comedorias ; 

5", o ompr0gado do Correio que for encarregado das 
malas, a. ré o com comedoria.s. Nost.e ultimo caso os com
mandantes tlos vapores fomecerão est~aler tripulado para 
o prompto desembarque e embarque das malas, que col'l'erão 
sub <L exclusiva responsabilidade do mesmn empregado; 

G·>, os obje··tos de historia natural enviatlos ao Museo Na
cional ou ao~ estaduacs c a.s semen tcs c mulla.s destinad1s aos 
jardins publicos ; · 

7", os objeetos destinados (ts exposiç·ões offidaes ou auxilia
das pelo Governo. 

IX 

A companhia fJ.râ transportw gratuitamente quaesquet• 
summas de dinheiros que r<Jm()tterJm a.s Alfa.ndegas ou Dele
gacias do Th ~som·o nos Estn.dos en que seu~ vapores toc<1rem. 

Estas remessas sm·.'i.o enca.ixot:td:.~.s na fórma. d IS irutrucçõmt 
do Thesouro, de 4 de setembro de 18(i5, e cnkegues os 
volumes quo as t~ont.ivcrem ao> cornmanda.ntes dos vapores, 
com obrigação do prol'ederem cllJs ;t ctmtagom e á con
fereneia das mesm:ls somm:1s, as>igna•los previamente ou 
eonhecimento.i tle emuarquc, segullllo os estylos commel'ciaes. 

Fie<t entendido que a ro~tituição dos volumes intactos, 
isto é, sem sigw11 extel'iot· de violaçio, is3nta o> commandanto:s 
de toda. e qualquer responsabilidade. 

X 

As repartições do Cor .·oio dever·ãu ter as sua i malas promptas, 
a tempo ele nã') retardarem a.~ viagens dos p::vJuetcs, além da 
hor,t rnat·catla pam a sa.hida.. 

XI 

Salvo os casos de setli.;ã.o, l'Cbelliã.u ou qualque1• perLurba.t;ão 
gmve da ordem publiea, não potlcl'ão us g<Jvm·nadores dos Es-
1.:\dos t1•ansfel'ir a sthida dos patpwte~. 11e1n tlemot•.tl-o.: al(•m 
do prazo m:u·ca.tlo na r·el'··t·ida l~thelLt 
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Si a llemora. ou transl'erencia l'ut' cansatla por motivo do 
fm·ça maior llevillamente prova1lo perante n incqJccl.ot' tia. nave
gação, será a companhia isenta da. multa. 
· Dêt decisão do inspector da na.veg:1ção sobro o mo ti v o ou mo
L vos de força maior haverá recurso voluntario ou ex-officio 
pi11'a o Ministro da Industria, Viação e Oln·as Publica~. 

XII 

Si algum dos paquete,.; a vapm· C:t) turnat· itltta.vegavel, po
derá a companhia, precedeiHlu aul.ol'iz:tt:;"io do \lini:-;t.erio, ou 
DO C<l.SO ae urgonci;~, tio inspector da I! i L \'ega~·;\o, i"rd:tt• outro 
vl~por que se pre~te ao serviço. 

XIII 

A intel'l'upção tlo Stlrviçu por mais tlu tlll1 mez, om totla ou 
em parto .tlo qualquer das linhas, ~t\111 fi<'!' P"l' tdl'dto dn força 
maiot•, sujeitartí. :1 companhia ;L indtllltnizaçiw de t"das a . .; dl·s
pozas qun o Governo lit,er para a euntinna•;;·,,J do ~t\l'Vi<;o intt\1'
rompido o m;ü~ ü. multa de 50 "/o das Illl'~mas dtospt·zas. 
· No caso do a h tn.lono, além 1la c:vlncidatln •lo contracto, a 

companhia pagará a mult:t do cinco1~nta por ~Pnto ,J:t 'uhvnn
ção annual ; nntnrul1·ndo-'o pot• :1handono :t intl•l'J'IIIJÇ:lo do 
Rorvir:o pol' mai~ tln tr0~ 111CZI''· ~;1 h·" <'liSO tlP f<q•,·a main1'. 

XI\ 

O t>ovt~t·no Fntlrwal podnr;l lan~·:u· m;'io do~ 1·apoJ'tJS da eorn
p<Lnhia para o sorviço da llnFto I'Jtt cit•t:nm~tatH'i:t~ impm·iosas 
e impl'ovista.fl, mntlianto prt"•vio aceurtlo l'ull!'t' o [ll't\Ço, tjl!Pl' do 
l'rotamento, quer ria compra. 

Si huuvet· tlosapl'Opriaç:Lo, a <:ompan!Ji 1 >'I'I';i, oiJI•igatla. a ~mh
stituir os vaporns IJUC Ct\tlm· :1 Uni:'tiJ poe uutt·o~ nas Cl!lltlit;õns 
tio contracto, dentro do prazu tio um :u111o tl:t data da CtJ8Sãu. 

Nos casos do força mêdor, o,Govm·no l'otl<•r:'t us:tl' <lo dii·eito 
que lho conforo a pre~onto clau~uh, int!Ppt•ntleut.t•men1.e de 
pr(•vio accortlo, stmtlo po"terionnnntll l'<lgHI:t.t!a :t. int!t·tnnizar:Tio 
IJIIIl f'ot· t(ll\·itla :1. companlti:t. 

XV 

A companhia po1·en1Jorá em J'r,tribu it:iío tios snn iços tleclara
dos no presetJ1e contt·aetu a subvenção annual de 164:000$ em 
prestar:ões monsacs, depois tio veneitlas, na Delegacia Fiscal de 
Pernambuco, em Yista do atto~t.a~·õm: do fi~1·al respe<·J.ivo tia 
navogação subvencionada e t!o :tdminist.ratlol' tio Correio Geral. 

A importancia do~ fretes por conLa 1!a União ~Pt'á tamhem 
paga á companhiê~ na lll!'Slll:\ All'andPga, emllo o ~n1·:i igual
nwnt.rJ a ths pa~~:J .. !!Illls. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

XVI 

As Alfandega~ dos pol't• ·~ nm <!UO os p:u1rwtos n, vapol' d:L com
panhia. toem de tocar cxpn I_ i r;io ~~~ 1l1 ·spaelw~ rwce.-;sal'ios pat';L 
se pt·ocoder ao crnba.rquc uu d<~.-;emb;u·,lll~' d;t cal'ga ou das on
commendas quo clles tl'anspurl.al'om ou tiv<'t'Pm de tl'anspor
tar, com prolet'cnci:L :'L ca.t'ga ou de.-;ca.rga d<~ qu:Llquor (•.mb;,t,r
cação, c sem embargo de sor domingo, <lia sarrtificado ou fo
ria.do, admittindo, por conseguintn, a <lcspacho~ antecipados a 
carga, c as <mcomlltorula,; <JU<', pot'V<•ntura, tnnham di' R<'l' 
tram;port:Ldas pelos vapor·cs da t•omp whia. 

Os governadores dos Estados, dentro das snas attribui1:õcs, na 
fórm<L da lei, pt'(!Starii•) a.os vaporl's toda a prutnc1;ão n auxilio 
de qul', por qnalque1· motivo, necossitarom para a continuação 
do ·mas viagens dentro do tlevido tempo e em cumprilnénto do 
presente cunt1·actu, pagas pela companhia. totlas as despozas 
qrro tiv<·r~~m Ri<lll indi~pcnsavois. 

XVII 

As qtw~t.ões quo so su~cit;:u•em otJt.r•u o 1 l<>Vorno o a compa
nhia na execução do pt'esr,nto contracl.o, inclusivo a.s que se 
derem sobre os preço~ tio feetanwntu ou compr;L (los vapores, 
serão resolvidas po1• arbitr·o~. Si as partes contractantcs não 
acco!'darcm em u mesmo <Lrbitt•o, cada um:L nomcar:í o sen e 
ostns começarão os snus t.rab:rlhos por dosignar um terceiro, 
cnjo vo~o serú. dcfiuitivo. Si. purtim, não houver aecordo subl'e 
o terceiro, cada arbitro nscolherá um membro do Supremo Tri
bunal FPdnral e ontrP. ostos d<,cid.il"<i a. slll·t.c. 

X VIII 

No ;wto <lo Jlaganwnt.u 1la. suhn•nç:lo a qnn a companhia 
tnnha direito, entrani, oll:L par;t a Dolcgaei;~ F i;;e;~l com a 
quantia de cmn mil réi.; ( IOIJ~OOO) mcn~;w> t.mra pagam~rrto do 
fiscal da n:tvegação snhvPrrei•tn:\d:t. no Est.a.<lo. 

XIX 

Semestralmente rmnotter;t :~ eompa.nhi:t <~ est:Ltistiea do mo
vimento <lP cargas n pas:m.goiro:i, por int.nl'llllllliu do J'nspcctivo 
fiscal, 

XX 

A compauhia gosar;i de isenção de imposto:; de macltinas, 1iJr
ramcnta.s, sohrosalentos o mais ol>jnL"tos o generos proci~os ao 
serviço do ~ou~ paquetes, ~nJtLlll as q uantidados est:\IJoleeidas 
previamente, nu começl! do c:rtl<t annu, I!Olll approvação do 
Ministerio da Industria, Vhçüo e Ol>l'as l'uhlic:ts, excepto nus 
casos de torça maior, qu;wdo ltodor•;i pedir isondiu dost<teada· 
nwntP nm qualqw!r <'pora. 
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XXI 

A companhia regoe-se-ha polo avi,;o tio Ministorio da Maeinha 
de 8 de novembro de 1890, que approva c m·mda executar o 
regulamento do porto do Recife e tl~s lnrr.t'l o cost~t do Estauo 
de Pernambuco. 

XXII 

Salvo os casos de força maior, a. C<ltnp.tnhi:t fica. sujoib :ts 
seguintes multas : 

1", de quantia igual á suhvonção r.~specti v a. si não oll'ncttla.r 
alguma. das via.gons estipuladas ; 

2", de 1:000$ a. 4:000$, al•~m •la POl"dL !la. snbv1•nção respe
ctiva, si a viagem, depois de oneetada, flJr interrompida, s~~lvo 
os casos de força maior, em quJ a companhia rcccboeá a parte 
da subvenção cori·ospondcntc ~t distancia. navegada c sm•;t i~cn ta 
de multa; 

3", do 250$ por cada dow hot·a> quo oxced n· l) pt·azo fixado 
para cada viagem redonda ; 

4•, de 100$ a. 500$, pela. demorJ. quo houver na. entrega 011 
recebimento das mJla.s •lo Correio, pelo cxtr,tvio do uma oa 
maid malas ou p Jlo m:to aeon•licion:m1r•n to dnllas a ho!'do ; 

5", de 100$ pm· cada c:u·t \ou objner.o p >Hbtl <JIH' 1\JI' conduzido 
sem e,tar dnvida.mentn p.n•teado n inutilizado~ os snllo; pnlo 
comma.nda.nte tlo va.pJr ou pJt' qualr!IICL' ontco nmpt·cgrt·lo de 
bordo; 

6•, de 100.$ a 50.).$, plL~ nãl oiBJ.'v.wda tln fJtL\lqn:H' da;; 
clausulas deste contr·a.cto, pa.r<t a ![Ual niio lnj:~ Pflll;). especial. 

XXIII 

O Govm•no, por sua. parte, fica. sujeito a pa.~ar a l[ll mtia 1le 
500$ por cada dia tle tlcmol"a. quo tivm·em "~ vapoL·c~. em vir
tude de a.tliamPntu tio suas pa.rtitlas, or·dpnadas pPlo mesmo 
ftoverno. 

XXIV 

A companhh não tem dit·<~ito tlo e.dgit• dü l:11vct·uo Fndct•;tl 
outros favores 011 isenç·i"íJs, além do~ •lo~igna•lo.; uo coutt·ado. 

XXV 

. A companhia fornecerá no fim de cada mez ao inspoctor re
spectivo da navegação Sttbvnncionada um quadro estatístico do 
numero e clas30 dos pa.ssageiJ•os, da. IJUa!i,ladfl o quantidade dos 
genero~ o moeca.tlorias transpo1·t:~llas om sn11s vapo1·os nu mPsnw 
ffiQ7,. . 
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XXVI 

Nos vapores da comp:whia soeão a.dmil,tirlo3 p:~s :ageiros do 
prôa, pagando ~úmootr. n, pas,;agmn, porlrmrlo levar a bordo sua 
mahlotagem. 

XXV[[ 

O pre:;enLe contt·ado rlumr<i, pOL' cinco annos, contados do 23 
de setembro do 19ll:l, rln.ta em quo te e mina o actual. 

Capital Federal, 13 do outubro de 1902.-A. Augusto da Silva, 

DECRETO N. 4595- llE 15 DE OUTI!DRO DE 1902 

Crea mais uma brigada de infant~ria de Guardas :-lacionaes no muni
cipio do Lirnoeiro, no t•:stado de Pernamhuco. 

O Pr·osidonte da Rep~tblica. dos Est~~dos Unirlo~ do Brazil, para 
~xncuç.ilo do dccL·eto n. 131, rl~ ll dn dezou~uL'ü rln 1896, decreta: 

A digo nnico. Fie::~ et·.·::vla na. Gua1·da N:wiorlal do município 
do Limooit·"· no E:'ll.arlo de Porn:unhncu, ma.is uma brigada. de 
infa.ntttria eom a. designa<:ão rlll (Jl", a qual se eunstituirii de tre~ 
bat:dhõos do. sm·viç) a.·~tivo, n~. 181, 18! o 18 l, o um do da. 
reserva sobn. Gl, quo Sl organisarão com os guardas qualifi
cados nos districtos do rêferiuo município ; revogadas as disposi
ções em contra.rio. 

Capital Fodel'al, 15 tle outubt·o do 19:12,' i-t" da Rnpublica. 

l\L FEIUL\Z DE CA>II'US SALLE~. 

Sabino l/ar•·oso Junim·. 

DECRETO N. 4GD6- DE IG llE OllTUllRIJ DE 1902 

Crea uma brigada de infantaria e mais uma de cavnllaria de Guardas 
Naciouaes no município de Gamelleira, no Estado de Pernambuco: 

O Prosidl\ntl\ rh Repnhlic;~ tlo~ l·:~btlos !Jnirlos do Rrazil, 11ar:~ 
oxocução do rlen•r•.to o. 4:ll, de 14 lh d"zembrd rle l89G, rlocreta: 

Artigo urlico. Fie 1m •Tm~·la~ n;t Guar•la Naeiurml do município 
rle Gamelleira, nu E;;t;uh de Pornamhnco, nm<t l!l'igada de in
f;tntarla e m•tis uma do eav:;tllal·ia., aqul\lla. com a dosigna.(•ão 
de 62", que se r~onstitnit·á !ln t1·o.> bat:tlhõl'S rl•J s'1rviç • activo, 
llS. IRt 183 e \8ti, o nm rio •h r.·snl'va soh n. G2, o esta. com a 
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ue HJ•, lJ.IIO se constituirá dn dous regimPntos, ns. 37 o 38, os 
quans se orga.nisarão t•om os guardas qualificados nos tlistricto~ 
do referido municipio ; revogadas as di:;l;osiçõcs em eontrario. 

Capital Federal, 15 dr. outubro de 190.'?, !4• tl:t RPpnblica. 

M. FERRAZ DE C,Uil'OS SALLES. 

Sob;. H o Barroso Junirw. 

OkcRkfO N. 451.17- D'" 15 DE OUTIIIJI:o l>E 1002 

Crea uma brigad:t de cavallai·ia e uma de artilharia na <luarda 
Nacional da comarca de Tres Coraçiics !lo Rio \"crde, nn I~stado da 

Mina~ Gei·aes. 

O Prà:3ic1éHe dà. Repuhlica do; E:;tados Unido:' do Bt•azil, para. 
execução do dect·eto fi. 431, tio 1·1 tle dPzmnbro tlc ltl\16, tle
creta : 

Ai~~~ô t~iÇb .. Fic~m cl'~i\da~ ria Guarda Nacional da comarca 
dê tres Cui'at;ões do Rio Verrle, no Estado tle Minas Gm·a.cs, 
uinà. brigad'l do cavnllaria e uma do al'tilhal'ia. aquella com a 
designac~o de 73•, quo se constituirá tlo tlons t·egimentos, ns. 145 
o 146, e P:,ta. com:\ de 8', quCI ~c con~tit.nit·•t de nm h:~t:tlhão do 
artilhal'ia do posieiío c nm regimento de aJ•tillu\l'ia de cam
panha, ambo,; sob n. 8, o; qnn.cs so organisarãJ •~om os gt1ard:~s 
qualificados nos districtos da I'cfel'ida. ·~omarca : J'I'Yogatlas ;~s 
disposições em contrario. 

Capital Fed11ral, !5 do ontnbi'O do W02, 14" d:t Ropubllc~t. 

M. FERJL\Z j)J-: Cii.Ml'OS S.\ LLES • 

. Sabino Barroso Junim·. 

DECRETO N. 4598 -- rm 15 DE OUTUBRO rn: 1902 

Crea mais uma brigada do infantaria de Guardas Nacionaes na comarca 
de Beneven Le, no Estado do Espirito Santo. 

, . O, Pr~idente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil, 
Pílf!L .execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 1896, 
decreta: 
. )\.i-tigp unica .. Fica creada na Guarda Nacional da comarca de 
Benovonte, no Esta.~o do Espirito Santo, m:tis uma brigada de 
infaQtaria com a designação de 24a, a qual se constituirá de tres 
batalhões do scrvi~'o actiYo, ns. 70, 7l e n, P. ll!ll •lo d<~ resnrvu. 
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sob n. 24, quo so ol'gn.ninrão com os guartlasqua.litlí:a.dos nos 
districtos da reforid:t conui.rc<t ; revoga1las as dispoSições em 
contrario. 

Capital Federal, iG de outubro de WU2, i4" da Republica. 

M. FERRAZ DE CAlllPOS SALL~S. 

8aúino Barroso Junior. 

nEctu;to N. 45\J!J - DE 15 DE ouTuBno l>E wo2 
C:rcn mai~ uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaea ria 

comarca de Breves, no Estado do Pará. 

O l't'esidentn fla Ropublica doR l<};tados Unitlos flo Bt·azil, para. 
oxecuçã.u do decreto n. ·13i, tio i! rle dezem hro do I S!Jt>, decrota: 

Artigo unico. Fica mwtda na Guarda Nacional da comarca. iio 
Bt·evos, no Estado do l'ar:í.. mais uma brigafla. fio infa.ntrtria com 
a do.>ign:\ção de li!', a f[nal c;o constituirá dn l.l'oS batalhões do 
l:>Pt'Vit,• • activu, li:'L i81, 1~2 o 18:3, n um do 1la. ros1·rva sob 
11. Gl, quo so ot·ganisarão com os guardas qu:tliticn.dos nos dis
tl'ictos d:t rcferüht comarna ; rm·ogadas :ts disposições om con
trario. 

C:tpit:1l Frtlr•ral, Hí dr nnt.ubro 1lo J!lO~, !"1" 1ht, Ropnblica. 

M. FrmnAz ng CAMPos SALLES. 

Sal>ino nm'I'OSO fum:ôr. 

IIECJ:I•:TO N. -ll\1)()- DE J;, l>E OI'TIIIlll.O DE !!lO'! 

Ci·ca nt:lis uma J.rigada de cavallarin. de Ouard.:ts Narion~\I'R na co
marc:t da Capilal <lo Eslad.o do S. Paulo. 

O l.'t·e.;idrmt.o fb Repuhlica. elos Estados Unidos do Br:t.zil, pa.t'á 
mo•:ução do ,·_oct•l't.o 11. 431, üc 14 üo dezembro d,o l801i, dcct·cb.: 

At•tigo unico. Fica ct·ea.d:t na. Gu::u•d:~ Nacionaifla comarca da. 
Capi t.ai do Est 1do !le S. I 'anlo mais uma. lJrigada elo cava.llaria., 
cum a dcsigmv:ão de 41", a qual se constituirá.· fie dous regi
mentos sob n~. 81 o 82, quo so organisarão com os guardas .qua
lificados nos di~tl'ictos da m!'crida ooma.r<':t ; revogadas as dispo
siçõos em contt'ario. 

l'n.pit.n.l Fedrral. 1:1 de outuht·o 1le IDO:~. 14" da ltepnblica. 

M. F"JmAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino Bar1·oso Juni01·. 
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DECRETO ~- 4001 - DE IS DE OUTUilR.O DE 1002 

Ahre ao Ministet"io da Justiça e Nc~ocios Inl0t•inrcs, por Cl•nla do 
exercício de 1902, o credi ~o supplementar de ôlt>:7Sil.;, sendo: 
141:750$ ú verba -Subsidio dos Senadot·c•s- c Jjj:I)OO) :'t verba
Suhsidio dos Deputado!, 

O Presidente d~t Rnpuhlica <los r<:,tado, Unidos do Brazil, 
usando da. autorização concedüla pnlo ~ :io <lo art. :q da l<>i 
n. 834, do 30 do dt~wmbro <lo IUOI, e ouvido o Tl'ihnnal <le 
Contas, nos termos do art. 70, §5°, do regulamento appt·ovado 
pelo decreto n. 2409, de 23 do <lczcmbt·o de 1896, rosolvc abrit· 
ao Ministcrio da Justiça c Ncgocios Intol'iorcs, por ronta do 
exercício de 1902, o credito supploment.ar <lo 618:750$. sendo: 
141:750$ ~t verba- Subsidio do> Senadot·e~- o 477:000$ á verhn. 
-Subsidio dos Deputados-, afim do occorrer ao pagamento 
do subsidio dos membros do Cong!'es-;o Nacion:d, dut·antc a pro
rpgação da actual so~~lio até o di:t l dP no\'<\ml•t'o proxitllo 
futuro. 

Capital Ft>der~d, 15 do outnbt•o d<~ IDO·!, 1·1'' tla lt.Ppnblica. 

M. FERltAZ DI·; CAMPOS SALLt·:S. 

Sal>ino flmTo.<o ]11;1 io1·, 

Abre ao l\finisterio d:t Justiça e Negocios lntet•.ores, po,• conta do 
exercício de 1902, o ct·eclito supplementar dr• 8:3:700~, sondo :l:J:700;$ 
á verba - Secretaria do Senado - e ;,o:OOO~ ;, 1·erh:t - Sect·daria 
d:1 Camara dos Deputados. 

O Pt>Jiüdcntc da Rcpublica. dos Estadol Unidos do Brazil, 
usando drt a.n!.orizaçlio concedida. pelo~ 3° do art. 31 d~~ !oi 
n. 834, de 30 de dezembt'o do 1901. e onvi<lo o Tribmnl do 
Contas, nos termos do a.rt. 70. §5o, tio regulamento appeova<io 
pelo decreto n. :!409, de 23 <lo <lozombt'd <lo !8Uti. ro~olvo abl'ir 
ao Ministerio da. Justiça c Negocios Interiores, por conta do 
exercício de 190~. o credito supploment't.r de 8:3: iOOs, Sélndo 
33:700:1; á verba- Secrota.da do Senado- e 50:00tls á. verba. 
- Secret:uia <ht Camat•a dos Deputados, afim do occorrer ao 
pagamento t!as dosp Jzas com os serviços de stcnographia, 
revisão, t'n<lací)lio. impressão e publicaçKo dos dob:ües do Con
gresso N tcitmaL durante a pNt'ogaçlio d:t <tctu:d sosslio l:J,ús
lativa. até o dia 1 d9 novembro proximo futuro. 

Capital Federal, 15 de outuhr.:> do HJO~. 1,1o d<t Ropuhlica. 

M. FEJut.\Z l>t·: C.\~lPOs S.\LLEs. 

Srtuino llwTosn Jun iur. 
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DECRETO N .. lt)03- I>E ~I) DI·: OUTUB!W ]jg 1\)02 

.\pprova os orç~Htentc>R de obr:.~ novas e de recon~lrttcção e conso

tidaçii:o, cuja i111porlnnda <IPwt·:i 'PI' in•·l11i<l:t 110 c:•pital <la Compa

nhia Doc<ts de Santo~. 

O l'resirlontc da H.opublk;\ tlos t·;~tado.; llniJos do lkazil, 
attondentlo ao quo J'Ut[Uet·clt a <'ompanlti:t !locas de S:~ntos, 
d••ct·ct.n.: 

Art. 1.° Ficam approv:vlos os 2,1 orçamentos, bem •·omo as 
plant:ts c mais desenho; a que se rtd'crcrn, apresentados pcl<t 
Companhia Docas de Santos o rubricado:; pelo dirnctor geral da 
Dit\·ctoria de Oltras c Via<;i'io, COIWCrncntcs a obras novas e do 
rceonstrut:ção c con:-:olidaçüo, autorit.adas pelo aviso n. 87, tio 
IH de altl'il de l\101, c outras rcconhcl'i,Jas ne•~cs:;ar·i:t'l na ex
t't:ução dos tt·ahalhos de m:dltor:tmtmtos ua·Juellt: porto. 

Art. '!. 0 As olmt:; no\·as t!c 11un trat:t o al'tigo pr·eco:lonte im
portam em l. 5\.J:l:;)'!li$181 c SP J•l'!(•rt)!l1 ao :t.rmazmn n. 12, ao 
:.:Tadil enf.rt• o Va.llon.:o no :tl'lll:lr.t•m n. I, tl onLI'<• os arnt:tzon~ 
Íts. li"!'!, :~oalargatllt'l!i.odoal.ct•t·.l c cnl·oe:wwntoept•olonga.
mt•nto do hail'l'OS nu V;~llongo, calça1nct1to de parallclipipmlos no 
Vai longo e n:t rua tlu Cace; e em tert'Oil•l ant.igamcntfo oecnpado 
p ·Jus al'nmzen; n.Jvos 1ht Alf':tntlcga, o, finalmente, á. t·obm·tur:t 
tl!'. pateo., entt·o arma7.1'liS ; as ohras •lc !'l)r•onstt-ncção e conso
litlação, na importancia. de 2.54l:I~Gls4."í0, túmm reclamadas nos 
armazens cxto!'nos ns. I c :-:, nos tlc intlamm<tVeis e oxplosivoH, 
em lfl gl'Upos de nec,Jss:t.rias pnlJ:i,•as, no gl'.tdi! dcstle o Vai
longo atü Paqnct·i., na linha de AlamCla, nus bwit·o..; tt·ansvot'ii:ws 
ns. la 12, no lcvant:tmcJJI,o n rcc:d•;amnnto da l'Jta c faixa uu 
caos o patn<JS entt·n al·maz<•ns, na., ;n·gola~ do amarração no 
trncho comprl'lwnditlo t'Jti.l··· o Vallon.~o P a .\lfandcga c nas 
rr•.pal'a.çõe~ dthi al.é Paqnl'l,á., no t•ll.alnii'O p:tl'.t repara~·ii.ode 
cmha.rcaçõ·.Js o na~ casas tle m:tehin:Ls ns. L e ~. 

,\rt. 3. 0 O cl!stu Lll8 obl':ts intlie.t,las ai,(• ;i, import.:tncia. total 
ue 4.135:387$931, sorá incluido U<L conta do t':tpital <ht compa
nhi:~ á ntodid<t quu fot·cm sendo eonclnülas. 

Carital Fc•ieral, 20 de ontnbt·o de HIO:.', 14° <l:t H.epnblictt. 

1\[. FERHAZ DG CAMl'OS tlALLES, 

,\nlonio "\'![fl(:.lo ria Silva. 
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I 

Abre ao MinisLerio ria Ju,~iça 1> Negocies Intet·iorc~ o ceotli~,, e1traor· 

dinaria tle 8:000.!\ par:1. ajuda Lle custo ao lent·l th Facul<la•le de 

l\Iedicin:1. da Bahia, Dr. Carlos de Freitas. 

O Presi<icnto d:t Repuuliea dos J<:;tauo~ Unido' ilr1 Brazil, usando 
da autorizaç:\o COJJCCrlirht pelo tlcct·eto lrgislativu n. HH1, desta 
Llata, resolvo abrir ao 1\Iinisterio da Jnstiç·t, " Negocio., In te
riores o credito extraorelin·t.rio de 8:000$ p:tl'a <tj11d:t ele) ew;to t\o 
lente da Faculdade do !IIodicina da Bahia, I H'. Ca.rlo' rle Ft•oitas, 
nomeado pela congregação dtt nwsma Facnlda•le rn,·a o ,[,rsom· 
ponho !la commiss:lo scicntific:t ele 'lllO tt·:tt.;t o art. 2J(i elo Codigo 
dos Institutos Oalci<1.es do Ensino Snporiot• n St~CIIJHLu·io. 

Capital Fodot·al, 22 de outttbro de 1!10!, li· !1:1 lt<•pnblka. 

J\L Fr:rm.1z nE CA~JJ·u' ~.\LLJ:'-'. 

Crea maia uma. brigada de cavalluria de tluardas Nacion:tes uo muni· 
cipio ne Onr·icnry, no Esl :~do de Pcrnamhur. ... 

O PI·esi1lonte ri:L Repuhlic;t doi'! l•:stados Uni<los do Hrazil, 
para execur:ão do tlecr·et.o "· 4:31, el•· 14 dl' <lezumhr·" elo 1896, 
decreta.: 

Artigo unico. Fica Cl'oa.da. na Guarda Naeion:1! do município 
1le Ouricury, no Estado de Pornamhuco, llt!l:t hl'ig:ul:t tlo ~~a
va!laria, com a designação til' 20", a. qual :<n curistituirá de 
dous re.~·imentos sob ns. 30 e 41l. que !:lo or·ganisarão com os 
guardas rtnalitlcados nos cJ.istrictos do rot'cr·ido mnnicipio; 
revog;ulas as disposições em contrario. 

Capital Fnrlcral, 2'! do out.ubr<> dn 1!10.:.', 1-1" d:t l:<\pllhli~<L 

]\f. FERJtAZ ))g CAMI'OS 1:;ALLES. 

Sn.IJino Bn.n·o~ll Jun 'm·. 
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DECIU~TO ;{. 4GOô - JJE "!"! DE OUTUBRO DE 1\JO:t 

Crea mais uma hrigada de inrantaria de Guardas NacioiJaes na co
marca <ic Tres l'onlas, no i':sL;Hlo de l\Iinas G"t'<lcs. 

O Pre,;idcnto d<t ltepuulic:t. dos E~huos Unidos uo Brazil, 
par:t exocuçi'io elo tlec1'eto n. ül, 1lo li <lo dczemh:·o do IRfltl, 
decreta: 

Artigo uni co. F1ca e!'eaJa ua Gual'da N:wional da eomat·ca 
do Trcs Ponta:-;, no Esf.ado do l\linas Gerao8, umif! uma brigada 
do infantaria. com ;~ <l.esigna.<,,i.u de 15Da, a qual se constit1~irâ. 
1l0 tres IJ;ttalhõ!~8 do sm·vi<;o activo, ns. 475, 471\ e 477, o unt 
tio d:t l'CSCI'V:\ S.>IJ 11. 15\J, quo SO Ol'g<LlliSiti'ãO corn OS g1,1aJ'~ 
das qualificados nos <lisl,rictos da rcferirh eomarc;t ; revogadas 
;~:-; disposições mn c ou trario. · 

Capital Federal, "!2 de outubt·o de IV02, H• 1b Republic:t. 

:\[. FEiutAZ DE I 'AMPOS ~ALLES. 

8a7Ji,,o lla!TOSO JunÍOl', 

DECRETO N. 4G07 - ))E 22 DI·: OUTITBIW DI: 1~11):! 

Crea uma brigada de CMallaria c mais uma de infantaria de Guarda~ 
Nacionaes no mnniciplo rle Cimbre~, no Est:Hlo 1!P Pernamhnco. 

O Presidente da Rop11blica <lo> Esta<ll)~ Unidoi:i do ,Bt•azil, 
p:tt•a execuÇão do decreto n. -111, <I•! J.f •In d!•z,.mbr·o <lP I R!lr., 
dect·ot.:t : 

Artigo nnico. Ficam cr.!a•Ja; n:~ Clnar·da Nadon:t.l do muni
cípio do CimbrP~. nu Estado 1le l'"t'n:tmhuco, um:t IJrig:ula. 'de 
cava,llaria. e mrdB uma 1lc infant:tria. n>b eom a desigmv;::io 
de 63a, que so constituirá <liJ tres hat·tlltõ•J' do sm·1 iço activo, 
ns. 187, 188 e 189, e um d • ll.:t reserva ~ob n. G3; e a•t uclla com 
a de n. 21, que so constituirá de dous regimentos. ns. 41 o 
42, os quaes so organisarão com os guardas qlm!ific~dos I).OS 
djstrictos do referido município ; revogadas its dtsposiçõüs 
em contrario. · " 

Capital Federal, 2? 1lc outubro de l!JilZ, 11° da Republica. 

l\J. FEIW .. \7. 111·: CA~Il'OS SA LLES, 
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DECRETO N. .!fios- v E ·)) vE utnntmo r•~-: w 12 

Crea du~R brigaLlas de cavallada <lo GuarLlas Nacionaes no mu

nicípio ~le S. Lourenço da ~Iatta, no ERta<lo de l'ct·nambuco. 

O I' l'o;idente da Repuhlica dl)s Esta, los Unidos do Hrazil, 
pwa execução do dccrc1.o n. 1::1, de H 1le rlewml~t•o do IHUG, 
•lecreta: 

At•tigo uuico. Ficam crcada8 n:~ nuarda N:tcion:l.l du mnni
cipio de S. Lom·.·nço <la 1\Iat>.a, 110 t<:st:1do de l'et·nambuco, 
duas bt•iga.das <lo cavallal'ia. ~~0111 a~ dosignaç>!o:< de 22a <• 2::a, 
a~ ·quacs so constituil'ão tle duus rcgimcn1.os carla nma, sob 
ns. 43 o 44 o 45 o 4G, quo se organis:v·ito com os guardas 
qualificados nos tlisl.l'icto~ tlo rdPt·i,[•> lliiiJJi,~ipio: t·cvog<tdas 
a~ disposições em cont.mrio. 

Capit·\l FodtH'<tl, ~-~ 1lu ontnht•o do 100:>, 11° <l:L RnpnhliL·a. 

l\1. FtmltA;\ IJI: (',\~II'OS SALLE:<. 

Ctea mais urna bl'igada de infantaria e uma Li<> ea,allaria dn Guar1laA 
Nacionaes no município <lo Cabo, no I•:stado de P>'rnaml,uco. 

O Presidontf~ <la Repuhli<'[t dos Estatlns l:nitlos do Rl':tzil, 
para oxeciJ<~·;lo do dncreto n. -1:11, tio 14 1lr~ dPZf!lllhl'o tio P.;(Jfi, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam crcadas na Guarda Nacíunal do mllni
cipio do CéLbo, no J<:stado de Pernambuco, mai~ uma brigada de 
infantaria e uma de ca v aliaria, aquella com a desig-na<:ão de 
64•, que S3 constiLuir<L de tt·es batalhões do sel'dço a c ti v o, 
ns. 190, HH o 192, e nm do tl:t t·csm·v;L sob n. til, o tHt't com 
a de 24a, que :>e constituiriL do dous regilllL'lltus, ns. -17 c 48. os 
qu<tes se organis Lrão com os gmtrdas qualificados no.-: tlístrict.os 
do t•efcrido município; revogadas as disposir;lics em cont1·ario. 

Capit1.l Federal, 22 de outnbro do HJII:.', 1-l" da ltiJpublica. 
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DECRETO N. 4610- m; 22 DE OUTUBRO rn; JCJC2 

Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes no município 
da Esc:.cla, n0 Esto.rlo •le Pernambuco. 

O PresiJente da Republic:t dos Esta<los Unidos do BPazil, 
para execuç:J.o Jo decretl) n. 431, de 14 de dezembro de Ifl9G, 
decreta: 

Artigo unico. Fica Cl'eada n:.1 Guarda Nacional do município 
da Escada, no Estado de Pernambuco, uma brigada do infitntaria 
com a desigua,ão de 65•, a qual se contituir:L de tres IJatalhües 
do serviço activo, ns. 103, I!J4 e HJ5, e um do d<t resurva sob 
n. 65, que se org:mio,::tl'ão com os guardas qualificados nos dis·· 
tl'icl.os do ref'erido município ; revo;.:adas as disposições em 
contrario. 

Capital Federal, 22 rle outul.JI'O de HJO?, 1'1" ela Hl·puhli,·:t. 

l\[. FERRAZ DE CA~ll·O~ SA T.!YS. 

DECRETO N. 4611 - Dn ·22 DE OUTUBRO DE I 91J2 

Crea mais uma brigada de infantnria de Guardas Nacionaes n•J :>Fl11i· 

cirio de BoniL0, no Estadode Pernamlm~o. 

O Presidente da Republien. dos Estados Unid·JS do Bt"<1zil, 
para exi,CUt;ão do decreto n. 421, (],, 14 de d•·ze•:tlHo tl•; l8Uü, 
U('creta.: 

A digo uni co. Fica ct·o:Lda ll't Gtta.rd::t Na.ci• •lllll du mun ieipto 
de Bonito, no l~stado de Poruambuco, mais lllll<l. hrig:.da. de 
inf;wtaria com a. designação do Glia, a qual se cousLituieá de 
tl'es bn.t:.~lhões do stJrviço activo, m. 1~6, Hll e 1\Jtl, e um do 
da reserva sob n. 6G, quo so organisarão com os guardas 
qualificados nos Hi~tr:ctos do referido lllunicipio; revoga1las 
as disposiçõe:; em con~ra.rio. 

C<tpital Federal, 22 de outubro de 1902, 14° ,~;t Repul!lica. 

l\f. FERRAZ DE CA:IIPOS S.\LLFS. 

Sabino BmToso ],, 11 i o;·. 

Puder Executivo 1902 JJ 
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DECRETO N. 4l>l2- w: ·:::i llB •)nUnRo I>E WO! 

A',.,, ao :\Iinisterio d:-~ Indnstl'ia, Yü1;;i:o e Obras Public~s o credito 

d~ 15:000.3, para occorrer ás despezas c'>m a propaga11lh do gaz 
r;:·lnl'a! existente no município de R.eci:e, Est~tdo de Pemambuco. 

O Pr.:nidento (h Ropublica dn< Est.a.los Cnirlos do Brazil, 
usando da autorização contid~. no a•·l .. 18. n. IV, da lei n. 834, 
de :.lil de dezembro de l9.Jl, decre 1. t: 

Al'tigo unicv. Fica. abert1 ao Mini~t•Tio da lndustria, Yiaç<'io 
e Oh:·as Publicas. por conta da. quan'ü dL· 3<~'1:111111$ a que se 
refere a citada dispo~i.;ão, o creclito de 15:l1!1'1$, pam occorTot· 
ã.; despezas com ~~ pr.;p.tganJa do gaz natural existente no 
munici1Jio do l{ecifo, E~tado do P•·:·n;tmbnco, inclni•las as pes
quizas o estudos preliminares. 

c,pittl Feleral. 23 de outul,r .. ul :~ 1 .12. 14 üa ltepul;llca. 

M. Ft·:::J:'. !ll': C\'.lN•S S.\LLE". 

DECIU.:TII K. 4ü13 - n•: ·?l :>o: nut :r:•J r,r-; 100! 

A'.:r ll.'> 1\lini.;tcrio da Fazenda'' cre:\i'() e'p~da\ de 1''0:G!!)2t1:'. plr a 
a c :.nstrucçiio de um edillcio dPat' n:"b á ,\lr~r:.1ez~ ele Para n~gn:'•. 
n• Podo de Agun, E<tado do Pm·a".:;, 

(I r•,·csitlente da RepublicJ. ilü'> Estado~ Cnido'l do Bt'.lZi!, 
usando ua autoriza•:ão ccJnrorid:t éto PudCJt' Exe• utivo no at•t. 2\J. 
n. \'!,da lei n. 746, de ~g de dem:nhro dê l'111 I, l'OVigorad;,, 
peh art. 3:! da. lei n. 834, de 30 de dszemht'O de 1!10 1, e tl·ndo 
ot•drlo o Tribunal de Contas, em confuemidade dJ arL .'!0

, §;~o. 
n. :!. lettra. O, du decreto legislativo n. 30!. de 8 de outuheo 
dro lSQli: 

Uc~olve abrir ao l\Iini5terio tl:t Fazenrh v crc··lito cspcci •l de 
cento e tl'inta. c nove CJntos seiscentos quarcut 1. e quatro 
mil duzeutvs seosent<\ e nove ré i~ ( r:39:G4l~~G9), afim J.e occur
rct· :i de.-;peza cum a constniCÇiiCl de um eüificio destinado ;i. 
AWtn:leg·t de Paranaguá, no Pot•t•) 1h Agna, Estado do Paran:i. 

l':o.pitétl Federal, :.'4 de outubro üe l9 1'2, 14" da n )pUbli··a. 

M. FET:UAZ DT: éA'\ll'L•S SALLE"<. 

S•bino B •1Té'.'0 Junior, 
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DECRETO N. 41114- De 24 DP- onrnuo DP- 10J2 

A !te t•a o decreto n. 2:220, de 23 de janeiro de 1SOG, que creou oe:.
logares de supplentcs do Rubstituto do jttiz secci mal JUS circum
sJripçôcs l'ederaea do E'trt lo do Ilio Grande do Sul. 

O Presidente !ht Rcpubliea du.l E,;bdo3 Unido~ !11 Brazi': 
rcsul v o tlecrcht•: 

Art. 1.° Ficam creados no E~ttdo tlo !Uo Grande r{(} SuL 
nos tel'mos do art. 3', § 1°, da lei n. 221, de 20 de novcmbeü 
de 1894, os tros log~tt'es de snpplentes do substituto do jniz 
seccional em c td·t uma das :n circumscl'ipções fodoraes em. 
q nn se di vicli rft a respectiva secção, tl~ts q uacs compreltendl'rà 
a I •, <L com<trca do Ri.> Gramle : a 2", a de P.ulotas ; a S>. 
a de· Jagu:trão: a -1", a de 13agé; a 5•, a do Livrament1 : a 6'\ a 
tk Alegrete; a i•, a dL· Uruguayana; a 8•, a dc S. Ga!Jt·iel: a u~_ 
a daCacho;Jil'a; a 10•, a do IUo Pardo: a 11", a de S. Leo-· 
poldo ; a 12', a de Cruz Alta ; a I:la, a de S .. Jol'onymD ~. 
a 14~, a de Taquary : a 15', a de Sankt Maria ; a lü", ~ dn 
I' asso Fundo ; a 1 i', a lia L'tgõa Vermclln ; a 18', ~t dc
:\InnLl) Novo; a lO·, a de Santo Antonio da Patmlln; a 20i', "'· 
de S. Seb..tstião do Calty: a 21', a de S:tnto Angelo ; a 22', a llc 
S. Luiz; a 23•, a (le S. Vicente; a24', :t dJ Sant;t Victol'iado· 
Palmar; a 25', ~t de Pira.tiny ; a 26•, a da S. João Baptista do 
C;1.maqu<1m ; a 2i•, a da Euct·uzilhatla : n. 23a, a de S. 8Jrj..t : a 
:29', a de Laquy; a ::0', a de S. Joio do Montonegeo ; a 3'1", ;o;. 
do Caçapava; a cl2', a de Caxhs e ~t 33a, a de Vaccaria. 

Art. 2. 0 Em carla uma destas circumscripções, conforme 
os arts. 4° e 5• da citada lei, terá o pt•ocurJ.dor da Rc'public-.2!. 
um ajtt !ante e haverá um logar de solicitador. 

At·t. 3.° Fica altorado o rlecreto n. 22?0, rl) -:::de j:tn=-.it·.; 
de 1806. 

C:1pital Fe.leral, 21 de outubro de l!JO'?, 1·1' tla ltepuhlica. 

1\l. FERRAZ DI: CA)!PIIS S,\LLES. 

S'rbino B oToso Junio1·. 

D:<:CRI<;TO N. 4615 - DE 27 DE OUTUDRO DE 1902 

C mc~de aut<Jrizaçiio á « The Ilio de Janeit•o Lighterage Company., 
Limite.! » para funccionar na Ilepublica. 

O Peesidente da Republic:t dn Est:J.dos Unidos do Beazi!. 
attendnndo ao que reqnceeu tt Th · R·o dt? .Tanr•il'O Ughrerefy 
('o)iijlany, Limit~d. devitlarnc•Jte repredCilta'Ia, decret-t : 

Al'tigo unicu. E' eoacedirl:~ a.nl.ol'izaç:io ;i, Th" Uio ,7 · .Trmeirc 
l~i!;hlrTog · Coil1puny, Limiterl p~U\\ funccionat· n:l lt'lpnblica cem:-. 



516 ACTOS DO l'ODEH E'\ECl"Tl\"0 

us estatutos que aproscntou, sob as clausula-; 'JUC a Pstc acom
p:lnham, a~signadas pelo 1\Iinistt·o da Indu<trir1 .. Yia,:ã.o c O!Jt·a~ 
Public:1s c ficando obl'igad:1 ao cumpl·imc'tl· • da' f·n·tnaJi.Jadcs 
exigidas pela le.dsla~;ão em vigor. 

Capihl Fedem!. 27 de ontuhro de 19:12, J.to <lt R<~p<thlic:t. 

Clausulas a ~ue se refere o uecreto n, 4~1~, oesta uata 

A The Rio de Jw1cinJ Light.-,·''!!•' l'uiii)JU•'!/, Tiu>if,··l. r~ olorigad;t 
a ter um representante 110 Hrazil com plenos ,. i~ limib,,los po
deres para. trata.1• e definitivamente reso!Yct' as 'lli'!~J.ües que ~e 
susdtarem, quer com o Governo, quer c >m particul:trr~. p0uendo 
ser uemanrbdo e receber cit:.v/w inirial pf'la (;IJJtlprtnhia. 

I! 

Todos us actos rtne pral.kar llll Hrazil flc:n:"io snjcir.os nn ic:t
monte ;i,~ rospoctiv.1s h•i' e r.•gulamentu;;; o :i .itu·i.,dk<;:"l•• ,[c -;Pus 
trilmnae~ jllliicial'ios on adminis,rntivos, scJn •tur•, em t, nnpu 
algum,pos;a a refi>ri!la companhh reclamar f[IL<II• ['In~' r·xcdpção, 
ftmd;Lda em seus estatuto.,. 

lli 

Fica. dependente de autoriz·t,ção do Go\·ornu Fc l"t'al qnalquet· 
alteração qqc a companhia témha de fazer nu~ resped.in•s ,.,t;•
tutos. 

Sor-lho-ha cassada a auturiz:w:lo para ftlllC<~i0n ll' no Ill'Hzil ~i 
infringi!' esta clausula. 

A infracç·:·w de qualtptm' das clau~ulas, p:u·a :t qnal nil·• Psteja 
ccnnminada pena especial, serCt puniua com a mnlti!, dt~ 1 :OOOs a 
5:000~. o no ca:m do reinci<lencia, p,lla cassa,·:i•J da anturizaçiio 
concouida pelo decreto em vit·tn.tc do rtnal h:tixam as pre.<müt!B 
clausulas. 

Capital Federal, 27 de outubro llfl WO'?. - .\ • . l1'g"sto r!,, 
Silva. 
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Eu, ~baixo a;signatlo, Alfonso Henrique;; Carlos Garcia, tra
;luctor publico juramonhdo e int01•prete commercial nomeado 
pcl~~ Junta Commcrcial ;ln-;t~t pmç·:~. nscl'iptoeio-rua da Alf'an
tleg:\ n. 14: 

Ccri.itico pela pt•es_.ntc em com•J me i'ol'am apl'emntados os 
est<~tntos d:1 eompanltia The l?i'J i/ .. · J1meiro Lightemg·• Company, 
Limite'', escl'ip!,OS tHt lingtt<l inglez:\, afim ;lo os traduzit• litte
ral!Jwntc p:~t•a a lingua Ycrnacula, o que ass\m cumpri em 
t':t7..Hl do mcn uillcio, o liLI,f't'::tlmenil) Yortillns dizrm o SP

c:·nini.e: 

.\ --ME~!OHA:'\flU~I DE .\SSOCL\(\0 !>.\.«RIO JH; .L\NEIW LinllTEIUGE 

CO:III'.\i\Y LDI!TED » 

I. O nome da comp::wlth ~~ 1/i() ,f. Janr.•i;·n Li[Jlii>';·"!F CrJJrl
l''''Y• Limite,/. 

2. O escriptol'io registt·~uh rl:t companlth Sllt'<Í. sito na In
rdat.et•t•, t. 
- ::. (); fin' p:u·:1 o~ qnaes St\ i'<tab:·lcr·c a comp:wlth. scndo
lhrl CICillt:tdos po !ores para ro:\liza.r ttnacsquor tl.as opera.çees 
a•ttli mencionaüa.s, independente> umas rla.s outt·as, são: 

.1) Ro::tlizar op3t'açoões ;lo at·madorc-;, r~stivadores, constructo-
1\'.' du IIJ.Yios, !tolos o catraias, machinist tS, constructores d;~ 
machinas e machinismos, trapicheiros, carl'egado!'os commnns, 
neg-ociante~ de caPvão, de gelo o outl':t qttalqtwr rJnaJi,Jade de 
uporação que pareç:.t contribuir dirocta oa inliredamento para. 
u progro<so do trn balho e d.•scrn·oh·imonto d:t comp::mhi:t uu 
p:u·a dar maior· y,dor ~t qnalrtuet· pt·opr·ir)<!:ulc d:t r:unlp<whia on 
rle qual<tncr lürma bon ·ticia!-a. 

11) Comp1·:u·, al'l'ond:u·. alu.~nr ,,n ;lo ontro <JUalqnm· modo 
:t1lquil'il' •JUM'''JII;:t' IH•ns movei' un immo\·ei: ;•. jnl'ticular
mnnto t.•t'J'.L,, Ptl'tiei•)', ;[l)e:\8, trapicltP,, ;:~ít·,, tellioit'•>fl, o'ta.
lcit·o,,, planta, macllini,mo on materi:tl, n el'i<.:il' ;• ;·ott.->trnir 
c·lifirius e obras tle t,rJda a qnalid:ule. 

C) Comprar, edificat·, alugar ou fl'etal', arlrJuii·ü·. pos,uir c 
usar quae~qnor nados, vapoms, rehoc·tdor·es, c:ttra.ias, bote.<, 
h:u·ca,; rerry on ontt'a8 embél.rcaçoüe~, on ont.r<~s q 'aosqum· meios 
;[e tl'ansportc por agua, trncks ele estrada.; de furro, vagões 
on carros do qualquer qualidade para o transpoPtc elo m n•ca
doria.s ou de passageiros, como condnctores communs ou por 
outra fót•ma e rebo,~al' c pt·e.-.;tat· servi;,·o.; do salvamonto a 
naYi11s cb qnalt[tHJt' classe. 

D) Tumar a <)lllprostimo uu l!•vanL:tt' t[ti:teS'[llOi' imp.wü~ncias 
de dinhoil'o 'Obre titnlos (hon;L), dr:hon tnre,:, fun,[os de prol•
çoão ou out.rn,s obrig:v:rios ou gal'an;.ia< da ;•rnnpanltia, pl'Ovi
,;orias ou etfectiv;t.;, reilgatavcis ou it•t·e,;ga.l,;wr:i-:, gal'antida~ 
por ltyp•tlteca, penhor ou onrts de totl:t 'Jil rlc: C[n:tl<JUOt' parte 
;[rJ" Lr,)TB c direit<IS da companlti:t ott ;[,. qllal"·rJUCl' cltamaclas 
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'Seitas ou por fazer a ~cu; a.ccionistas, o com poum·0s <t pJSSJ<l. 
-ou pessoas quo fizerem o cmprostimo de fazerem chamadas uo 
,r,apihl ainda não realizado d<t companbi<1 (si houver) na oc
-~:asião, ou sem rtue deem nenhuma garantia, c em get·al em 
.-quucsquer termos o condições, fazer, sacat•. acceitar c nego-
dar letl'as de c1mbio, notas promis~orias ou outros títulos ue

-gociav()is. 
J•:) Adquirir c empJ~iar-so, ou fazer e levar a olfcito llU.l'<t 

t0dos ou qualquer dos fins por csto autot·iz~vlo', c<Jntractos 
{l-ajustes com outras ftuaesquer companhL1s c pc_.:~o- · :tltm•at· 
-c>U tra~passar cssr s cont·actos ou aju->te.: ou ri' '''l' um 
•lc~le~. 

F) Praticar todos 011 qua!q11or rlos acto: neste autorizarl•JS 
- <'lll qual•JUCl' Jogar ou logarcs qlle s~'jam, e s,·., mn ,;oeieda.lc ou 
.conjuncr.am:!ntc com algnem, ou como agentes ou com
mio:sarios, ou pot· agencia. do outras quac~qnee companhin,s ou 
indivíduos, ou contl'ibuindo parn, o custo das n1Psmn,s quando 
f~ita~ por qualquer dollcs. 

r.) Venrlm·, ontorgae, renunciat•, arrendar on a.lugu· turlo-; ou 
Fa!·lc dos bens da companhia, do mudo, ptllo pt·cço o nos ter
mos c comlições que a companhia houn:or por conveniente, 
cmn poderes para accci tar como l'emuncração q uar-s: JIH~r acç·,le;, 
f•1odos ou obrigaçlíesdc outra qualquet· companlth. 

lf) Subscrever, compt•ar ou por outra !Orma ad•tnit•it· c to
m~,r acções, ou debontures on ontras g:u·:1.ntias de qualqncr 
~ompanhia, sociedttdn ou empt·eza, os fnmlcd on ga.r;ntias da 
<JUalqucr govct·no ou Estado, seja. lJritannico. coloni:Ll 110 ostran
geit•o, on por dinheiro ou em pa,~-amento d;L renda •JU cxecuçã1) 
-UC quaesquer oltjectos ou cousas vcnditlas ou f.,ita pcl:t cumpct
uhb, ou em beneficio, directa ou intlit·eetamente, do qual•tner 
dos fins d~t comp •nhia, c a, con,-::•rvar em pos~e. vender ou nr~
gociar css:ts acçõ:)S, funJos, dciJOnturcs 011 _'!aJ•anti:t:; eom !Jlt 
:::em g-arantias d:t companhia. 

I) Celebr:tr o !eyar a eJfcito ajustes, qnee pot· compra ou 
por outra fó-·m:t, para a acquisição d~t frognezi:t ou qual•tner 
;n~ercsse da natureza por este Jlemor''"d"m autoriz·tda, 011 
parn. ajnneção do intci·cs,;os, ou p~tl'a tt'<tbalho conjuncto, oa 
p;u•a. fus1ill int,l)gral ou parcial com outra qna!qnee C')l1lp.Lnhi~~ 
rm pessoa, que ftça. operações congenm·es ;is do t\ companhia, 
ou vct!llci' a qualquer compa.nhia ou pcs;o:~, tudos ou qualquet• 
part1~ rlos nogocios ou bens <h companhi<t P r,•,·o'•<'r acçiJes, 
Jumlo", rleb;!n t-Ire_-; ou outl'as gat·an tias <lo '[lla J, pHT ltov:t '~·_llll
.p:tnllia cnmo p tg:tm:·nto iate _r.tlon paeeial ou J'i'll1llll1'L'a•;,:io. 

f) Esta belecet•, promovm• ou concot't'Cl' para e:,t:tbl'lecer ou 
-promovnr <•ntra qualquer companhia cujos fins incJn[rnm ~t 
:w:tnisi<)Io on aposs:,.lllcntode todo,; c qnaesqner L[,,, bens o 
~ompromHsu:; desL compa1thia, on forem rle 'lu tJ,Jnet· maneira 
~~al~nlarlo~ :J. adbntar directa ou imlircctament~ o; nbjcç~os ou 
~ol,erosscs ri •st:t comp:tnhia, r• tomat· ou de on•,ru lltO·lo adquiri!·, 
,yo~snir ou neg-ociar com acçlíes. fun.!o:>. rlehelttn:-es, garantia:; 
: •n obrip-a<;líe.~ ,[aqnnlla companhia, c ga.t·ant, r o p~gamr·ntu do 
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qua.esquer delwnturcs, garantias OLt obrigações (quer quanto ~t 
principal, quer quanto a jm·os ou ambas as cousas) emitt!d;-:.s 
pol' aquella companhia. 

K) Fazer com que a companhia seja int'Ol'porada ou "~
tahelocida comocompanhi:.t ou scciedade em qualquer paiz <J!t 
praça. estrangeim. 

L) Pagar com fumlos da companhia to(las :J.S dcspnz~ s 
incidont<.ws ;'~ formação, fl)gistro o <.•.nnuncio~ ou ao leY:wta
mcnto de dinheiros para~· companhi:~ e cmis:(io de ··apitai, 'n
duin<lo corretagem; c commissões para obter pedido~ p:~:·a 
a.cçues ou collocação dellas c requerer á cusca. da companhL~ o,o 
Pal'1amento ou ao Governo (lr, qualquer paiz cstrangeirn, Fs
tado ou Municipalidatlf' •tnal<tUOL' prorogaçiio do fum·c;on::.
mnnto da companhia. 

Jl) Em geral distrihuir aos ;1.ccionistas quaesqum• hmH r!a 
comp::tnhia em espocie ou em Yctlore.~. 

N) Pcaticar todos m actos con•lncente:; ;to conscgnim··n "o 
dos fins acima citados. 

4. A rcsp::msabili•ladc d•JS accionhtas é limit:ul:t. 
5. O c:tpital cl:l. compalllli;~ é de <..: 50.000, dividi·lo ·2.11 

lil.!IOO acções üc \3 ;, cada nma, :\,.; <1naes, bem como quae'rlUd' 
O'ltras em quo para o fntut·•J p:Js':~ eonsistir o capital da ,•,Jm
panl!ia, podem SCl' uivl.Ud<.t:; em diJTCl'Cllte<.S SOl'ÍCS O pOi[Cl'ã•J ',01' 
;J. pl'cfet'<mcia, g.uantia ou p1·i Yilcgio entre ::;i mesmas com •'c
fcl'iliJCia ao clpit:tl, dividenuos, dirJito uo voto ou outPos q U<1CS
I}urr direitos ou pri vilegiog que fol'em determinado:> pelo~ ,,,_ 
gulamcntos da companhia r1ne possam opportunamcntc vi~·J:\c•·. 

Xós, as di versas pe>soas cujo;: nomes c residencias ,.f, o 
abaixo expressos, 1lcscjarnos constituir uma companhia de C·1il
formiclade com este ,l[emo;·o:>dum de associação, c mutuamotnc 
concordamos tomar o numero de acções no capital d~ C•J:llj''.
nhia, expresso em ftY~n tr :1• '·' ll•)S"O~ rc.<;peeti.-,,~ nome~ : 

Num•'l'J ·~~ 
acç·-)e; '. 1-

tnatL··.c.. ·1Jor 
cad:>. s b-
scri.:1· )e 

Clla,t·Ies ErhYat·J ,Joltn;:: ')". nc:.::tiJdan t':, O Geóôa G S t. Hc-
len·~. E. c ........ 00 ...... -.. 00 .................. . 

R. E. Johnston. negociant", 6 Grc tt St. HP!en's, E. C. 
Cyril Earle Johnston, nPgoc:;,ntC', 6 Great ~t. Helen"s. 

E. C ..........................•.....•....•....... 
C. \V. IIaskoll, caixeiro, 6 Gl'eat St. Helcn';. E. C. 
\V. A. San.lel'.-:on, caixriro. C. (;t·ea.t St.. Helen',. E. C. 
F., ~ .. Chapple, sulicit<~•l•!l·. 18 Hishop~gate Stn~,:t 

\\· Ithuu .......................... , .............•. 
\Valter T. EdmontLJ, cé'GLI'\'ento, Rippington. lkcken

ilanl R.d. Beckcnh:un ................•............. 
Dd~.clo de :28 uc agr•:- \r· tlc l !W2. 
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Te;;l,~munha das a>signatur.\~ supr~. com excClpçfio da~ de 
F. N. Chapplc c Cyril Earle John~ton, F. N. Cl!''l')'f··, 18 Bio~
lwp,;gt•.tc Strcet Withim, E. C., Slllicihdor. 

Testemunha das assignaturas de Cyril Ea.rle Johnston e T. N. 
Chapple.- 1Valter· T. Edmo~tds, escr~v~nte rlos St•s. Armitagc 
& Clt<lpplo, 18 Bishopsgate Street \Vlthtm, E. C., sol!cttadores. 

Cópia fiel.- E1·aest Clc'n' ·, rf>gisGr<lrlor do C·)mp:whias ano
nynia~. 

fstaMos oa c< Rio oe Janeiro Lignterage Corn~an~ ( Limiteo) )) 

Fi ., p.:~ipulado o que segue: 

1. Os regulamentos contidos na. bbclla A, do primeit·v ap· 
pendiee nas « Lei:; de Companhias» do J8(i2, não terão applica
ção a cst'l. companhia, semi o, porên1, o~ seguintes o,; rogub
mon tos d:\ companhia. 

2. Na formação dest)s artii-{OS as pal<tnas -;c•gnintc.: terã•J a> 
rm:pediva~ significações pelos PI'C'scnlc< :t eil:1" r!Pto:·mina.·las, 
s~tl\") si honvct· no texto <tigum:t couq illl'Ulnp.Jtil· ·l ro 11 ella~. 

(A) As pala.nas que denotrti'Clll o numet'<.l ~ingrJ!at· ,úmentc, 
íoclu:J·~ o t.:tmbcm o numero pliH'ôi,l c ric··-t'•TS•'. 

(H I A~ palavras cp1e dosign<nem o gcll1"l'O ma . .:crdino sómcmte, 
i ncl:Jirão tambrm o feminino. 

(C) As p:tlavras que indicar.~m sóment•J pessoa' indnit·ão tam
bem corporações. 

(!>) « Re~·Jiuçiio especial>) o« H,osuluç-ão Extuwr•lin:tria » te· 
rão ~a significações a e !las respecLil amon \c li.:;:ul<t.: peh I oi d" 
compa.nl!Ht.s, de 18G2 (arts. 51 e I2U). 

(E) « :\fey » entender-se· lia por IU:JZ du c;tlenclrn·id. 

JI. C.\ PITA L 

3. A .lirccté.!t'i:t não l'tJ'á. di-:t.t'ihai·~'t" ,dg11ma do c:tpit d em 
ttOt,··!íc·' •JJl'et•ecirlo ao publico p Jl' snbs;t•ipç'iu. sem cjuc c até 
quo ·:intc pot• conto da impé.!rf.rtwi:t nnmi11al <lo c·tpir.al de 
aeçiíe.i', contarlo exclusiva.mente r lo ']tnl•l'Iet• somm:t p tg t vcl 
por outro mo.lo que não om dinheiro assim uffot·c~irl•.l. tenha 
sir:lo stthscripto, rcaliz::vlo e roc 1bidu pela. comp<tnhia o respe
ctivo pa!.;amont.o. Esto artigo não temi applic;tção depvis que 
th·cr si1lo feita a primeira rJi,tl'ilmiçiío ,t,~ ace'ir•< nlT~rccirl:ts ao 
pu 1•lico por subscl'lpçii.o. 



ACTOS DO I'ODEP.. EXECUTIVO 521 

4. As acçõcs do capital original tla companhia 11odcm, sujei
bs {ts disposições do ultimo artigo pre~edentc, se1· distribuídas 
ou de outra. fôrma <lh<posta~, ás pessoas, pelo preço nos termos 
e condições que a dircctot•ia possa rletorminar, poden,Jo tam
bem fazer ajust9 sobre a cmi s'io 1lc quwsquer acçõos por uma 
dilferença entre o~ po>stü,lor.Js dcss;J." ac ;ões na importancia de 
chamada'l a re~~lizarcm-se e a dêÜ:t ll::t realiz:t1.'iio tlc~s:ts clt~t
marlas. 

5. Achando-se rcgistrarl:ts diYcr~as pessoas como possuidora., 
colloctivas tle q uaJrpHJt' acçTto a re'lp:•cth-:t responsahili,Jade 
ser:t solidaria. • 

G. A companhia nã') ser:i obrigaila. nem por fúrma algmn:t 
forçada a roconhecel', Jll)SlllO qnan lo tcnh:~ aviso tlisso, qual
quer ftdeicommisso ou outro qualquer direito referente a 
uma acção, sinão o direito absoluto <i mosma do possuidor 
então registl'o.rlo, ou os dirci'tos respoctivos no caso de transferen
cia dell<t, como ade~,ute est:'t mencionado. 

7. Os fundos da compêtnhia não serão empre.~·arlos na compra 
de suas proprias acçõcs, nem mn empre,timos soh c:\ução da~ 
mesmas acções. 

8. Sobt•c qualqlll~l' offcl'ta rln act)líes por suiJ . ..;()l'ipçio publica 
a companhi<t pó:lc p:t.'-'·ar uma commissão <i r:tzão não exce
dente de vinte por cJnto, a quctlrgtor p3s;oa em remuneração 
ú sua snbscripção ou promessa de subs·:rever, quor absolnta, 
t[uer c,mdicionalmente, qua:>tncr acçõ~s da c Jmpanhia, ou por 
JH'OCitl'<\çã.o srrom Hul>>criphs qnae'>quer acçõll~ tl 1 cornp·\nhia, 
absoluta ou cond.icionél.lmente. 03 porlcres, que este 3.rtigo con
foro ;t companhia, porlem ser cxcrcirlos pela 1lirilctoria. 

I I- /J:;s ce;·ti(icorlos de ,rcr;tit'S 

0. Torlo accioniota 1, !l'{t ,[ireito, sem pa.z.tffil)tlto, a um ccr
tific:vl:! sellct1lo <)Olll o se! lo ~oci:ll da com1rinhia, no qna,l serão 
ü"pccificacL.; as ac,;iíes q tw ollc po,;.;uit• e :t import.:tnd t p ll' 
c lias paga. 

lO. u certificado d•' acçõcs rcgi~traua..; Ili)S notllt:" 1le possui
tlorf's collccti vos sel':t on tl'cgue ao possuidor cnj<) nome o.,;ti ver 
inscl'ipto em primcit·o lo)!al' no registl'o 1los accionist:ts. 

ll. E~tl'agando-se, rlcstenindo-se ou perJon.Lo-se um cm·ti
fic.ad.o poder<t ellc ser eenovado ml)[lia.nte o pa mme11 t.o de um 
slnllmg (ou menor somma. qne a comp:tnhi 1 om :t,;s lmbléa 
geral pre-!Cl'ever), ~endo apl'o~entarla a peov<t desse estrago, 
destruição ou perda, (t s:ttisfação da directoria, com él, in,lcm
nizaçTto, com ou sem garantia, que a directoria exigit·. 

12. A dit·ectorh pó,Jc oppol'tumn1l'!l to (sem pr·ojrüzo dos ter
mos em quo as acçõe.s tc.nllam sül<) emittith~) f,tzcJl' as cln
m:vhs rlnejulgar convr•nir·nle c rllnnto ao,; accioJJi~b.s rclati-



ACT••S DO POI1ER EXECCTIYO 

v-amente üs import:wci.·ts tias suas acç-õcs n:tu rcalizau<~,. Ca·Lt 
a.ccLni-ta sm•á. obrigado a realizw as chamada~' assim feiln,s e 
(1ualquor dinheiro pawt.Ve! •obre r1ualqnct· acção n·ts l'<•spccti
vas condiçõc~ do dist.ri!JuiÇ'ão, <'ts pe:<sua~. nas d:tkts o Jogares 
designauus pela directuria. 

13. Uma chamada sorá considera.tb como te nu o sitio fdl/t na 
occasiiio em que fur feita rt, reloluç-~•J ·la uircctorh~ r~ntori
zanuu e >Sa. ch:tm:l'la. 

14. Si qnalr1ucr ch:unath pagawl rel:ttiqmente a qual-· 
quer acçãu ou qual•1l1Cl' dinhnir.J p:1gavd -o!Jt··~ (]llairluet• acçã.•J 
nus termol da re.'p~·etiv.t tlistl'i.buiÇ';.tu, n:i1J for pago até 11 
dia marcatlo para u sc•u p::tgamento. o P·-·~~ui<lilt' <JU o suh,;;cri
ptor de-s:t acçiio ~er<í. obrigado a pag n· juro sobre essa cha
mada ou dinheiro desde es"e dia :.tté o 'icn effectivo paganwntu 
;i, razão do dez pül' CCIJ'-0 <11! ;),IJUO, UllU\Pr:t JitX:t llWilOI' flllü :1, 

ti i recturi<t pos<:.t lixar. 
15. A tlirectorin. p.dP, si achar c.mvetJiünte, recehm• rlc tjual· 

quer accionista qu'J o queir:t atleant[tt' h•du ou tpwlrpwt· parto 
do dinhoir11 por p:tg:l.l' ~IJbt•c 'Jll~Jquct• 1las :tr:ç~íJ ·~ fjlle rllc 
pos~uir, aU~m das somtnas ent'iu clrtmarb-, qtw:· t·otnrJ um r:m
prestimo reemb.,1saYel. quer com 1 uma :ut Lccipa.·,·ão tln pag.t.
mento tio c!Ja.matlas, p1r.:m es3e :tdeant:tmo!lto. qnr·:.· rf'ombul
s:wcl ou não, :dé ser então reembols:Hln. C'l:tinguiJ·:i em S11:1 L!l
porb.ncia a obri:.;<w~i•J exi~tente 'nhre as :11:<;üc~ a ettjo rc.-;peito 
·~ c lle J'dcebido. 

Pelo (linhcit•o assim reccbiuo ou po!CJ ~···,pu-;la. ,_la impol·tan
ci[t t[UC a qualquer tempo exceder da imp J'".:m,"ia das cha
madas cnLiio foit:ts sobt·e :.ts acçiJes a ··u.io t·c,;;peito f',_, i feito csst~ 
a•leantamento, a rompanltia pagaJ'{t juros á taxa IJC~C o acci1J· 
ll sta fllle J'cz O adeant tmenCo C 11. uil'OCGJt·i.1, COil\'l)ltr'ÍOil:tl'Clll. 

16. A transfcrcnda tle flnalrtum· acc :Lo tl:t comp:mlti:t não 
representada poe uma c mtola ao llOl'h1lo: ser;i p1>t' PSct·ipt.o 
n:.t fôrma 1 sua! e commum, o assign:~tla I>C'os tt·:ms!'nrento P 

transferido. As acÇ'ií~s do classe dill'crcnt.e tt5o sPr:íu tl·ansfe
riuas sob a mesma f.ormula de tl'ansf'ercncia sem o COIJ:>cnti
mento rla tlircctoria. Pagar-se-Ita :i. companhia po!o rngistl'o 
de qualquer tr:J.nsfcrcncia 11m Pmolnmcnt~J rtt~o n:i:u cxcc1la de 
drJn" shilling.-; e S1'i" dinlH·it·o". f'•Jnf',ll'IU: a •lin~el"i'Lt julg:at• 
convc•Jientc. -

17. A dircctv1·ia pütlc, sc:n rl'te ([i'• ·•s moliYIJ~, recu,;·n· 11 
registro '~e qual•Iner tl'ansferencia tlo ;1 cç~:;e, _,,,]Jl•e as r1uaes :t 
companltt<l tcnlm qnalquor dil'cito ou rpralrpliH' transferencia 
de :~::çiJes fc:ta a l}ll<tlrjner pt'S,O'I !JilO ]];!1-, IlHH'Cç-:t. r~ SWt appro
Yaçao. 

18. O instrumento tlil tt'il,nsf'crcnci:t ~-·:·:i. entt•oanc (1, compa
nhi:.t,_ acompanhado tio ecrtitic:tdo-da' :·,c.·lies nr~llt· eompre
liPlllltu:ts e rla pr>Jv:t qw~ a di:e,~lot·i:t p,:~·tt' pH:~. jn,titicar o 
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di rei to uu transferente, c feito isto o pa;;o o devido cmoln
mento, sor;i o tl'ansferi<lo registmtlo (snjeito ao dit·cito d·L dire
ctori~. de recusn.r o registro ac~mn. mencionado) como accionista. 
t•elativo a. ess:t acção, cu instrumento de transforenci;t ser;i. 
t·etido pela companhia. 

A dircctol'ia pôde di8pcns:tr a aprescnt:Lção do qualquer cer
tific;tü<J, com Jl!'O\a satisfactoria a seu juizo 1la pcr<l<t ou ilcstrui
•:ão dG mesmo cert.itlcado. 

l D. Os tcstamenteil·o8 on administradot'PS 1le um accionisLt 
fallecido que nlto seja um pos·mi<lor col!ectivo, c no caso 1le 
fallt~cimcnto uc um possuiLlot' collcctivo, o ou os sobreviventes, 
serã.o Eúmonte reconhccitlos p:~la. companhia como tendo dit•eitu 
,is acções regi~tradas no nome do f;~llecido accionista, mas 
nada neste declara<.ltt serü considerado como relevando o expo
lio de um possuidot• collcctivo fallecülo de qualquer respuns:t
bili·hile SJbre acçõ.,s p Jr elle possui das conjunctamcnto com 
uute:t qualqnm• pessoa. 

20. Qualquer pessoa qne n•nha a ter dit·dto a nma acção em 
consequcncia do fallecimento ou fallcncia de um acci•Hiista ott 
por outra fórmct qtw n:w s<:j:t p Jl' tl'ansf•m~nci;~ pó·1o, snjcitu 
:ws ro~nlamentos a<·ima contidoo', st:t' t' 'gisk;vh como :1Ccin
ni>~h, apt·esent:tntlo o c<;t•t,itieado de ac<;;w e a pt·ov:t do diroit(} 
l[lll' a directoria possa exi:.ril', ou púJe, snjeito aos dito i regn
lamenros, em vez de sm· ulla mesma regislrada. tr:msl'urie essa. 
:teção. Pagar-se-lia á companhia pol' qualquer registro um emo
lumento não excedente de dons sl!illings e s0i~ dinheit·os, con-
1orme a dirertol'iajulgat· conveniente. 

Y- Dircit•J rle pciihor sobre ucriies 

21. A comp1nhia ter:i um dieeitél p:·imario e primordial de 
11enhor sobre todas as acçiíes o sobt•e os juro.> o di\·idendos dc
darados ou ptgaveis com eol:lção á.;; mesma~ :tcçõcs, por todos 
os dinheiros devidos ( inclnin,lo chama•l;t~ fcita3 ainda me3mo 
que o pr:tzo marc:vb ·rnea o rc:.:p~cti\·o p1,'!amento não so tenha 
ainda venrido ) o respo:1nhilidades. ~uh;;L;tenti•S p:wa C·)]ll a 
comp:tnhia por Pétrto !lo vo,;;,uiiiOl' registr<11lo uu de r1u:Ü([UOI' 
dos pos,;ui1lorcs rcgistt·atlo~ da mesma, ou sti on conjunctu
mente com untt·a fLU:tlqnOI' pessoa ; o poderá fazer valer esS() 
dil'eito tl·) penhCH', vendendo ou contbcando to!las ou a[.:.: umas 
das acçõe.> SJbre as qnaos os me,;mos factos se poss:Lm dn.r. Fi
canilo entendido quo esse con11sco sti srrá !'oito 1w caso do nma 
divi•la ou r.•spoo~:thilidade cuja import:tncia ti ver ~itlo vel'i
licada e quo só sm·ã.o confiscadas tantas acçiícs quantas os fis
caes da eomp::tnhia certific:\l'f)lll ser o eqnivalcntP ao preço 
actnal du merc:tdn de<s;t divida on responsabilidade. 

1"1- C(mfisco e 1'csl-:'tuiç!io de n.rr:ües 

22. Si algum :l.c.~iun ista deix n· de p l!!ill' :1lguma chama,la, 
p;•pstaçoão nu <liniJeiriJ paga,·el nos termu~ rif1 distrilmição de 
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uma acçã:J no dia marcado pwn, o rospectivo pa'!amento, a 
directoria póde em qualquer tempo, emquanl.o :t mo:nna. estivm· 
pot• pag-:w, m'l.ntht•-lhe um [tViso exigimlo qurl a. }Xtg-no, junta
mente com quahlllCl' juro que sobt•o ella Sll t.Pnha vencidu e 
quaesquer rlespeza~ em quo poss:t ter incol'!'ido a companhia 
em consequencia dessa falta J.c p:t:.:a.mento. 

23. O a\·lso mencionarei uma data futura, que niiu ~crâ de 
menos de sete dias êt contar do a vi .o d:t•lo, clenko da qtnl 
d·.wem sm· pagos e~sa chamada ou outro dinhoü•o e todos os 
juros e de.>pezas que tiverem sobt·cvindo p n· ec's:t falta do p:t
gamento, bem como o logar onde dever.L sPr fuitrJ u pag:1monto 
(devendo Slll' esse logar on escriptol'i<J reg.strau:J rh com
plnhia o•t otüt'O qn:tlquel' logar onrlo usrt:dmonto <ã•J realiza
das a~ chama lêt' d:t rumpêtnhia) c estahelec;et'Cí. quo no caso de 
falta dP pagamenté> rr:t data c logat· marcados. a acçiio a cujo 
respoito •í devilu c.;.;c pagamenb tictrií. sujeit1t ao c·mfisco. 

21. Si a-; exigcnci:ts de qaal,Iur~r drJS snpr· ~~lit•JS :tvisos niio 
fu1·om sa.tislütCas, a acção a cujJ respeito tivet· sido tbdo esgc~ 
<wis:J póde, em qualquer tempo postel'iot·, :1,otPs de tet· sido 
feito o pagamento do todo o dinheiro sobre •'ll:t devi,lo com o; 
jr1ros o rltJ ;peza.s. se1· confiscad:t p H' uma l'Csol~~r,·[o da dil'cct.o
ria., p:u·:•, o rel'ct·ido ell'cito·. 

5. Qu:tlquor aeção cun!iscada será r·onsirlet'.lrla propr·iedade 
•la eomp rnltia c poderá ser guardaJa, J'C·tlt<;ribrtiL[,,, vendirla 
ou, de ou t,r:t Cúrnn- tlispJsb. du mtd<J qui' :t d it\·cturi:t julgar 
conveniPnte, e. no l':l'i<J do re- istrillrtit::·w l' Jtll urt '''111 rlinlteiro 
pago s"hr•e a mc-;rn ·. p ·lo antig·,, P'J~suid Jl'. ~;;n,[rr crP lit. .r lo como 
paga: pt'de, por."·m, a dit·ccl.ori:t, l'lll qu:Llquer· r, ·r11po anws de 
~,~1· a ar.ção assim- contisc<tda, t',J-rli.;',l'ihuirla, vrm liri.r, ou dn 
outra fúrma di.~posta, annullclr o cunfl,;,·o tla mosma n:1.s cun
dições que julgar convonientc. 

'!6. Qualquer accionis::t, c11jl.s acçõns tivrJ ·em si•lo confi;:;
cada,;. ~er,l obt·igado, não obstante e~~e confisco, :t pag.tr :i 
compttnhia to ,a~ as clt:tmadas 011 ontru dinheit·u, juros c des· 
pezas devidos a rcspclito dess:;.s acçõos na occ<t,.:iiio do coufi:::co, 
,iunhmente com os juros sobre elias-desde a data rio eonfiscn 
ar.é o pagamento, á r.<.zão de dez por conl,o ao anno, ott mcno~, 
si assim detcnninar a diroctoJ•ia. 

'!7. A diroctol'ia pó,lc acceitat· <1. restit ui~·iio do qualrJliel' 
acção como tmnsacção e:n qualqner r1rwstão. •1n:rnto a,,~ est:u· o 
pos;nidor tlr~\·idam~nte l'ogisGr:trlo <L l'f''PIJit.o da mr·~m~t. A 
acção assim distt·ib·lida fica s11jeit<~ ús me-ma-; tli~po~ir;õ:•.-; ~• que 
est:l ,,ujciü a acçãu confiscada. 

23. No caso de re-di-;trlbuiç·iio ou de veml:t de uma a.cção con
ti.-;cad;•, ou rPstituitla ou de vonrht de aLtllll<t êtcçlo para segu
rança rlc um dil•eito de penhot• tl:t cornpanhh, um cor .ificatlo 
por esm·ipto, s 1b o sellu social d:.t companhia, dcclrr:r.ndo que a 
acção f,Ji devidamente CJnfi~catla, rostit,uirht uu H·ndida, rle 
;tcconlo com o regulam ·nto da comp·whh, serit pr.,,·:r sulfici
cnto dos fctctos nollos mrnci0111d>s cuntr;t as pu,;soa.; qne recl~t
marent ~t acção. Um ccrtifieado de pt•opt·.c•l:ttl·· SC'l'êí. ontrcguo 
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:w comprn.uor ou subscl'ipl.ot•, que sor<i rcgi~ü·,••lo como tn.l e 
a~sim consiliorado o pJSSUi1lor da. a,r'çiio dcso!Jrig~~.do do t•Jdas 
as chama . .l;ts on otll.t'o dinltciroJ, .i•u•us n despuza~ lluviths n.nte· 
riot'mt•ntn a e~d:t compl'a on tlistt·ibniç:i<». c nã.o !)tll'<L rctspunsa
Yol pda :tpplic:w.-w do cliulwit·o pt'uveni'''tt" <h compr;t ou 
p:tgn.monl.o, nem sot•à n s•.m direito :i. aeçoão inq•tina•lo cl•l '[ual
cluet• irrcg•d:u·itl:t le nu cunfi-:cu, ro ... n.itni•:ão ou v-;n•la. 

29. A directoria pôde omittir, so!Jr.-, u sel!o sucial da com
p:mllin., cautelas ;t mspeil;•> ,[c f[UaeS•[liCr acc,•õo.~ intogr;tlizadn.s 
e tod:ts :ts aCt{ÕC'S I'c'fll'csentad:ts p:Jr cautelas sJriio transfct·inJis 
r•ntrt•g-antlo-se :ts rnspoctivas cantcl:ts a cllas ml:ttiv:ts. 

30. (,)ualquor po,;:>un. que peça :t ombsã•> de unm t~J.utola 
p:tg:trá. na. ucca.sião do pedido. si a. rlit·cctut•i:t ns,;im o P:dgie, o 
imposto do sollo (caso lwj:t) pa.gavel :'O!Jt•e a mc'IIt:t ou, ~i :t ··om· 
panhia ttnw previamente Pntrallo em acconlu para rss•'· im
posto. entilo umct quantia (c11S•J h:tj:t) cltW :• •li1·edorh pu)S<t 
determinar rolativamcnb it iatport ~ncia. p.t;;:tvel pel:t com· 
panhin. put' e>so accurdo o t:tmbmn o onwlnmento •1110 n:w 
exccd:t um shilling pot· c:uln. cautel:t, cunf•J:·~Jl•J :t clire·:t:.!l'ia 
oppurtunamonte esr.:tbelecor. 

31. Sujeito ás d isposiçõc.~ deste~ cshtu to' c tia lei de com
p:mhias. de l8ü7, o portadot· do um:t cn.utci<t ser:i considcrwlo 
:tecionista. da co:npa.nhia. om tucla a c~xt:•nsão, ma.~ n~o trrá o 
dil'oito do assisti!' on votar em qna.lrln:•r as.,emblt!:t gn1·al, ou 
tle assignar um;~, l'Oqnisição para unM as;:,miJlért geral 
ou ter parto em 11I11:t convocação de as, 0 :n!Jlt!a, ':<I,·u si 
tlolls •lias anws tiver depositado :1 cauto!<\ ~·elativa ás a.cç·õo~ 
n. cujo rdspeiLo ello pretendo votar ou agit•, n·J nscl'iptorio re
gistrado da companlti:t un om outrv qnal'Jlll't' lo;,ra1' fJ'I" O:l di
rccrorcs designarem. 

i\:enluuna acç'io l'O]lJ'osenta•la por C:tlll.l'!:t '· ': •• l•l"i:c·~·'· t'lll 
co11ta. p:tt•a pu1lul' sot• uh;ito t!it•cctor. 

:!2. A cmtpa.nhia. cntt··~ga.rá ao acciunht:\ Llll't dqtJsitar 
nlll<L cautela. poLt mancil'a :t<~ima. mnncionatl:t um certificado 
docla.1a.nclo o sou nome e resitlo:tcia e o nm!let·o elo acr;ões re
prc·~entadas po1· essa. cautela. r; o cortifkatlu l!!t! cl:tr;i. direito de 
:ts dstit· c votar nm uma assom!Jléa gol'al eom l'daç~o :L~ acções 
nclle ospedtlca.da.s, ex;tetamente, como .,i o!le f;JS'lu uma ccio
nista rogi.;;trado. Ao ser rostituido o ccl'tific:tdo, a companhia. 
lhe devolverá a cautelct pela. qual foi datlo O'''' c·orWl.cado. 

:33. Nenltunu p:J.>son. como pol'tadora •lo u!lla. c: tutela 
podun't Pxm·cet• nenhum dos dil'eitos do um <tccionist;t, salvo 
como acima expressamente disposto a respeito de as;;embléa.s 
goraes sem exhibir c;;s:t cautela. e dar o seu n•nnc, rcsidoncia. 
e profissão. 

34. A companhia. nãn será obrigada nem colllltcllida tlo fôrma 
a~gnma a re•·onhecJ,', ainda mo~mo tendo :tyi-·o di~;;u, n<Jnhum 
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outro tlireitJ a. l'<331Dito d<t ac,·i'LJ r.:lpt'J>.'nta h p)l' uma cau
tcLt, a nio sOl' o cl; lllll dit'Jit·J absolqto ao pJt'h•loé' de ontii:o 
1la ltlC·HWt. 

35. A dit·actoric\ p'>dJ pé'OVIW p)l' moio dJ coupons ou de 
outeo moJo ao pagam3nto de di viJ.ondos iülueos soiJt•e a. acç'to 
inclui•la em qn<J.l-tner cautela e n. entrega do um coupon sol'á 
nma do.> ·arga suffidonto p tra. a I'O;npanhi<t llo di vitlcmlo por 
olla l'L'piCS31Ü'l.ilO. 

30. Si se estragn.r, S' destt'nit' on so per.Jm· alguma cautela, 
poder:~ ell<t set• renovu.da mediante q pa!!amcnto de um 
:shilling (ou menot· quanti<J. quo a comp<tnlti:'~ em assemblt'·;t 
!!Ct'al dctcrmin:n·) i\p:c,cntctndo·sP pr·o,·as dt· tt•r c' la sillo !'S· 
tr.;ga·la, destt•uhl:t ou p:•rdid;\ e llo tlireit•J da pe~wa qnc re
clamar n. acçiio pot• elb rcpro~ontada, <1 jnizo d<t tlit'<'l'toria L' 

com :t in lemniza<;ão com ou sem g;trantia, <lHO a tlirectoria 
cxigit·. 

::7. Si o portadot• de uma cantCJht a entt·,·gat• pa.ra ser c:.m
celladét juntam:3nte com todos o> cJupon~ de Llid,[oo,[') p~ndonk 
emittitlo:; a respeito da mesura e com cll' dcposiktt' 1u coru
panlli t nm reqnel'imenb por ello a.;;sign<J.•Io, n:\ iürnn ro :mthen
ticado do modo por quo a •J.i eoctoria exi;.út•, pcdil1llo para. ser 
registr;vio como acdonistn. a r2speito da. é\CL:lo especificada m 
dit::t cauteh\ e dedaramlo nosso requerimento o sen nomr, resi
dcneia c profi8slo, elle adquirieá o dit•oito 1lc tec o sen nome 
inscripto co:no accionist::t no Registro oo Acdonistas d:t Com
panhia a rosp_,ito da acr:ão mencionada na c udr>l;L fJlle !'oi en
tregue. 

38. A directori;t pótlo com a. sancção •h compa•1ltia, previa
monto dada em assemblt:·a got',tl, converter 'ltl<le3qum· acçõPs 
integt·aes em capital o tambem pó de. com a sanc;iio com • 
acima fic:t dito, reoonvortor f':>So capiktl em acç·lí~s intcgt'ali· 
zadn.s de qmtlquel' donomina,:ão. 

39. Quando quac;;qucr acçõcs tiverem sido conYOPtidas em 
cctpital os divel'~o,; possuidoees desse c<tpit<J.l podem. rlahi por 
deante. transferit• os seus re;;poctivos int(>t•c,;scs 110 mesmo 
c:tvital ou qualquct· parte dc.~<>es interesses. da mesma, manoir~ 
o sujeito aos mc.mws regul<J.mento8 a quo e:; ã) S'ljeitas as 
acçoõe~ de c:tpital da companhia pat'a sc•rt•m transt'eriüa~ ou 
tanto r1uanto as circnms\1.ncias o Jlül'nlirtit·r·m, mas a tlirc
ctoria pótle, a todo t::mpo, si o julgar conYouicntc, fhae a 
quanth minima do capit<J.l trarrsferivel o tlPt ~eminar qnn ft•a
cçües de uma libra nfi.,J soeão transferíveis. com a faculdade, 
bdav1a, do, ü. su<J. discreção, dispcnsat· a ob;crvanc;a dessas 
regra..; em qualquer caso pal'ticular. 

·1'). O captttl cJnfel'ir<'t aos sen~ respectivo., possuidores 
os mesmos direitos que teriam sido conferidos por acçõe.-; inte
gt•aliz1rlas de igual impol'tancia tla classe cmvertülit no capital 
da C'Jmpa.nhia, pot·ém do fórma que nenhum rlesscil direitos, 



excepto o de p:trticipar dos lucl'Js da companhia, Sül'<t conftJrid() 
por uma import1ncin. de c:tpital que não toria, si existis;;e em 
acçües da. chtssc convertilla, conferindo taes dit·eitos. 

IX- e~msolid•rr'''' ,. suudir{s'i'; de acçõcs 

4!. A companhia pu,le t•tn aS,t)mbllia f!•~ral ron>olidat· a.~ suas 
a'~<;>õcs ou algnmas dcllas em acçüc.' de m:do.· qtt:\ntia. 

42. A ccJmpa.nhh puJc, por uma resolução esp.Jcial, su')dividir 
a~ suas acções ou algumas (!cllas em acçii.1s de menor valor o 
por css:t resolução detormin n· que, co llt) entre os pc.smidtJros 
das a.cçõcs rc.:mltantcs dess ;, ~uhdivis:to. uma ou mais dessas 
acções tl)nhn.m a.lgum<t peofcl'eneia ou v;~n t:tgom especial, quanto 
a dividendo, capital, YtJtação ou dt' ou~ra i"Jrtc em relação a 
ontra ou outras. 

4:1. A directot·ia p.:, !c, eom a S<tnc(io rlc nnut assembléa 
gera.! da companhia, uppodunanvnt:.', au~·m mbt1' o capital da 
··ump::whia pela omis$ãü dn noY<tS ac<;·õcs . 

.U. !•};sas novas acções serão lia import<vtcia, dtJ preç-o de 
emissã.tJ, nos tet'.llOS c c .adições. com a pmfcren Jia ou priori· 
dado quanto a dividendos ou na distribnição do activo, 011 

qu:tnto a votação ou outra catt3<1 sobre outras acçõo:> de qual
quer cl<tsse, quer então jCt cmittidas, quet· não, ou com as csti· 
pulaçõos que as dillir:un tle quaesqnet• outras acções, qtunto a 
diddendos ou na disor·ihuição do activo, que a companhia em 
assembléa geral determinar c sujeitas á ou, na falta dessa detor
mina,~ão, as disposições deste; cstatnto~ ~o applicarão ao novo 
capit::tl da mesmo m~tncil'<t c a todo5 o.; ec;:peit•JS como quanto 
;w capital original da companhia. 

-1'). A companhia pócle, em Yirt11•lc tle re,;olnçã.> especial, 
l'cduzir o seu capihl pot· :c:toiJ do pagamento do captül, do 
cancclhmento deste, flll<tlldo perdido ou n:io rcpt'l•scnt:vlo pJr 
a.cti\ o real,l't!d:tzindo a t'espon-;ahilidadn sol•t·e ~.3 acçÕ[)S, c::t.nccl
l:mdtJ :teçõc~ não tom<tdas uu C·Jll \'CtJciJna<bs serem tomadas 
púr qualqacr pesso;~., ou de outro m:)(lo. comJ pu·ecer prati
C<l\ cl, c o capital pG:Ict'<L ser pago baseado em rnva cltamacb. 
ou cotn outro funuamcnt·J. 

!li. - RECNJÕE5 I> E ACCJ/1:'\lSTAS 

IG. A p;·imcir;l ass0mhlé:1 geral da companhh. se t·.:.~ali'-ará na 
data ( não S!mdo menor de um mez nem maior· do tro3, depois 
I! a data em que a comp;whia til er direitCJ tle encetar as suas 
operações) o no logat• que a diro<:lol'i::t del;•rnüna.r. 

47. Na •h ta o log:w dcsigna!l•F pela,., •mp:~n l1i1. em a.-;sembléa 
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geral tcl'ií.o logar asscmblétt~ g<!t'ac:l ~u1J3 Jrtn•m 1.c.-::, •Jxcopto <\~ 
convocadas p:n• accionistas conforme adL•a.nt ~ :H} Jlel'lnitte, c si 
não fur as~im designa.uo t:nnpo ou log:1l' se far:l um:t assrmbléa 
gcr·al to1lus os ann,JS, dépois tlo anno em que a ''omp:mhia r·stiver 
incorporad:t. no dia c logar que a dircctoria. dr•signat'. 

48. A8 assembl•'as ger;ws acima mencionadas surlo <lr·nomi
nadas assembléa~ geraL':> urdinaria,: ; tolia:> as outr.JS reuniões 
;;crio denominada~ assembléas gc·1·aes oxtr:wnlin:t!'ia~ . 

.(\), 0~ dieectul'l'S podem, rpnnr!O ju!gal'l'lll l!UilVCllÍl'l1tO, O ;'i, 
requisição de possui!lor<·s de não llll't!U< 1l0 lllll dP.:imo du c:tpital 
omittido !la companhia sobro o i].ual tud:.u :t'l chamadas ou 
sommas ('ntiio devidas tiverem sid•J pagas, coovo,;;u· uma a"~em
hlé:t w··r.tl cxtt·::wr,Linarin. c da,Ua c~coa rr')nisk1In '''l'D<J ol,ser
v:ulas as sogni11t •S disposi<;iírs: 

(l) A rc pliskão deve expor o.-: o1Jjcclo' d:t J.~.se:nh\C•a o SL'l' 
n.ssignad~t pelos J'oquorentes c deposir.a•la J1t) es<'eipLuri•), regis
tl·ad::t, e pódc con;;istir cm din•.1·.;os <loc,t:nento,: em formula 
identica, ca•la um assignado por Hlll ou ma;-: l'·;qu!'rcnt.es. 

(2) Si os diroctoros da companhia niio pl·o·;idenei'lt'L'nl para 
que se realize uma assembléa. den.it·o de v in to e um dias da 
datêt em quo a requisiç\o tiver sido depositada, os t'equerentcs 
ou a maioria tlclles em valor podem por si me8mo~ t:onvoc:\1' a 
reunião, mas qua,lquer reunião assim convocada nã',o tcréi logar 
depois do trcs muzes lla data de,se deposito. 

(3) Si ness:~ asscmbléa fot· n,ppeuvadn, ntn:\ I''~ :nJq~·ão que oxij<l 
confirmação em outra a~sombléa, O> •lil'•!dc'l'P;: c'<lll\·ocario logo 
outra assomhléa gm·al extl·aoedinat'i<'· a1im d<J ,jj,,•t+it· a reso
lução c si for julg<t•la conveniente :t eonfiJ'Iil:wií.o •:·mlO uma 
resolução c.~pocial, c si os dit'ec~ores não cow<'or M0'll a t•eunião 
dent.ro de sete di<ts d:t data tl:'t app1·ovaç:io d:~ p]·imeira rcso
luf,•ão, os rertucrentes ou uma maioria ddlr.~ ;•m ·;:•.hr podem, 
c !los prupl'ios. con ,·ocar um:1 reuni:\o. 

(4) Qua.lquer reunião eunvuca•b rlr~ ''on!iocmírh J,) com c:Ot:t 
clausula p~Jlos requerentes ,;orá convoL~:tda, dJ. :n•Jsma maneira., o 
mais breve possível, como as convocaun.s pdo~ 11ieectore'. 

50. Dn,r-se-ha n,o,; aecionistas 1la. fôrma a.lc:wte moncionalla 
ou de qualquer outra fórma qur n, companhia em as:Sembléa 
geral a torlu o tempo pl'escrever, aviso c 1:11 S•! •.0 .l[a..: de antc
cedencia rlc qual!tnor as.~embh··a gr•t•a\ (oxclui::tlo o dia em que o 
aviso (j reme&tido ou consirlel'ado r•'mottido, ineluinfl•J, porém, 
o dia dn, as~embléa), de.;ignan•lo o !lia. hor:~ ,. Jogar 1la assem
hléa; pot•ém a falt<t de recebimento d·~.-;-Jll :r·,-jc,_, r•:'rrJ in Yalidar:~ 
us actos de qualqnor assembléa gr:r<d. 

51. O aviso de convocação du nrn<t <tc'ScllllJ!t'::1. g;;:':.tl orüinari11. 
doclame:í a n:ttureza geral du qn:tlq,ter :tsonmpto r; no so pre
tende it·;ttar nclla., a não set' declaração 1le 1liülendos, eleição 
de directurcs e tisc:Jcs, votaçã•) dos seus honorario~ e oxamc da:; 
cont<tS apre~ent<1rlas pela directorü c os t'<•latorios da dircctorht 
e dos fi,;ca.es. O a.viHo que convocar um:t assembl•)<~ gcrul ex
tt•:wrdinaria dcclarar:l n, natureza gr•1·al 11 o a:csllln pt.o 'J.lle se 
lH'ctcnde tmcar nolln,. 
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II- A.ctos em assembléas ge1·ue s 

52. Tt•cs accionistas pBs~oaLmon to pre3entcs form uâo um 
q1Wl'1líll p:tra. U:ll<t a'l·HJIU'tLth g<~t·,d. 

53. Si tLonko uo nwi<t hot"<t J.J L·Jmp J nnrl! v lu p Lt'.t a a~
o;cmiJlê;L n:·w houvcr-quoJ·wn, a as~mniJL(~a, 'luaudrJ convocai-La á 
rcqui~içã.n tlc accioni,;t:Lg, Sili'á ,u~sJLvih. Kn ontr.J qntlquee 
e:tso fical'.1 a·Ji:da ptra o ,[h J.::t S}m:tn:t scguinto c p:tt'<t o lugat· 
'tnc o pr·csirLcntc rlnsignar. 

54. Em qualrli!Cr assCJmbL,\a arlid t, os :tccionist:ti p•oslmt~B o
com direito a voti\r, qu1lqu:~t' qnl! sojt o sem nu ncro, tcr.io po
deres p tra tlé3cidir sobt·a trJlos os <t>mmptos que pJdcrütm tel:' 
sido dcci ddos na assembLóa cujo a·Ji·tm3ntJ tlwe logM .. 

53. O prclL!LBn\o rh diro ·.t:Jrir~., o:t rn sn 1 ausrmch o vic.'-· 
peasi1lcnt'1 (~i h•J:tVCt'), prcsi·li:;\ com 1 pl'csi.lcn~e a assumbléa. 
geral da cump:111l1i:\. 

56. Si em qu::tl·pe~· a Bom'JL•\a !Pt'.l.l o presllent 1 nem 
o VÍCi)·piJlirlent,o c;til·u;·o:n p:clC:t'.ns rl}ll\r'O de !;) mi
nutos da lwra m tt'CJ.d:t p:Lt'.t tol' lugar " ass.~lllbléa, ou si 
nenhu:n d •!lo; •tuizat' :~git· c.>rn) Pi'C>idnntu. o3 diroctorcJ.> prc
sJnL~ cJcJlltct·io um d mtt'l3 si p·1t'a fttnccio mr o si não honver 
dit'l!ctor algum os,~olhiJ.o quo rttwir;t fttncciJil<1l', os accionist::ts 
presentes cscolheeão um deatl'c si pa,t'J. funccionar CJlllO prc>i
dente. 

57. O pi'Osirle.lt3 pó .lo, CJlll o connntim<JntJ da assemiJl1h. 
alliat• tjll tlqnu asmmblé<t gCl'.d p tt'ct te:npJ e logJ.r co:tve
nirmt'J,; paeém (BX~J;Jto o dispnto nJ :tl't. 1 ~ dJ. lei do com
panhict~, dJ 19JO, r;Jlttivam~mto a ecuniõo3 o3tatutrJrias), na as
::;omblé:t atli:1d1 só se trcüar<i do <t~surnpt'J que licJu por concluii.~ 
n:t assomiJléa om quo to v c Jogar o adhmrnto. 

5S. Toda I[UOstão submet~irla a uma ;naornbléa geeaL ser;t t.leci
rlith em pt•jrnciro Jogar por mei'J de lcvant:tmento rl.o mã.os, Oll 
por um<~. contagem, pur um t m dot'ia dos <V~'~iuni~tas pro.>cntes 
pc.J';oalm~nto ou pJt' peucur:Lr)io o nll CJ.S•) rlo um cmp:~,to do 
votos o [ll'Csitl:Jnt·} ter;í, o voto üc Llci:l.)ll1p::ttD além ll•JS quo lhe 
coubJrcm como accionista. 

5:J. Em quJ,[[UJt' assernblé:t geraL, salvu srm.lo peclido escrtt
tinio, nm:t docLu'<lçfto ftJita pCJ!o pt·esiJ.onte do q uc fui appro
varh um:t res•.Jlução ou rcjdbclJ. c um lançamrnto nr.,;se scntid() 
no li rro da.~ <~.c ~as da cJmp,tnhi<l sorá prova suflicion te do 
J'acGJ, e 110 castJ do uma ro:>Jlu~·ão quo 1\XijL múoria particula.r;. 
que foi appl'ovacla pela mctiut'ia exigida., sem pt•ova do numer() 
ou proporç w do.3 votos colhit.los pr·ó ou contra essa rasolução. 

nu. PóJu ser cxi.dtl) um e.,;cr.uinio, pot· escripto, sobre qu:tk'
qucr qne,;Llo (cxcJp~o a du cleiç.io do um p;·osirL•nt.c do a>sem- · 
hléa), p JlJ pt'<.Jsident3 ou pcH' tt'03 :tccionist ts, nunca monos, 
pt·ose?nLes pJ~:lo:tlmcnto ou ptJl' procuração c com di,'ilito a votar
e pos-;uindo toJo~ aCÇiJll3 tl<t cornp.tnitia J.:.t imp Jrtancia nominal 
do nunc<~. rumos do ~ 3.00). 

Gl. Sendo podiilo nm escrut.inio, elle será fci';u tLt mn,neir<t, 
no iogat• ll immoclia,t.cuncntcJ ou orn ontt·o qrnl•ptr·r tumpo, dentro 

l'o,ler Exe''ltlvo 1902 31 
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de !4 dia--: tlcp•) i-:, con furmc o prcs'd11t1tc <~ot_!;rm i 1~:tr !1.1! te'l do 
fimh !1. as.--:Dmld1~:t e o rosult~t<lo de~sr. oscrutmw sm·a conStllct·ado 
como rcsulnçiio u:t compánllh om assomulé:t g01>:1l como si fora. 
d~Lda na data do escrutínio. 

G:?. o pil<lid:J de um escrutínio não impellirâ. n c:Jntinuação 
de uma assombh\•t para se tratar do qualquor outro assnmpto 
quo aquolle p:tra o qual se pe ,iu o cJ~rutinio. 

JII- Votos em assemble',,s ge;·ocg 

• 6:1. Suj~ito ::t quaesqner termos especi::te' quanto :t Yotação 
S)brr. flll•' poSS!l.nl S:•r Plllitt.ilh\S qnaOSfjUOr ::tCÇÕO', r•:d:1. ctl'I'Ltl· 
nista. i •J·:i 11111 v"to por c::tda acÇ'ão I[UO po;;suit·. 

61. n--: ,-"tos po lmn ser chci•JS p1;s •oalmento ou por pl·ocuraçã<). 
G5. SD11.lo o ac1:iunistn. ll1lntocapto, pud<n·:i. prJt'l'lle votar o 

seu enJ·:ulor, no·utor-bonis ou ouLt'rJ CJtrador legal. 
6G. Tendo du:1s ou m:üs pll--:~oas direito col1Pc 1.ivo a um::t 

acção qualquer dollas, póue votrtr nm qn:tl,piOl' as~llllliJlt'·:t, pes
so::tlmente ou por procuração, ru!ativamento a O'"<t :l1~r,"io, como 
si fo..;SI~. <J nnico com direito n, ell::t, o si estiverem pr;~~cnto' em 
qualqum• a.;seml,léa, pe3-;oalmentCl ou por procur;tção, mais de 
nm de~'''~ po~snidorcs cellectivo: ,;(] t01'<Í. direi to dn votar a 
resptlito d:t mesm·t acçã.o a<[uello cujo nome cslin't' in~<)l'ipto 
e:n primoit·o Jogar no rcg·istro de ::tct:ionista~. 

67. Xonhum accionhta ter:í. dir()il,o do assistir ou votar, 
pess;almcnte ou pot· procuração em qua-lquer aS.5<3mhl~~a geral 
ou em Pscmtinio, nem gosar tle <]ual<tner pridlt•gi<J como 
accionista, sem que tenha pago todas as ch:wmrbs ou nutro 
dinhcirv dovidt) por qualquer acçã.o dtl que olle .~oj1 po.-snidor, 
o não tt)l'<Í. t:unhem direito de votar ülll ll!t:tl<[lWl' :t,smnbléa 
realiz:t~h depois <lo expir<vlos t.rcs mows a contar U'J i·c:Iistru 
da companhia relativamente a <tualquor ac1:ã.o que olle tonh:t 
adqnirillo por transferoncia, S:J.lvo si tiver sido rcgisl.rado c:Jmo 
pos3uiclor da acç'io em relação á qmtl elle protet11le vot:1e tecs 
moze,, plllo menos, antes Ja da h marc:J.<l::t pa.ra a a~semhléa em 
que cllll pretende votar. 

68. O instrumento de nomca<;>ã.o <lo pt'ocura,lol' ser•:i por 
escripto do flllnho do outorg:tnte, rm, ~r'ncln o untot•gant.e um:t 
PorpOi'!l.•:i'io, eom o respcc~tivo ~úllo S<Jci·d, na Cui'lll:Jh que :t 
dircct,Jri:t pos,n opportunamontc :tLlmittlt•. 

09. :'FL•> puclcr;i. sor 11•J1Ueadll pi'Ilcur:~,li•Jl' 'IJH'm n:l,, for 
:tcduni <t:L d:t ,·,mp:whi:t 011 tin)t', rlc <jll:tl•!IICt' J'úl'm:J, tliiYito <le 
votar· ; Jle:tn.lo ~'ntcn<li<lu qun, ~i liH' unn cot'['Ol':tç:\u ·~, p, :~ni-

. do!':>, l'··gi~I!'<Vh tfp ::tcçÕtlS <h companhia, o pt'OC!ll':tillll· p<·J In sor 
qu:tlqnnl' mcmbeo ou directot• dc:'Ja cuepul'aç:w, o es;;o pro
cur:tdol' terá, omquanto vigorar <t procur:u:::-w, o ilirl'ito rlc 
::tssb,tir pt)SS,>:tlmcntc, fallar, 1·ot:1r c as~ig11:u· pllrli•los d() c<cl'u
tinio em qualquer aNsomhhl:!. c :tc:>igiJal' 'lu:tl<!ll()c i'<l!jlti<ir:itcJ da 
mosm:t J'óema <'Olllo si ellu Coss~ o vo~.,:ticlut' ,~:~~ :1<' ,<í: :: l'd:tti
va.mente :ts fl!lalls ellc foi uouw:ul<J procul'auut·. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 531 

70. O instl'nmonto nomeando p•·ocul'~vlor scr<t deposita• lo no 
c,;criptorio registrurlo u<J. comp<whia, mtnca menos tlc dons 
rlia~ antes un do>ignado p:tra a as~cmbh•:t nct qual [L pnsso:J, 
mencionada no instrumnnto pret,en•l•· Yobr. 

IV- !JIRECTOitF:S 

71. O numero rle dir,;ctores n:io sm·:i menur tl,J tecs nem 11nior 
1!0 Rel.o. 

7"!. A cDmp:tnhia pó<ln, npportunctmento mn aRsemhl(•:t g<~l':tl 
e dnnti'<J <lo: limit••s ;'•'inn mr~ncionatlo.-<, augmcnbr ou t'C
dnzir n numero rle 1lireet Jt'eS eutii•J em c-,:orcicio, o ao ap
pron.l'-"1' qualquer rosoluç:to para nm augmnnto, pótlu no
m •:11' " ti it·,~ctor ou os diredot·es addicion:w; nc.:cô;arios p:tr>.~. 
o cnmpeimcilt<J tlcss·t r,·•sclnção_ p:J<I•·n·lo, b.ml•em, tlekt•miu:tt' 
o turno mn IJUC e~.sc !lll!llC'I'o au:!lllCilLado 011 ro'liiZido lt-111 •lu 
doix·ti' o "::trg•J. 

7 :_ ()3 dil'cJrJ';,J.'C~ <lll J C011LÍ!ll\a!'n 11, ull UÍl'eCtüt', si fot• SÜ 
um. p "'''-ill agi1·, nüo oiJ; ,:-tn\c <tn:tCS•llllll' vagas n:~ dit·oc"oi'ia, 
fic:w·l•J nitr; nlilid•J qnu, si o numero de <1it·ecl.ul'D.' fot• infel'ior 
ao mini mo pt'PSet'Ípt;o, ü tlirect.•Jr ou dirDetot· :s resi;:mtcs no
nwai·iío imme,liata.monte um ou mais tliroctore-; autlicionaes 
pa.r:1. pcrf:tZCL' e>se mínimo, ou convoca.t•ào uma a~>embka 
gcr:tl•l<I. etllnp:tnltia para procetlor-:>e a essu nomeação. 

74. Atlit•ectorü~ pàJe em •tualquer c opportuno tempo nomear 
rpialipiOr pe~soa. como dirccLor, quer pam preencher umr~ 
v.·tg:~ c:vmal, <Jtnr como em addicion:tmonLo :i <lirudOI'Í:t, Illt:-l 
tlD lúr·rnJ. •juo o illllllOro d,! 1liredum~ não ~cj1. mn tempo :clgnm 
;-;up~·;·iot• :w maxi11l0 ;wiiil~t citado. l'urem <Jnal<jltul' uircctor 
nom·· d • pot· e.-.:.,;;~ fú.·m:t, ~ú IICcupctl':i u c:tr:.:,J ai.•\. :1. as.-<•.·mhk;t 
g··r';Jt ,q·dina,t·i~t ~ .. cguinh.~, u !tu.-.;:.a J:Udl'rá H'l'l'Ul'lt:itu. 

7:>. p,;:.··:t 'lOilhll•l\'1. rt n!o C:IJl' lllll dir·r:t:I'il' tj'l'l S•l l'ULi'.L, 
SC'P:l ·~IPiii'J 1lit\~t~t')!' (ox~.~!~pt,o c\J1lll) 1t111 pl'i!llCit'o U!t·e ~ lll' ou l!ILL 
<lit'•.:<'to · ll•>ItlOt•lo pol;1, dii'(~l'tul'ia.) s~_;m pl'i>Vto ;tvLo du Il:Í.l) 
men1d ,r,, t[lléÜI'ü di:I-> c<J:r~pletos e nit>J nMi:> ,],_) snl ·,e 1leix:t. lu 
Jl:l ··.~,·r·ipt.oJ'ÍO l'Oc~i::;tn...(o 1l:J. CIJlllJl<tllilia,, Ih ÍIJ 1,<'11•,<'í•J ([t) Slt:l, 
pi'•'!·'• h, j1t :t:.Lmente eom I<Jil ;wiso put• '·~':ript'> ,!<_-. ~llrl. \OU
ta' !t · d · srJt' clcitu. 

7G. O.' pl'im-)it'Ol,lii·.:.; .<Jl't:> ~et·ão Cil:~.l'le> E·lw.1e.l Jolmston, 
Rr::_;in ·.Id !:.Jon Joltn;tull, Cy. i! E.c,·lc~ ,Jultu,·.on , .. Jullll ({u!'don. 

77 .. \ 'fnlidatlo 1ll um dlt·ector, q nc n5•J o: d in~doro.i llll:!l
ch•I:<. lu.: W> ;t,eL 7!1, <IL:]J ·wlo rb po :,,J 1h: l.'lc.l'J :t'-'\i'it:; ll:t c•Jilt-
p:ti!I!h. . 



532 ACTOS DO PODER EXECUTIVO 

78. A remuneração Lh> dieoctl!'r: (excepto o tlieedot' gerente) 
:~cr:i marc~da pelo comp·mhi:t annnalmcnte em a~mmbh~a 
get'al. E; ;:t rJmttncraçlD . :er:t rl[,·i•lirla ontl·c o; d irodorc; na 
proporç:'io e modo om qnc cllo.-1 ~cc<mlat•cm, r rn Jitlt:t do accor
do, :;el-o-ln em parte; iguao :. O riiroctor quo exercer o cwgo 
por meno:: tle um anno tm·:i dir•ito a unn p:trto proporcion~l 
de'.:~t remuneração. 

][[-Poderes dos rli1·.·ctorcs 

70. As opor<1.çõcs df\ comptnhia sorãl) dirig·idas prl~ dir•c 
ctoria. a qual pótlc p:tgar to1las :ts dt~~lHJzas tb ot·ganis:tç:.to, re
.Q'~~tro e annuncios da companhia on incidunhc> :t isso, a omis-
são do SJII c:tpital, inclusivo coreetagem pe:o3 pedidos Oll pas
sagem do acçõos. A directoria pilo cxet'cer todos os p:Jdere~ 
rl:t comp mhia, sujoit:t, com tudo, á~ ilisposic·õos Llo qu:tesquer 
leis do pal'Ltmet1to ou cloatos cst:ttntos o aos regulamento~ (•1ur 
nã.o forJm incompatíveis com qn:tlrtuer doss:1s tlisposiçõos ou 
destes o>ta.tutos) qne forem PI'-~scripto~ pcl'L compa.nhia em 
assembléa geral, mas rcgulctmento nenhum fcit') pt!la compa
nhb e;n <t'lsembllia. geral inv:1lidar:\ acto algnm an Lerior da di
rccbrL\ qu8 toda sido valido si esse roguhtllli'tÜ'J n5.o tivessn 
''tdo foi to. 

80. Sem rcstrícção da. gencrosid~t'lc do~ pnJrrc' adma, a di
roctoria te.11 as scguin tos faculd:vll)'i: 

A) E.'lt:tb3loco'' at!Ininís\t·:J.~·õ3s l'Jc:tfls, commissu ~~ locacs de 
:.:crcncia ou ,[o ccmmltn., ou <.tgcnch'i loc.tes no JlDinll Umdo ou 
JJ,J estr..tngcit'v o nom8:J.r um mais dentro si oa ontl'a~ qu:-t,os
quol' pe$so:t<> para. m8mbros da.~ mesmas, com os pu<Lcros e ;:m-
1.or;zaçõ.B, .<;ob o.s rcgillamon~J l, p3lo pt·azo e com a remnno
raçã'J qu.3 julgar c:.>nvonilmtCJ, pJ:ion•lo :t to1lu tumpo t·evogar 
o;:s1 nomcnçií.D. Ftcanlo ont::m·li.lu qtw qualquil'' flir,;ctol' que 
na ocJ:J.'>i'iD o3tiver no ptiz on pt'aç:t onilo es;ivc~· cst(\bé~
le~üh al~tuna arlministraç.'VJ loc:tl c commi:ssão ou agencia. 
•leYorá se;· mmn'JrJ dess:1 a•lministl':tç5n, comrnisoiLo ou agenci:t 
local. 

!f) N·J:n J~tr rin:J.lriUC\1' p8lSO:t ou pc~~o:ts p n·a tct'om om !.:'llarda 
e fi-:~:tdz·v;'io p ~~· t :1 eomp:tnlth qn·vH[Il!~t· bens p 't't•'ncr•ntes ;i, 
C:Jmp:tnhh "n n·n qu·vls cll::t t •nlt·t int.ol'o;w uH rnr(l, ontros 
ll'l"l"~'lllll' fins O p1S.3:1\' O l':tZJ~ r[l!lCSQWH' instt't!l11ClltJS e tud:J 
" m Li-; 11110 po.:-n SCt' pt\lcL;o r,•Lttiv:I.lll!'llt'; a us-; l encargo. 

C) N.Jm ~at· p tr.t o fim do 0,C,'nt:tr rl'r:dtltw: fl,Jcnmrnto ou 
fazer q u:tl•ttWt' opo.ração no Psí.t':tngcit·o, t[ u:tlq uot· pessoa ou 
pesso~Ls como prccuraLbres da directori:1, ou da comp~mhia com 
os poueres que c !La julgat· conveniH'll.n-;, inclnsiYe porlercs para 
comp:tr"ccr p n·:tnto todas :ts au'.<lt·ld:vlc~ competnntes c fazer 
1.rHlas a~ dcclat·açõ::JS necoss:trin~ dr manPira a !'azor com que as 
operações •h companlti:t ,;n,it.m vai i hm•~1tl.u rPaliz·trhs no 
0Sti\tngoit\J. 
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D) Tomar por emprestimo ou levantar quacsquer somm~s de 
dinheiro com a garanti~L o nGs termos e co11dições quanto a 
juros o ontr~1S quo julgarem conn•nitmtes e para o 1im de garan
tit· o principal c juros ou para t.útru qualr1uet· fim, crrat·, 
emittir, fazer o dar respectivamente qnaesquer dcbentures per
petuas ou rcsgatavcis ou C<t}Jital du d!'benturc un qualque,· 
hyputhoca ou unus solJrc ~L cmpt•cz~t ou todos ou qualquor partu 
dos bons, tn•esentll~ ou fuwrus, uu capital por chamar d;t com·
p:tnhia c quaosqucr debcntw·es, capital de tle!J,•nture o outros 
titulos que possam ser feitus, transfpriveis, livres de quaesqtler 
equidades entre a cumpanhict c <t pr'ssua a quem cllos fornm 
omittidos. 

F) Faz•.•r, sacc:tr, cnrlo,;sat· o negociar rcspectivamentf' 
notas pt·omissurias, letra:., cheques ou outros valores nogo
davois, ficando entendido que toda nota promissoria, letra, 
cheque ou outro va.lur negocHvel, s:tcado, passado ou accoEn 
será. assignado pela. pessua. ou pessoas qne a dirccl.o;'ia, 
possa nomcat· para O'SO 1im. 

F) Empl'cgar ou emptcstat' os fundos da companhh quo 
não forem preciso~ para nsu imme1liato sob as garantias r1uo 
julgar conveniente.: (execp.u as acçue~ da companhia) o a to•ln 
tempo 1.ransfet'il' essu~ ompt·cgos. 

G) ConcodtJr a qua.!r1ucr dil'ector que seja, preciso ir ar• 
estra.ngei1·o ou prestar outl'o qualquer serviço cxtraordinario, 
a rcmunomção especial r1uc jnl: .. !'ar convonior.to pelos serviços 
prestados. 

H) Vender, alugar, tro~·ar ou por outra fórma dispor 
absoluta ou condicionalmente, de todos ou qualquer part.e 
dos bens, priYilcgios o cmpt·ego da companhi:t, nos termos 
n conrliç-ües e pelos preç-os quo julga.!' conveniente. 

J) Appor o solto sodé\l C!!t qualquel' documento, comtamo 
que esse documento esteja tam1Jom assignado. pelo llll'nos. por 
um dit·cclor c rubricado pelo secretario ou out1·o official que ;1, 
dire..toria nomear para e~se fim. 

J) exercer os podere3 da « lei dos sellos 1la. companhia, do 
1864 », podet•e.; esses que pelos presentes são conferidos á com
panhia. 

JV-Dfrccto1·cs-gerentcs 

81. Üd directores podem, quando julgarem opportuno, no
mear qualquer diroctor ou directores para director ou dire
ctores-gerentes dos negociu: da companhia, por um prazo tlxo 
ou wm limite algum quanto <10 tempo durante o qual elle ou 
el!es terão de exercer es:,o cargo, e podem do mesmo morlo 
removei-os ou demittil-os t!u cargo e nomear outro ou outros 
em seus loga.res. 
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8·!. A remunrração dn qu;tlquer tliroctnr-g-orentc\ 8Pdt fix:tda 
oppo!'lnnanwnto pelo~ diroctorPs e pótlo ~tJt' pot· IIH'in 1lo .~n.
lario, eommi~:.;:"lo ou participação nos ln:-ro~. on pot• Hlll on 
po1: todos rsses modos c quer em add.ição :i sna pal'tc da r·c· 
muneração marcada para os dircctot·Ps 011 de outro m~..do. 

8.3. Um diroctor-gcrent.c, duramo o exerci cio t1o<sr· c:trgo, 
não e>tarà sujeito à retirada por mciu de tul'nn e n:í.u será 
t.om:vlo em conta no dotm·min:tr-se c:,;:~ retii':J,la •hH dit·c· 
dores; estará. porém, :'ujeito {ts o,til'nla<;-õ•s <lo qualquer 
contracto entre cllc o a companhia c r~t.:1r:i su.i ·i to fts mc~ma~ 
estipulações quanto {t rcmoç:lo, resi n:L<'"l, qn:1!iiic:•.ç;-:,,.s c 
outras circumstanc.i:\S co1110 o.< onii'< 's di rPct!ll'l'". 

8L Os di1·cctorc.; podem opporLwJamcnLJ eontlar· c conl'e!'ir :t 
um <lirectur-g~rente de então lJU:Le:qum· tlos podere~ oxpr·essos 
nos rn·eso:Jtc~ o a cargo dos dit•pcf.orc·s, como olles julgaJ·om 
r:onvenieut·:, ,. porlom conferir es:c; po ler·.; pl'l• t<"tnpu. para 
os objectus o tio.;, nos termos o r·ondiç·ões o c 1lll a; t'l'~f I'i<:~·ões 
que elles julgarem convenientes; podem tambem cunfcrit' ~~'·;l's 
pJdl•I'c,: ou colln.toralmontc ou com cxcJu-;ão c em ~Hb,tituiçào 
do todos ou quaosqucr dos podere.-; du'l dil'ectorcs nrssc sentido, 
e a todo tempo revogar, rctirn.r, altera!' ou v;~riar toJos ou 
quaosquer !lesses poderes. 

V- Acfos dos dirccfrli'Cs 

85. A directorin. póuc reunir-se. par;1 ([ospn.clw <los neg wios, 
adiar e de outro modo regnlar as suas rouniões eomo julgar 
conveniente o determinar qual u quonrm nor·e :sario pn.ra ~c 
tratar dos nPgueios. Até quo fique tln outro modo fix;t .o o 
quorum, ser•;i este deúous dit·ector ·H. 

8G. O presidente ou dous diroet.oros quacsqHm' J•u,lcm a 
qualquer tempo convocar uma rouniã.o da dircetoria. 

87. As questões suscitadas em qualquer rounião serão dc
~ididn.s por maioria do votos o, no ca;;o tle ompn.to Jc vol;os, o 
presidente terá um segunJ.o voto on voto J.c tlescmpa r.f'. 

8:-l .. \. direcl.oria póde eleger um presitlrnl,o c um vic ·-prcsi
uentc de sttas reuniões e marcae o prazo dul·anr.u o t['l:ll PIIL>s 
oxercoriio o C::t1·go, mas si não !orem doi tu' pt·esident,• ou úee
lll'Osidonte, ou si nem o presidente nom o vice-lJJ'e'i leut'J (Hi 
houver) estiver pres.mto na hora mar·c.tda p:1r;o :L r<J ::li:'Lo, os 
direcioro~ pl'csrmto.'l oscolhor·;to um do ouL·e si p:tt·n l' c;idonte 
de~sa reunião. 

8Cl. A directori<t pó<lc delogn.r qualquer do.'l seus potlores, 
que não os do levantar emprestimos e f,tzer chamad:>s. :t com
missarios, quo será. o membro ou membros do sou seio que 
elles julgarem C()D veniento. 

Qualquer commi:>sario assim cons:;ituitlo >:>o C011fonn:1t'Lt, no 
exereicio dos poderes ::t'sim dclngados, com qu;ws<[IICJ' regula
mentos que n. diroctoria possn. opportunamonto impor. 
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00. As reuniões e actos d•·s~a, commissão, consistindo em dou~ 
ou mais membros, ~or~o regido.-; pelas dispo~içõcs a11ui cx
prcs~as Jl<U'<t 11 rcg11htm"nto das rcllniõcs c actos da di
redoria, tanto quanto lhe fomm appliCéiVl'i~. c não se cão lnva-· 
licLulos pot' algum rogulame1:to fdw polct direetol'i;t conl'orm;:; 
a ult.im:t dau~ala prccellPnt.r. 

\Jl. T•1 io; os actos pr;tticados pot' um<t reunião •la ilir·eetoritt 
ou de unm CUlllllliS::'i'to da •li!'ectoria, ou po!' q IL ,lquC'r p1•ssoa 
que fllnecionar como dii'Cdor, ser·iio t:1o rali<lo~ eoll\o si e:::~a 
pc~soa i.ivcs:>e si1o dcvidanwn o JJOlllcatla o fu~,;e lngalmcnto 
director, ainda que post.eriol'mcntc se llescubr'<t que huuvol' erro 
na nomeação desse dirc ·tur ou peswa qun fnnccionar como 
acima dito, 011 que cllc.-< Pll1 •pral•1uur dcllas Knn as condições 
logac :. 

02. A dircctur·üt m<J.ntlatá fazer om livros apropriados para o 
lim lançamentos <lo tod LS as rúsolt~<:ões c actos de assembléas 
geraes c de rcuniÕC)S da diroctoria em commi,-sões dn. di
rectoria () cs:;e:>lançamcntus, 'liianli<) as~ignados put• qua!qner 
pessoa na qutli•la<le de presidente da rcunUw a •!UC el!e;; se 
referem ou na qual forem lidos, serão acceitos como ,prova 
pl·imrt,-(<rcie d,s factos ncllcs C:(presso;. 

VI- P<'1',/" da q>wlidwle de di1·ccto1·es 

0.3. O carg.) do dil'octor YaJari: 
a) ~i sem a approvação de uma assembl,la geral e!le occnpar 

qnal,pwr· cargo uu logar de lucro na C')Jllpanilia, ox•~t·pto o que 
!<Jt' pur estes autorizado ; 

IJ) >'i for acommetti<lo do in·<tnidade m'lntal, si for dcclaratlo 
f~tllido, fizo;• concordata ou entrar em IJ.Ualrtuer· ajuste com os 
,;eu~ er·cdores ; · 

c) si lllt.nll<tr ;i, directori 1. 11m<t r·cntmcia p>r esJripto, ex
cepto sendo c~:;ét rcnunch retiea·l:l, com o :1:-sentimento tl:t dire
ctorüt d.•ntl'o de 14 dicls, a •·orJtar do di:t em •tllc a mesma fot' 
rocebitLt no csceiptorio rcgistr;1do tln. cumpanhi:1; 

d) si estive!' ausonte d .s reuniÕIB da dieectol'i;t continua· 
mcnt.o pur seis mczos, S8m consentimento da dir0cturiêc. 

9!. Nenlt1Jm tlirodor em raziio Jo s::m cargo será .!csrluali
ficado de c•mtr·adar ~om a companhia, nem osso cont.raeto, 
nem qualrJUCr contracto ou :1juste convencionado pela ou om 
faYOI' tl:t companhin. com qualquer companhia ou so~iedade da. 
qu:íl for nwrnbr•o qualquer dircctur, ou tiver qual•tuer interesse 
nella, perderá usou valu1·; nem qu li•!IICl' Llirector 'que assim 
co!ltrade, s::ja numbro ou interesdado, sor·á obrigado, pelo 
fado sómento do exercer cs~e cargo ou pelas· rolaçõe~ de cun
tiança por elle catabelocidas, a prcst<J.r contas a est;t companhia 
de qualquer luc:o que desso contracto ou <Jju~tD lho advier; 
<luvondo, porórn, tlhulgar na rounifto rla dil·c,·tr•rin. em que for 
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determina<lo o contracto ou ajuste a natureza. do :it'U intr!'essc, 
si realmente ha intere.-;sc, ou em caso diverso, na pl'lmeil'a 
reunião da dil'ectol'ia dellOÍS do aJ.quil'idu f >;:;J intCl'CSSC. 

~"li--Retirada e 1·emoçiio de diJ·,·ctnrcs 

95. Na assembléa geral ordinaria do anno ü•. 1\IO:J e n:t as
·sembléa geral ordinaria de cada anno seguinte, rctii'al'-sc·ha 
do cargo um terço dos tlirectorrc: do cnt.Ku, ou ;.;i usou nunwro 
não for um multiplo de trcs, então o nume:o mai,; :lppt·oxi
mado a um terço. Um director-gcrento, ellHJuantu no exrt·ci
eio desse cargo, não ficará sujeito ;i retit·ada u~pre-;s::t n;·sta 
clausula, nem será tomado em conta na. verifica,).u do JtU!llCt'o 
do dircctores <[t!C devem rotir:tr-so. 

96. Os dircctoros quo toem do se retirar sor;lu os •[Ue tiverem 
>exercido por mais ttJmpo o cargo. 

No caso de igu:d<laue do tempo serão dcsignatlui pur sorte, 
salve! si entro si houver accol'do. 

D7. O direct.or quo tiver de se rdit•ar pudct·:i ~et· rel·loi i,o. 
~8. A companhia n:J. as:::omhléa geral em qnP tiVPI'I'Ill üo se 

retirar diroctores, sujeita a qnal!Juo:· r!.'so!uçãu d10 t'P•lncção ,·o 
numero do directores, peeenclter:\ o-; cargos '"'"~'"·'· noJnpan<lo 
numero igual do pessoas. 

!JG. A cornpanhh em asscmbléa geral pú,le. pr:r JJH~io dP 
uma rcsoluçiiu cxt.raordinaria, remover qual•]UCt' ,lil't'ctor an
tes do expir:tdo o soa tcmpJ do oxercicio o, put· ll!lla rPsolução 
(lrdinarht, nomoat· outré~ posso:t em condiç·i)p-; IPg-ar.-; em seu 
Iogar. A posso:~ assim nome 1 <h Of'CIIpat•á o cargo Sflllll~n to du
I'anto o tempo em que o diroct•Jr, para cujJ l<Jgar elle !'oi no
meado, o oecuparia. si não tivesse sido rornovi<lo. o rsl.a dispo
.sição, porém, não impedirá a :c;u:t reoiciç:·to. 

Ylll - Imlenwizaç<7o de tlireclon·s, clt·. 

1.00. To lo director, offlcia.l ou omprcgauo da companhia, 
será indcmnizado por ella do todas as custas, encargos, despo
zas, perdas e compromisso:; em quo incorrer na gestão ,[os nego
cios da companhia ou no desrmpcnho uos sons deveres ; o 
nenhum diredor ou oficial da comp::mhia. re~ponleJ'fl pelos 
actos ou omissões do outro qualquer dirodor ou ofnchl, ou em 
razão de tor tomado }Jari.c em qualrpwr receLimcnt:.J ,Jr •.linhci
ro que ello não tenha pessoalmente reccuido, ou pot· qu~Llqupr 
:prejuízo por falta do erro <lo direito a quac:;qu.•t' b;•ns ad
·quiridos pol<t companhia ou por causa da insuilll'ioncta de 
.qualquer garantia sobre a qual foram cmprcgadcs quaasquot' 
.fundos da companhia, ou por qualquer prejuízo sobrevindo por 
-causa. do <1ualquer bar.queiro, corretor ou outro W!Onto ou "Utra, 
~ualquer cau8a que srja, a não ser ror seus a.ctos ou erro& 
voluntarios. 
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V - CONTAS E DIVIDENDOS 

I- Contas 

101. A dircctoria far<t cs Tiptnr:•r totl,J o activo o passivo, 
receita o despezas da co111panllia. 

102. Os livros da cont.auilidade serão cscripturados no oscri
plot·io regi~l.ra.do da companhia ou no Jogar ou Jogares flUO a 
directoria julgar convenienl.c. 

Sem autoriza<:ão da directoria 011 de uma as~om1Jl1í<~ geral, 
nenhum accionistà terá direito de examinar livros (lll papt'Í~ da 
companhia. a não serem os registros de accionistas e de llypo
thecas e as cópias de cscripturas de hypothecas ou de onus 
que req neiram registro, do ac.·ordo com a lei de companhias de 
1900. 

Set·á de um shilling, ou quantia menor, conforme a tlire
ctoria opport1mamenb fixar, o emolumento que um accionis
tét ou: credot• da companhia terá de ragar pJr carta ex:uue, 
de accordo com o art. 14 da lei de companhias de l91H}. 

10:~. Na as,;emiJléa geral ordinal'ia do cada anno (depois da, 
primeira a"SemiJ:t•a geral or-.linari:tl a directoria apresentará ao:; 
accil!nistas Ulll IJal:tnço c eonf.a de lner"s c perda,s, oxtr1thidos 
:d.d a mais rCL·ente dakt possível, o examinatlos como adiante se 
dh;põo, acompanhados de um relatorio da directoria sobro as 
oporaçõo:> da companhia durant.e o per iodo referente a essas 
contas. 

II- Fi.~calüaçrTo 

10-L A companhia em cada assemiJléa. gero.l ordinaria nomea
rá um ou mais fiscaos •rue occup:U'ão o cargo até :~ seguinte 
assombléa geral OI'tlinaria, ~endo ÓIH:wvadas as seg11intl•s 
rlispJSi<;õos, u. saber : 

l. • Si não for fdta. em uma asscmiJl•'•a gorai annual nomea
ção do fiscac~. a junta do commercio pólo, a re(ruerimonto de 
<Jllalqucl' accionista da companhia, nomo:~.r um fiscal da com
panhia para o anno corrente e marcar a remuneração qno osta 
lhe deverá pagar pelos seus serviços. 

~. • Um dir~ctor ou official da companhia não poderá ser 
no meado fiscal da companhia. 

3.a Os primeit•os fiscaes da companhia podem ser nomeados 
pela dircctoria antes da reunião cstatutoria, o assim nomeado~ 
occuparão o cargo até a primeil':1 assomiJléa gern.l annual, 
salvo si forem antes demittidos por uma resolução dos accio
nistas em assembléa geral, c em tal c:1so podem os acciani.stas 
nessa assembléa nomear fiscaes ; 

4.a Os dircctores da companhia podem preencher qualquer 
vaga eventual no cargo de fiscal, porém, nmquanto existir essa 
vnga oa os fiscacs soiJreviventes ou que continuat·em, si houver, 
poderão funccionar. 
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5.·~ A rompanhia em as.,r•mh'éa gcwal lll:u.,~:,r(t a l'<:lllilner:t•;:w 
elos SPII~ fise:~os, ~alvo :t rrmum•.t·ao::"to dn qu:tt'.;'JIIl:l' 1i,;•·aus no
meados anl.rs d:t t•etmião rstatmoria on p:tt'a Jll't:,•::,·liet·•·tn 'l'tal
'luer vaga, tlllC pódtl ser fixada polos üit'llct.ort· :. 

G.a Todo o fh<cal da comp:~nhi:t tcr(t dir('itu de Yf'l' a tutlo o 
tPmpo os livros, cont:ts e tlocumentos comJn"ohéll o1·i"~ <1<1 compa
nhia, n trr:i. o dimi1o <lC' Pxigit· dus clirn ·tot'ü" P oflki I''' d:t com
panhi:t as informações e r·xplk:t~·l,.·,; IJll<' l"'''''m ''''I' Ilti!'t':'sat•i:t~ 
:10 tl<''CI<IIJ< 11h0 tlo,; dPYCl'l'' t[() fisc:tf•s, I' O< f1 .c:u~;:t.osÍgn:u·:·IO Hlll 
crrtifie:tdo junto ao lml:lnr~o <lt cl:tl·:tnd" ': .<j1:1 • 11 "''o L•:da.o :1s 
suas ex i!.'·encia:;; como fiscacs !'oram s:\ ti !'oi tn . r· I':~ n • • nm rola l.'J· 
rio ao,; ,·ll~.cinni~tas tia~ cont.:1~ \'UI' ollt•:-> PX:<JJIÍ!l:J·.I:•, ,. ,j .. t .• ,r\u~ o~ 
IJ:tlanc.·os :tl'l't'Snntarlos á ('011\p:lllhi:t t~lll :t~St'!ttlrlr;a ~,,_~r·;, I r!ni':Lntt' 
o cxerciciu r! o !:lcn cargo; '' r·m t,oducl l'Sst·~ reLi l~;t·iJ\~ rlccl;tra
rãu c;i 11a .Jn "Pllliio o balanço a <JlW ~n rcf't·:·•· o relatorio 
o.;tá deyi.l:tll\<'l]l.C extraliirlo de mandra :1 mustl·:~1· tiltt<, imagem 
Jiol e cort·ect:t. d•> estado tios neg,,eios•la Cil!tl\l<l.nlti ·., •·umo orlo· 
monstram os liYros dost::t; e r~s'c rclct.torio ,;ci:;i. lirl.• :í. <'omp:\nlti:t 
em as~l'muléa geral. 

105. A directoria póilc, antes de rrs•Jln•r· soh:-e <JU llrtnet' 
diYiden1lo, ;,p;u·tardos lucro~ tlac<~mp:>nhi:~ :1 rtnan'.r<t que jul'!J.l' 
cum oni ·nk• para t'ormar nm fun<lu rle t·c t>t'\" a fim de f:tzet• 
f:t·~o n. dnpr···~i:t('ÕrJ:> uu conting<'IIcia:::, utt i:Irt:d:tt' di\ i \r·n los, u11 
p:tl'.t t'IIOc,•rl.o ou consurvat;iio do <!'I:dqJJtT !•l'"l•L·ir"l'"'" r h C•Jlll· 
panl!i;~ ou Jl:tra Otttrus <Jil:t ·,qnm· lin . ..; d:t. <~<r!IIJl Jiiltí;t. J·oclcn,Jo 
:>er 1. •.mbrmt conJ'ormcmcnte :tpplic~tdo th mant;ir:t l''Jt' c1ue :~ 
uil'PCtori ', dutennin:tr ; U O:lt<t p<ide, SOI1l kV:Ll' a lll(l-;In:t quanf.ia 
a•J furHlo tle I'>'SC!'V<t, t.ran~pod:u· <tll:ll'.'<Jrwr lw·ro~ 1111 • li,-,,, 
Jn!,l!~u· prurll'nte divirlil'. 

!OB. A companhia, em rtssemh!éa get·:tl, pó lt• de.·larar um 
diddr;ndo :1 p:t,gar-se ao.:: :tcci<~nist:1s, st•u·llntlo LH ·'"'I'' d.it·cito,; o 
intet'•)'süs nus litm·os, mas n:tu sor(t <le:·iill':d•J rli,·itl"ttrlu maiut· 
do <[lle aqnollo qne ;~ tlir·nduri:t reso!Vt'I'. 

IU7. Suj<'itos <L quae'rJncr pt·iol'itl:ul.<.-; ct•to Jr .. s-am '<·r eon
l'orida~ :i OIIIÍ>sâ.o do quae,qtHH' a.cçiir•s, os lncr·"s d:~ •·•Jtnp;mhia 
destinad.JS <L <listribukão 8et\tu <Hstt~i!Juitlo::; •·o1no tlivirlendo 
entre os acdonistas, do at;eordo com a,; imporl:t~w.:t~ p:tg:r.~ 
-;obro a' :wr:õr\' por clles ruspnctivamonte po~-lrii•l.t~, excopto 
a:; quanti:~s pagas em ant.ecip;t~·ií.o tle cltatn<L<las. 

10:3. Si, 0:1 opinião rl:t dir<'Cl.•Jri:t, a ~rtuaç:-,o rl:t companlti:t 
o_p~rmittir, se lJOdorá Llistribnit· :us accionisl.:ts, p:1r Cl)llt:\ do 
dtnllendo p:wa o :mno enlà<J eol'l'Pittt·. clivi lt•Jrdc'" prod
~ >riuli. 
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10~. A dieect. 'ria pótlc dro<luzit• dus dh·iden:los uu jm·os 
p:tga1·pj:: a rpw!rpwr a<·cl,mL.;ta todas :1s impodaneias qnc 
ello po~-;:L deY<'l' :i, eomp:tllltla P•JI' chamadas uit llOt' Oltl.t·n 
mol;inl. 

110. To.J,IS 0"1 dividonrlos c juros vr·dcncer~lO o ~t)ri'io pago.~ 
(sujeito-; ao direito de }JCiiltu:· LJU<' ie::1 <L comp:\tlhta) aos ac
eioiiÍ'I.t~ IJilP SI' :H)h:tl'CIIl it"'cTipt·.ts no l't)gisi.t·u, n:t d:tl.<t om 
lllte c-;.-;e didLlL~IIL[tJ t'ol' t[t:d:IJ':tl[ll OU 11:\lllll'l\:i. 1'111 I[U:• I'S:ll~-; 
jtll'•'·' til orem tlo se!' !'l'SlJU"tivamt·ní;o pagus, n:~.n ubs1:wtu 
rjnal'lllUI' teansl'urcnd:t 011 l.t·:uJunt~s '" ôttb:::uqnellLu do :H:t;,)t:s. 

\li. Ach:~rHlo-se ~.livet''"s pn:;so:L' t'8gistt·auas eOIIi" JIIIS:'Ilitlo-
1'>'' cn!lt:,•tin'~ rlo qn:dqno1· :~r•.,Jtll, qu:tlqtJI'.r uma rll's::ts tmssoas 
P'it!P J~;~;s·.r rr,J'ib 1S elli('azo~ do c"dus us dil'idcuJcl~ u jttt·us qn11 
a re,;peitu üa dit.a acç:·IIJ J'Jn'om pagos. 

lU. Nenhum rlivitlon,[o venet~r.i juros contra, a r~ompanhia. 

I\:~. A cnmp~,nhia. pú:le cntroga1· aviso :1. <tn:t!r]ttCL' :tccio
ni>b. ou p!'!n Col'l'cio omt~ar!ct duvir:lamnnte ft·;cnqm•.a,I:L o en
dcroçar:l:t :t cs,;o accionisL:t, eonJ'ornw a su:t re'iitltltll:i:t regis
tl'a,la. 

lii.Qtnlqner accinnisb qne resi,[ir fC,ra do Reino Unido pôde 
inrlicar uma. rcsidcnda dcntt·o do•so J{oino, pwa a qual surib 
runll'ttitlos trHlos o~ avisos c aRsim <'ndoroçatlo" sel'iio eSS(!S 
avisos considel'<ttlos co1no J,c:n rhdus. Si c! lo n:'io I. i H' I' monci,J
ll:tr!o l'l',irlcncia, não tce;i, dil'eito a aYiSo algum. 

l!.'i. Torlu o ayi-;o romottido pc:!o Cnrreio se ·:'t e,m-;idcratl~J 
e,llll<J tendo si,lo rl ulo 110 di:t C'lll <Jill' fui lan<"·:tdo no C Jl'l'eio, e 
p:n·.t l'J'nYal' O'St• facto ha'lt:tr:i, provat· que u :tYi,;(l f 'i rltJYitl:t
mente en•lr·rcça,JI) c lanç:t,lo 110 Correio. 

\\I~. '\'cHloõ rH :tvi:;us '111: f',H'<"'lll t·omotti,]u, ao,; aceiooi~b" eom 
ref'CI'<'IJeia :t :d.e!llll\:t :v·~·ilu :i.t111:ll tcnli:tm ll.treito poswirlorc~ cul
loctivo~. Sl'!':Í.·J dados <'vrncl!o •Jtto c,;t.i1·m· insct·irno r·m [ll'inHüt·o 
log:ll' tto t'.:'é'ÍSI,t'O ,[os ;u:eionis.a~, e Utll a·•iso as.<Íltl <lado ~o ·;i, 
sullicknte para todos os pu{'ittÍiloro~ rle,sa ac~·~o. 

117. To:lo o tostamenLeit'o, atlminist;radnr, commissari•J ou on
e:trreg<tdo da Callenci<t oa Ji,jtlitl:u;il" lleará :tbsuluG:tmo:lto olH'i
ga·l.n poe todo o aviso a..:sim d:ttlu, com.J adtn·t ditn, si for 
mand:vln para a ultim L t't:siuoncia ro :is ;r:'llla rlPsso accionist.a, 
ain<h <[llü a companhia tr·nh:t a.visn tlo J'alkcimon(u, loucm·a. 
fallonci:L on itJ!t;tbili taçfto dos'o a·~cioni:lt:L. 

llH. To,J.Js os :tvisos, logo qtiJ tivet·em si,Jo pnblicalo.; tllln 
v e~ em duus jorn·ws diario:J,]n L'mrlen.s, ser:-, o ennsi.l<Jt•;t lo:l como 
tendo :-;idn rl:ulos aos pos·midnrc..; t!tJ caatol:~s, P a c Jlllpanhia 
n:"io Stll':i obt•igad:t :t rlar a "''llS l'''""ti J,r,•s n·•nhum :Lvi.~o por 
otttra Jürma. 
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i' I- Liquid(fçlio 

l\9. O liquidant~. Nn caso de liquidação da companhia (quer 
voluntarh qnor forçada), póde, autorizado por uma r:•solução 
0sp~cial, dividir cntr.l os c"ntribuintes da mesma cspecio toda 
ou qmtl•tu:•r p:trto do activo d·t companhia, qual(]_uer que seja 
a espocic em quo eonsista o activo, e para esse fim poderá dar 
um valor quo elle julgar justo a uma classC~ ou mais do proprie
dades, o dnterminar de quo frírmtt se far;i es.,;a divi:-ão entn· 
accionistas ou classes do accionistas. 

B-!'WMES, RESIDENCJAS E l'ROFISSÕES DOS SUBSCRIPTORES 

Charle~ EJ.ward Juhns:.on, negociante, G Great SL Helen·s, 
E. C. 

R. E. Johnston, negociante, 6 Gre '.t St. !Iclen·~. E. C. 
Cyril Earlo .Tolmston, negociante, G Groat St. IlelPn·s, E. C. 

C. \V. Haskoll, c:tixeiro, li Gr. St. Ilnlon's, E. C. 
\V. A. ~anJerson, caixeiro, 6 Gr. St. Helen 's, E. C. 
F. N. Chapple, 18 Bishopsgato Street Withim, E. C., solici-

hdor. 
\Valter T. Edmonds, Rippiuiton, Beckrenham, escrevente. 
D;ttado dn vint() e oHo do agosto de ID112. 
Tostomunlt:L •las assignaturas snpra, com excr•pç:10 •las do F. 

N. Chapplé o Cyril Earb Jotmston-F. N. Chapple, 18, Bishops
gatG, Str<Jet Withln, E. C., &ulicit:Ldor. 

Testemunha das assignaturJ.s de Cyril En.rle Juhnston e F. N. 
C In pplo : \V a. !ter T. Edmonds, e>;crevonto dos Srs. Armitago 
& Chapple, 18 Bishopsgato Street Withim, E. C., solicitadores. 

Cópia fiel (assignado)- Er;1est Cleave, regi~trador de com
p:mhias anonymas. 

C-CERTIFICADO DA INCURI'ORAÇ'ÃO DE l'~!A CO~!PA;o.IIIL\ 

Certifico pPlo pl'esento quo The Rio rl· Janeiro Lighteraqr: 
Comprwy, Limitr:d, .foi incorporada do conformidade com 'as 
leis de companhias, do 1862 a !9110, como companhia anonym:t 
em vinte e oito de agosto de mil novecentos e dous. ' 

Passado pol' mim em Londres, aos tres de setembro de 1902. 
-(Assignaúo) Hn1est Cleave, registrador do comp:mhias ano
nymas. 

A to<los quantos o presente virem, Eu .Tohn \Villiam Peter 
J auralúe, tabellião publico da cidade de Lont!I"es, devidamente 
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nomearlo c juramCJntado, certifico quJ a aslign:ttura F:rnesl 
Cleave exarada na có~i't do mem?rn.wlum do associação da Rio 
de Jrmei1·o Lighte1·age Cnnpany, Limitcd a1ui annoxJ., mat'c:td a 
A, a, mesma assigne~tur;t Nrnest ('/eave ox:trarl<t na côpia dos es
htntos <h dita comp:tnltia, aqui tamb~~m annoxa, rm.rc;.rla B, 
e a. mesm L assignatul'J. En~cst Cleav.! oxarn.d 1. no certitlcarlo 
da incorpora.ç"'ío d1. di h comp1.nhi L aqui t:unbom annen, mar
caria C, são as verd Ldeins agsignaturas o do proprio punho de 
Erne$t Cloave, regi~trador de compmhias anonym1.s. E, ou
trosim, cet'tifico que o referido Ernest Clcavo é o competento 
funccionat·io autot'izvlo por loi a p tssar o assign~.r t11os cóph~ e 
crrtificados. 

Em fe c to>temunho do qrw, assignoi o presento e o sellei 
··om o meu sello de ofllcio. 

0;\tado do Lr:mdre.~. quatl'o de setemb1•o do anuo de NossJ 
Senhor, de mil novecento3 e dons.- (W) (a>signado) J. W. l'. 
Jrwralde, tabellião publico. 

Reconheço VOI'•hrleir•.1. a as~i.c(natur;t retro, de .Tohn \Villiam 
Pelet· Janl'alue, tabelli:io pnhlico rlcs .<t citl:tde, o, p tr;t <~onstêH' 
on:le convier, a peui1lo uo mesm::>, pas3ei a presente que assignei 
e fiz sellar com o sello das arma<> deste Consulado ua Republica. 
<los t·:~t<trlos Unidos rlo Rrazil em Londres, aos cinco de setembro 
de I\J02.- (Assignctdo) R. L. Chennrmt, consul. 

(Se !lo do Consulado.) 

H.econheço verdadeira a assignatura do Sr. Epa.minonrbs L. 
Cltcrmont, consul do Brazil em Londres. 

Rio d J Janeiro, 2 de outubro de l9.J2.- Pelo director geral:
( Ass'gna•lo s:Jbre qucttt'o cst:tmpillLl.'l no valor de 55') rs.)
"1. J. de Paul a Fonseca. 

( Sello do Ministerio das Rcl:1ções Exteriores c tres estam
pilhas nr) Yalol' rio G.~ lOO inntiliS:J.Iln.;; poh Rccouedori1. 
Fmlt•ral.) 

Narla mais continham os ditos 03tat.utos que fielmente Ycrti 
uo p:·oprio ol'iginal, ao qu11l me reporto. Em fé do qne, passei a 
presente, que assignei e sellei com o sello do meu oJlicio, ne>ta. 
cidade do Rio do JaneirJ, ao.> 7 de outubro de 1902.- Affonso 
Il. C. Garcia, trarluctor publico. 
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Ill~CRETO ~. 4GlG ~ DE '28 !Jl: OUTPnlW ]IE !CIO~ 

Dá in~trucções para. as eleições federaes a que s~ tcrC1 de proceder 
em 28 de dezembro proximo vindouro. 

O Presidente da. Ropuhlica dos E:.;tadns Unidos <lo Drazil 
resolvo, na. conformidade do art. 4-i, n. 1, da Constituição 
Fetler•al, que na e!oi1;ão ordin:u•i;t a. quo so tt>rá do prucCLler 
em 28 de dezembro pruximo vindouro, vamos c<trgo:> de depu
tado n:.t lcgislcttm·a. do 1903 <t 1\!05 o para :t runovaç.-1n tlo torço 
do Sena<lo, se ohscrvem as insr.t·ncclíes <tnc a c:>IIJ :tt>HIIp:lllham, 
assignatl:ts pelo Ministro da Justiça c Ne_~,Jciu~ lnlcdur:·s. 

Cavita.l Fc<loral, 28 de outuuro <lc lD02, 14• da. It<·public1. 

M. Fr::r,t~Az ug Ci1.~IPOS SALLJ>.'l. 

lnstrucções para a eleição de 28 de dezembro proxlmo vindouro, 
a que se refere o decreto n. 4o1o, desta data 

CAPITULO I 

DA ELEIÇÃO 

Ad .. 1." No dia 2il ele d'l7.cmbro proximo vindouro':" pro
ceeler:'t, em t<:l'la a Republici!., à oleiç:ío orcJin:c•·ia. pnr:1. r·s ~argos 
de deput:ulo na. lcgislatura dfl 1! 103 :1 1\.Jrl) e pa1a a r n •v:wão 
do terço do Senado. 

(Decreto legislativo n. 620, de 11 de ouhluro tb IS 9, Ctrt. lO.) 
Art. 2. 0 A eloição de senador será feit,-, por E~tac.lo, •. obndo 

o flleitnr em um só nome pctra substituir o suna<lor c-.tj:J man-
dato h ou ver tt!rminado. · 

Para~-rapho unico. Si houv-er mai~ •le um·'· vn.ga, a eleição 
será CeiL1, na !llf)S!lla Oéca~iii:o, ro(J.nrlo o u!eit:Ji 8Jptct';l.d:uuentc 
para cada uma dellas. 

( Lf'i n. :-35, de 26 dej~neiro cl·~ ts:;'~. Prt. :;:-;.) 
Arf. ~-" Par;~. :t cl•dçiío ele rl:•pnt>l•ln~ s~,.:, ''''""n·:,·l:•, .o 1li

,.isão rleH di~tl'icto~ eleit.or·a<'S c;tabiJl••ci<l:,, no; •lrcr.·t·'~ lnc.·isl:t
th·os n. l:í~, de 3 de agosto de !H9:3 e n. 6:.> J, cle3 li do ewluhro 
dt; 18'.1(), não cornprelwnditlos os n:~ta I •s cl•J Arn·t;:rm:l.~, [-'iauhy, 
R10 G1·:•. nde rlrJ Norte, Parahyb t, .-.;m·~~i r H), E::piri lo :<,,,,i: o, P.~r::tni, 
Santa Ca.tlmrina, 11oyaz e M:ttt.o Gr'0H1, vbto ')••n :ti~!Ji:· c::vla 
um ddl·3~ nm só dbtl'ido nu.; t·r:n:n •') ·r!·. 'l·~ .. : '·, 1' lni 
n. 35, drJ 26 de j:tneiro de 1892. 
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Art. 4.• O eleitor votará em dous nomes, correspondentes aos 
dous terços do nnmer·o de deputados qU') deve d1\r ca.tla districto 
eleitoral. 

(Lei n. ~.í, art. 3!1, § 3".) 

Art. S." No' rlistrictos eleitoraes c.ujas sédos forCJtn capitaes 
r1e Est~J·Io ,, que tivet·em CJ11:1tro 011 <:inco deputa.•lo1, o nos 
segunrh'!'l rlhtrieto~ ele i torae~ que tlevem eleger qnatro depu
tados por f•.n·ç:t da disposiç:lo do art. 3• tlo dect'eto lr;gislativo 
n. 181, de 2:~ de set0mbro de 1893, o el•}itor votará em tres 
nomes, e o mesmo se observará no :!o clistricto eleitoral do Di
~tricto Feder:1l, por encerr:u mn,ior nnmflro de eleitores. 

(Lei n. 3í, al't. ~1i, § 2", o lleci'cto n. JG68 ll<l 7 de fovcroiro 
ele 189 l, art. 11\.) 

Art. 0." C1:.rl:t E:Jtadr) dará o numero de depubdos 
O Kd.atlo do Amazonas ................. . 
O do Pará ............................ .. 
O do Maranhão ........................ . 
O do Piauhy ........................... . 
o dn reará ............•...............• 
1 l rln Rin Gl'<t1 Jdll tio Nurtc ..........•...• 
o rl:t p;Jra.hyba ........................ .. 
O •k Pentambuco .•....•..•......••.•.•• 
O tlrts Alagôas ..••...•..•.•......•...•.• 
O do ScJ•gipe ......•..••.••....••••••..• 
O fl:t Bahia .•..•.•.•.••..••••.••••.••.•• 
O rlo Espirito Santo ................... .. 
O tio Rio de Janeiro ...••....•.•.•••.••.•• 
O rln S. Paulo ......................... . 
O •lo Paraná .........•.•.........••.••. 
() <IP S:u1ta Cothariua ................ .. 
o do [{.iu Orando do Sul. .............. . 
o rir Min:H n,~ruos ...............•.•... 
O dp ll'lyaz ..••.••..•••••.••.•.•.....•• 
O rio '.T:Itt/l nrnsso ..... , ...............• 
I·; " fli~t.J•ido Ferl<Jral ••••.•••..••••••••• 

seguinto: 
4 
7 
7 
4 

10 
4 
!) 

17 
6 
4 

22 
4 

17 

4 
4 

IG 
~~7 

1 
1 

10 

Total. •.•••..•..•.••••••• 212 
(!Je~rdn 11. !)]J, rle ·)'j "'' ,innhn rle l~i(l(), llrt .. f'J"; (;on.:t.itn!ção, 

art. 2R, !'1 I"; e lei n. :i:í, art. (i:l.) · 

Art. 7. o '\;•tarilo nas •}leiçGos p<tra sonadoreo o deputados 
todos o~; ei·L l:i.o; brazileiro3, maiot·es •le 21 annos, <Jl! L!Jticados 
P alist:•.:l•.\i •k .:~;Jfnrmirlct!te com as leis em vigor. 

(Lei n. ::s, art. to, •) decrdu n. 101'2 do 1 Je SJlemLro de 
18\J{, art. 7".) 

i\1•t. R." "·I() rnn•liei'íns no clegil•iliohlo para o Cl)n•.;n'~"·J Na
~ional: 

1~fl E~~'.,·· il;l po.~~í) (lo.s direito:: dt~ ci~l-\!Eià 1Jr.).zi!· itl) o s~r 
!1.\istavel como eleitor; 
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2.• Para a Camara dos Deputados, ter mais de quatro annos 
de cidadão brazileiro, e, para o Senado, mais de seis e ser maiot· 
de 35 annos de idade. 

Esta condição, excepção feita da idade, não comprehende os 
estrangeiros que, achando-se no Rrazil a 15 de novembro de 
1889, não declararam dentro de seis mezes, depois de promul
gada a Constituição, conservar a nacionalidade de origem. 

(Lei n. 35, art. 29.) 
Art. 9.•. Não poderão ser votarlos para senador ou deputado 

ao Congresso Nacional : 
I. 011 ministros do Presidente da Republica e os directores de 

suas secretarias o do Thesouro Federal; 
!I. os governadores ou presidentes e os vice-governadores ou 

vice-presidentes dos Estados ; 
lll. Oil chefes do Estado-:\taior do Exercito e do E::;tado-Maior 

General da Armada; 
IV. Os commandantos de distt•i,~to militar no resrcctivo di

stricto ; 
V. O;~ funccionarios mllitares investidos de commandos de 

forç.1s de terra e ml.r, de policia o milicia nos E'lta·los em quo 
os exercerem, e1uiparado a estes o Districto Federal; 

VI. A> autoridades policiaes e os olllciaes do3 corros de po
licia e de milícia; 

VII. Osmombt·os do PoderJudiciario Federal; 
VIl!. 0.; magistrados estaduaes, sal v o si estiverem avulsos ou 

9m dtsponibilidade mais rle um anno antes da eleição; 
IX. Os funccionarios administrativos fcderacs ou C3taduaes, 

demissíveis independentemente do sJntença, nos re~pcctivos 
E:;tados. 

Paragrapho unico. As incomp;Llibi!id,vles acima definidas, 
excepto a do n. VIII, vigorarão :1té tres mezes depois de cos
sauus as funcções 1los rereridos funccionarios. 

(Lei n. 35, art. 30; lei n. 3.!2, de 2 de dezembro de 1895, 
art. 1 o ; lei n. 40~, de 24 de outubro de 1896, art. 4• ; e decreto 
n. 430, de 29 de m'l.io de 1890, art. 2•.) 

Art. 10. Conforme o disposto no art. 2! da Constituição, não 
pó la ser eleito deputado ou senador ao Congresso Nacional o 
cidadão que for presidente ou tlit·ector de banco, companhia ou 
empreza que gos·1r de favores do Governo Federal, indicados 
nos numeros abaixo : 

I.• Garantia de juros ou outras subvenções; 
2. 0 Isenção de direitos ou taxas feuerao3 ou re·iucção delles 

em leis ou contractos; 
3. 0 Privilegio de zona, de navegação, contracto de tarifas ou 

ooncessão de terras. 
(Lei n. 33, art. 31.) 
.Art. 11. N1í.o pouer§.o tambem ser votados nos respectivos 

Estados, equiparado a estes o Districto Federal, os cidadãos qu) 
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tiverem emprezas pt·ivilegiadas ou gosarem de subvenções, ga
rantias de juros ou outros favores do Estado. 

(Decreto legislativo n. 18!, de 23 de setembro de 1893, 
art. 6·•,) 

Art. 12. Em cada s~cção de município, a qual não deve:cá. 
ter mais de 250 el~itorei, haverá uma mesa eleitoral, encari'e
gada do recebimento das cedulas, apuração dos votos e mais tro;:
b~lllos inherentes ao processo. 

§ I. o Vinte dias autos da eleição, o presidente do governo ou 
conselho municipal, e, na sua falta, qualquer outro membro do 
mesmo go'\'erno ou conselho, ou o secretario, fará a convocação 
dos outros membros e seus immediatos em votos, por meio de 
editaes e cartas officiaes, convidando-os a ee reunir, dentro de 
10 dias, no paço municipal, afim de elegerem os membros des 
mesas eleitora.es. 

Si o presidente do governo municipal ou qualquer ou~:?o 
membro, ou o secretario, deixar de fazer a convocação de crae 
trata. este paragrapho, qualquer i:1~mediato em votos poJerà 
fazel-a. 

§ 2. 0 Reunidos no dia designado, proceller·se-ha á eleição das 
mes~s. votando cada um dos membros presentes, em lista abe'i't~. 
e assignada, em Q'tatro nomes escolhidos dentre os eleitores -.~o 
município, conforme o alistamento que tiver 8ido feito por 
ultimo. 

§ 3.• Serão declarados membros effectivos das mesas o I•, S•, 
3", 5° e 6" mais votados, e supplentcs o 4°, 7° e 8°, decidindo a 
sorte em caso de empate. 

§ 4. 0 A' eleição de que tratam os Jous ultimos paragraphos RB 
procederá ainda que não esteja completo li> numero dos cidadfios 
convocados, comtanto que se achem presentes pelo menos cini:Q. 
Na falta deste numero, os presentes convidarao tantos eleito:cc.~ 
'l'.Jantos sejam precisos para completai-o. 

§ 5. o Terminada a eleição das mesas, o presidente fará lav:·ar 
umaacta no livro das sessões ordinarias do governo ou consen:,o 
municipal, na qual serão mencioua<los os nomes dos mesar'0s 
eleitos, devendo ella ser assignada. pJr quantos tomarem pa.:'te 
na eleição e pelos cidadãos que o qujzerem. . 

§ 6 _o O remltado da eleição dai> mesas será immediatame:1te 
publicado e notificado por carta aos :nesarios eleitos, tanto eff~
ctivos como supplentes. 

(Lei n. 35, art. 6•, §§ Jo e 3•, e.rt. J8 e art. 40 §§ }o, 2o e -fo; 
lei n. 69, de I de agosto de 1892, art. 1•; decreto n. 11:4:::, 
arts. 11 e 13; e decreto legislativo n. 184, art. 2•.) 

Art. 13. Vinte dias tambem an~s da eleição, o presidente !la 
commissão municipal mandará alfixar editaes e publical·os pela 
imprensa, oonvidando os eleitores a. dar o seu voto, de.,lara;1do 
o dia, Jogar e hor[\ da eleição e o numero de nomes que o ele'.tor 
deve incluir em suas cedulas, e prevenindo a diFcriminação ,los 
involucros e das urJi1as, na. hypothese do paragrapho unico t:o 
art. 2• destas instrwctões. 

J'n.J .. r Executivo 1:02 
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A numeração das secções e designação dos ediflcios serfí.o publi
cadas por editaes e não mais po(lerão ser alteradas atô á eleição, 
salvo quanto á designação dos edificios, quando estes não 
possam mais servir, por força maior provada, caso em que se 
fará nova designação, que se tornará publica por edital, pela 
imprensa do Jogar mais proximo, com antecedencia, pelo menos, 
de oito dias. 

(Lei n. 35, art. 39, §§ l" e 2"; e decreto n. !668, art. 5°.) 

Art. 14. Quando o presidente da commissão municipal, até 
cinco dias antes da eleição, não tiver publicado o edital com a 
designação dos ediflcios em que se devam effectuar os trabalhos 
eteitoraes, qualquer dos membros eleitos para as mesas eleito
rae,; poderá tazel-o, devendo tal designação prevalecer em rela
Çãe a qualquer outra que posteriormente se realize. 

(Lei :1. 35, art. 39, § 3°.) 

Art. 15. O presidente da commissão municipal fará, em 
tempo, extrahir cópias autheuticas uo alistamento das sec;:õe3, 
segundo a. divisão effectuada, para serem remettidas aos presi
dentes das respectivas mesas no dia. immetliato ao da sua 
eleição. 

Parag::'apho unico. A remessa dessas cópias será feita pelo 
Correio, sob registro, ou por official de justiça, cumprin(lo 
itq_Golle i'. quem for entregue o.ccusar o recelJimento. 

(Lei n. 35, art. 41.) 

Art. 16. Quando, até oito dias antes lla eleição, o presidente 
da mesa. não tiver recebido a cópia do alistamento referente á 
sua secção, poderá qualquer dos membros della requisital-a do 
sec1'etario do governo municipal, o qual, sob pena de responsa
biltdarle, satisfará immediatamente a requisição. 

(Lei n. 35, art. 42.) 

C.\ T'ITULO li 

DO !'ROCE~<() ELF.ITOIUI 

Art. 17. Os membros das mesas eleitorae:> reunir-se-hão no 
d~a da eleição, á.s 9 horas da manhã, no logar designado, e ele-
7eudo, a pluralidade de votos, o seu presidente e o secretario, 
aqcelle designará, dentre os demais membros, os que devam 
fazar a chamada dos eleitores, receber as listas e examinar os 
titul._os, lavrando o secretario immediatamente a acta, em livro 
proprio, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presi
dente do governo municipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
(Lri n. 35, art. 43, prime:ra parte.) 
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Art. 18. Proceder-se-ha á eleição sempre que comparecer, ao 
menos, um dos membros da mesa, até ás lO horas do dia marcado 
para ella. 

Neste caso, o mesario 11res3nte convidará dousdos eleitores da 
secção e com elles elegera os outros, que funccionarão, até o fim 
dos trabalhos, sob sua presidencia. 

§ 1.0 Si comparecerem dous mesarios, cada um convi1lará um 
dos eleitm·es presentes e os quatro elegerão o quinto, que será 
escolhido, á sorte, si houver empate. 

§ 2. 0 Si comparecerem tres mesarios, convidará a mesa dous 
dos eleitores presentes afim de occup;or os logares vagos. 

§ 3. o Ca,la eleitor votará na secção em que estiveL' alistado. 
Si, porém, até as 10 horas C:.:> dia da eleição não comparecer 
nenhum dos mesarios da secção, os eleitores desta poderão votar 
em outra qualquer, onde seus votos serão tomados em sepr~,rado 
e detidLS os diplomas até terminar a. apuração. 

§ 4. o Inst<tllatla a mesa, terá começo a charn:tda 1los eleitores, 
pela ordem em que esti ver·em na respectiva cópia tio alista
mento. 

A falta dessa cópia, porém, nãa impedira o recebimento das 
cedulas dos eleitores qu:~ comp~trecerem e exhibirem os seus 
titulos devidamente legalizados. 

§ 5. o O eleitor não será admittido a votar sem apresentar o 
seu titulo, não podendo, em caso algum, exhibido este, lhe ser 
recusado o voto, nem tomado em separado, excepção dos casos 
previstos no § 3° deste artigo e no § 5° do art. 20 destas 
instrucções. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houver ainda rece
bido a cópia do alistamento, a eleição se realiz,wá fazendo-se a 
chamada por qu:tlquer cópia, que sera po~teriormente authenti
cada, ou mesmo, na falta de cópia, se procederá á eleição sem 
chamada, sendo adrnittidos a votar todos os eleitores que s& 
apresentarem munidos de seus títulos. 

§ G.o Nas secções municipaes em que, por qualquer circum
stancia, se não tiver procedido á revisão do alistamento, serão 
admittidos a votar os ciuadãos inclui,Jos no alistamento an
terior. 

§ 7. o O recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado 
ào resto da sala por um gradil, proximo daquella, para que 
posRam os eleitores presentes fiscalizar de fôra do recinto todo o 
processo eleitoral; dentro do recinto e junto aos mesarios 
estarão os fiscaes dos candidatos. 
- § 8. 0 Antes da chamada a urna será aberta e mostrada ao 
eleitorado, para que verifique estar vasia. 

§ 9. 0 O eleitor, logo que tenha depositado na urna duas 
cedulas, manuscriptas ou impressas, em involucros distinctos, 
uma- para deputauos- e outra- para senador, assignará o· 
livro de presença, aberto, numerado, rubricado e encerrado 
pelo presidente da commissão municipal. 

Na hypJthese do paragrlJ.pho unico do art. 2° destas instra
cções, havera segunda urna, em que serã0 depositadas as 



ACTOS DO POfJER EXECUTIVO 

eedulas relativas á eleítão para preenchimento da outra vaga 
de senador. 
· § 10. A eleição sera por escrutínio secreto. A uena se con· 
serva.rá fechada. á chave, emquanto durar a votação. 

(Lei n. 426, de 7 de dezembro de 1896, art. I• e parsgraphos; 
decreto n. 1668, art. 7•, ~§ 3•, 4•, 5•, 6e, 8• e 9•; e lei n. ~5. 
-art. 34, paragr,\plto unico, art. 35 e art. 43, ê§ 3", -1", 5°, 6•, 

. .go e 9•.) 

Art. 19. Será licito a qualquer eleitor votar por voto desco
berto, não podendo a mesa recusar-se a acceital·o. 

Paragrapho unico. O voto descoberto ser<i dado arresentando 
o eleitor duas ceclulas, que ass1gnará perante a mesa, uma das 
quaes será depositada na uma e a outra lhe sera restituída, 
depois de datada e rubricada pela mesa e pelos fiscaes. 

(Lei n. 426, art. s•.) 
Art. 20. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um 

'termo de encerramento, em seguida a assignatura do ultimo 
eleitor, no qual eerá. declarado o numero dos que houverem 

·votado. 
§ 1.• O eleitor que comparecer depois de terminada. a chamada 

e antes de se começar a. lavrar o termo de encerramento, no 
··livro de presença, será. admittido a votar. 

Nessa. occa5ião votarão o!l mesal'ios que nãe ti ver~m seus 
nomes incluídos na lista da chamada. por estarem alista, los em 

·outra secção; os eleitores de que trata o § 3" (2' parte) do 
art. 18 destas instrucções, e os liseaes que forem eleitores. 

§ 2." Lavrado o termo de encerramento no livro de presença, 
passar-se-ha á apuração, pelo modo seguinte: aberta. a urna. 
pelo presidente, conta.rá este as cedulas recebidas, e, depois de 
annunciar o numero dellas, as emmaçará de aJCordo com os ro
tulos, recolhendo-as, logo a. pós, á di ta urna. A' proporção que 
o presidente da mesa prooeder á leitura de cada cedula que 
tirar da urna, passai a·ha aos mesarios e fisc\es, para fazerem a 
verificação dos romes lidos. · 

§ 3.• Embora. não ~e ache fechada por todos os lados alguma 
cooula, será, não obstante, apurada. 

§ 4. 0 As cedula.s que tiverem numes em numero inferior ao 
que deverem conter serão tambem apuradas. 

Das qua contiverem numero superior serão desprezados cs 
nomes excedentes, guardada a. ordem em que os mesmos estive
rem collocados. 

§ 5. 0 Serão apuradas em separado as cedulas que contiverem 
alteração por ro.lta, augmento ou suppressão de sobrenome ou 
appellido do cidadão votado, ainda. que se retira visivelmente a 
individuo determinado. 

§ 6. 0 Não serão apuradas as cedulas: 
a) quando contiverem nome riscado ou substituído, declaração 

eontraria á do rotulo, ou quando não houver indicação no invo
lucro; 



ACTOS DO PODER EXECL:TI\"0 54!} 

b) quando se encontrar mais de uma dentro de um só invo· 
lucro, quer sejam escriptas em papeis separados, quer uma dellas-
no proprio involucro. . 

§ 7. • As cedulas e o involucro a que se referem os §§ 5• e 6•,. 
devidamente rubricados pela mesa, serão remetti•los ao poder 
competente, com as respc c ti v as actas. 

(Lei n. 35, art. 43, §§ 7°, 10, 11, 12 o 13; lei n. 426, art. 1•. 
§ 4", e arts-. 5·> e 10; e decreto n. 2693, de 27 de novembro de 
1897, art. 11.) 

Art. 21. Concluída a votação e dopois de lavrad0 o termo de 
encerramento no livro de a~:;ignaturas, a mesa dará aos candi
datos, ou aos ftscaes, boletim assignadn por ella, declinando o 
numero de eleitores que tiverem comparecido e votado; e, depois. 
da apuração, lhes entregará outro, tambem nssignado por ella, 
contendo a votação que houver obtido cada um dos candidatos. 

§ I.• Os fiscaes passarão recibo de ambos os boletins, no acto 
da. entrega de cada um delles, e disto S9 dever;\, fazer menção 
na acta, como hmbem si os fiscaes se recus11.rem a passar os. 
ditos recibos. Estes boletins, com as firmas dos mesarios reco
nhecidas por tabellião, poderão ser apresentados ne~. apuração 
geral rla eleição, para ~ubstituir a acta. 

§ 2. 0 O presidente, em seguida, proclamará o resultado da 
eleição, pela lista de apuração, procedendo a qualquer ,·eri
ficação, si alguma reclamação for apresentada por mesario, tiscaf 
ou eleitor, e fará lavrar a acta no livro proprio, a qual será 
assignada pelos mesariog, fiscaes e eleitores que o quizerem. 

(Lei n. 35, art. 43, §§ 15 e 16 ; lei n. 426, art. 9' ; e decreto" 
n. 2693, art. 12.) 

Art. 22. O candidato poderá apresentar como fiscal, em qual
quer secção do município, um eleitor de outr!t secção ou paro
chia, sendo, na secção que fiscalizw, apurado o seu voto. 

(Lei n. -!26, art. 5o.) 

Art. 23. Poderá ser tiscal ou membro das mesas eleitoraes o 
cid!\flão brazi!eiro que tenha as condições ele elegibililh\'ie, em,. 
bora não e,;teja alistado eleitor. 

(Lei n. 4·26. art. '1°.) 

Art. 24. O officio de nomeação do fiscal porlerá ser entregue e. 
este funccionar em qualquer estado em que se ache o processo 
eleitoral. 

(Lei n. 426, art. 3°.) 
Art. 25. Sob pretexto algum poderão ser recusados os tlscaes.

apresentados pelos candidatos ou por um grupo de 30 eleitores, 
ao menos, nos termos dos§§ 16 e 17 do art. 43 da lei n. 35, dc-
26 de janeiro de l8J2. 

(Lei n. 426, a1t. 6•.) 
Art. 26. A re:usa dos fi~c1es, bem como dos mesarios effe

ctivos ou se H su;plentes, na fal~ destes, constituirá nullidade? 
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lnsanavel, ficando salvo, neste caso, aos eleitores o direito de 
fazer suas declarações perante os tabelliães e autQridades ju
diciarias ou votar a descoberto perante a mesa da secção mais 
proxima. 

(Lei n. 426, art. 7•.) 
Art. 27. Na acta. da eleição deverão ser transcriptos os nomes 

dos cidadãos votados, com o numero de votos que obtiver cada 
um, sendo escriptos estes em oruom numerica. 

Da mesma acta. constara : 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo ; 
b) o numet•o de eleitores que não tiverem comparecido ; 
c) o numero de cedulas recebi Lias e apurauas promiscuamente, 

para cad.a eleição ; 
d) o numero das recebidas e apuradas em separado, com de

claração dos motivos, os nomes dos votados e dos eleitores que 
dellas forem portadores ; 

e) os nomes dos mesarios que não assignarem a acta, decla
rando-se o motivo ; 

f) os nomes dos cidadãos que assignarem no livro r! e presença 
pelos eleitores que o não puderem fazer ; 

g) todas as occurrencias que se derem no processo da eleição. 
(Lei n. 35, art. 43, § 18, e decreto n. 8:>:1, de 7 de junho 

de 1892.) 
Art. 28. Qualquer dos mesarios poderi assignar-se-vencido

na acta, dando os motivos; no caso de não querer a maioria 
da mesa assignal-a, deverão faze l-o os demais me~arios e os fiscaes, 
que convidarão para isso os eleitores que o quizerem. 

(Lein. 35,art. 43, § 19.) 
Art. 29, Cada fiscal terá o direito de tir,tr cópia da acta, 

subscrevendo-a o presidente e os mesarios. 
(Lei n. 35, art. 43, § 20.) 
Art. 30. Finda a eleição e lavrada a acta, sera esta immedia

tamente transct•ipta no livro de notas do tabellião ou ouJro 
qualquer serventuario de justiça ou escri ~·ão ad hoc, nomeado 
pela mesa, o qual dará certidão a quem pedir. 

§ I. • A transcri pção da acta por esc ri vão arl hoc ser a feita em 
livro especial, aberto pelo presidente da commissão municipal e 
rubricado por um dos membros da minoria. 
_ § 2.• A rliRtribui<;ão dos tabrJlliã.cs e servrmtuarios de justiça 
mcu!Dbe ao p_residente da commi~eã.o munici pai. o que fará 
publico por edttal, com antecedencta de dez dias, pelo menos. 

§ 3. • A transcripção da. acta deverá. ser assignada pelos 
membros da mesa, fiscaes e eleitores presentes que o quizerem. 

(Lei n. 351 art. 43, § 20.) 

Art.:. 31. Qualquer eleitor da secção e bem assim O!l fiscaes 
poderao offerecer prote!ltos, por escripto relativamente ao pro
cesso da eleição, passando-se recibo ao protestante. 
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Estes protestos serão rubricados pela mesa, que, contra-protes
tando ou não, appensal·os-ha á cópi~ da acta, que será remet• 
tida á respectiva junta apuradora. 

(Lei n. 35, art. 43, § 21.) 
Art. 32. A mesa funccionarà sob a direcção do presidente, a 

quem cumpre, de accordo com os mesarios, resolver as questões 
que se suscitarem, regul-ar a polici:t no recinto da assembléa, 
fazendo retirar os que perturbarem a ordem, prendor os que 
commetterem crime, lavrar o respectivo auto, remettendo 
immediatamente, com o mesmo auto, o delinquente á autoridade 
competente. 

Não serão permittidas aos mesarios discus~õe> prolongo.,Jas. 
(Lei n. 35, art. 43, § 2:l.) 

Art. 31. A substituição dos mesarios que faltarem far-se-ha 
1ndcpendentemBnte de aviso on communicação dos impedidos, 
desde que constar aos substituto~ a falta de qualquer membro 
effectivo. Na falta. dos supplentes, os membros presentes no
mearão quem os substitua, de accordo com estas instrucções. 

(Lei n. 35, art. 43, § 2-1, combinado com os arts. l" e -k" da 
lei n. 42G, e decreto n. 21j'J3, art. 2-L) 

Art. 31. A eleição o apuração niío de>erão ser interrompi1las 
sob qualquer pretexto. 

(Lei n. 35, art. 43, § 23.) 
Art. :i5. E' expressamente prohibida a presença de força 

publica dentro do editicio em que se proceder á eleição e em suas 
immediações, sob qualquer fundamento, ainda mesmo á requi
sição da mesa, para manter a ordem. 

(Lei n. 35, art. 43, § 26.) 
Art. :1ô. Si a mesa não acceitar os protestos de qne trata. o 

art. 31, poderão estes ser lavrados no livro de notas do tabellião, 
dentro de 24 horas após a eleição. 

(Lei n. 3.), art. 4:1, § 27. ) 

Art. 37. Os li v r os e mais papeis concernentes á eleição devem 
ser remettidos, no prazo de iO dias, ao presidente do governo 
municipal, afim de serem recolhidos ao archivo da Municipa
lidade. 

(Lei n. 35, art. 43, § 28.) 
Art. 38. Terminada a eleição, a mesa fará extrahir quatro 

cópias da. acta e das assignaturas dos eleitores no livro de 
presença, as tJUaes, depois de assignadas pelos mesarios e con
certadas por tabellião ou qualquer serventuario de justiça ou 
escrivão ad hoc, serão enviadas aos secretarias da Camara dos 
Deputados e do Senado, e aos presidentes das juntas apuradoras. 

Nos districtos eleitoraes cujas sédes forem capitaes de Estado 
e no Districto Federal, serão extrahidas apenas tres cópias. das 
quaes.a mesa remetterá um::t ao secretario da. Camara dos (lepu-
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tados, outra ao do Senado, e a terceira ao presidente da, junta 
a:>uradora, que é a mesma r-ara ambas as eleições. 

(Lei n. 35, art. 43, § 22 ; d9creto n. 853, de 7 de. jun_ho de 1892; 
decreto n. 15~!, art. 17, § 22; e decreto legrslativo n. 184, 
a::t. 4°.) 

Art. 39. Não ha incompatibilidade de natureza alguma entr.e 
o.s membros da. mesa. eleitoral ou tlas juntas apura.doras entre sL 

( Lei n. 426, art. li.) 
Art. ~o. Não é motivo de nulli·la•le ter funccionado na mesa 

ele:toral um dos ultimos supplentcs, tendu compa.recirlo á eleição 
e votado o mesario effectivo ou algum 1los primoiro> supi_>lente~. 
desde que nenhum destes se tenha. apresent!l•lo a. a>sum1r o seu 
legar, nem tenha reclam<l'lo a substituição. 

(Lei n. 4213, art. 12.) 

Art. 41. Não é tambem rr .. ,ti v o da nullidade a f,t\ ta de assi
goatura ou rubrica de algum dos mesario3 ou dos fiscaes, desde 
que a mesa declare o motivo por que deixaram de r,~zel·o e não 
t.r;ue proyado que ella o houvesse obsta•Jo. 

( L<3i n. 426, art. 13.) 

CAPIT'C'LO III 

DA A!'URA~·Ão !J.\ EL'~I,;.\.o 

Art. ,12. Trinta dias depois de fin11a a eleição, ronnidos, nct 
srJa das sessões do governo municipal, nas capita3s dos Est::l· 
dos. para a apuração da eleição de 5-3nador, e nas sédes das 
c~rcumscripções eleitora.es paea. n, de deputados, bem corno na do 
goYerno municipal do Districto Federal p:tra n,mbas as apumções, 
c presidente tlo mesmo governo, os cinco membr-os mais votados 
e os cinco immediatos ao menos votado, proccder·so-lta a apura· 
ç!io geral dos votos de cada uma das eleições. 

Emquanto não for organisada a Municipalidatle na cnpital do 
Estado de Minas Geraes, as eleições para senador pelo dito Es· 
tndo e para deputados pelo I o districto, serão apuradas pela re
Epectiva junta, com séde em Sabar;í,. 

§ 1.0 O dia, Jogar e hora para a apuração serã0 pelo dito 
l'l'esidente annunciados pela imprensa e por edital n !Hxado na 
1 orta do edificio da Municipalidade, com antecedencia de 
t:·es dias, pelo menos, sendo convidados todos o3 que devam 
tomar parte neste trabalho. 

§ 2. o A apuração deverá terminar dentro de 20 dias da data 
c!o começo dos trabalhos, e se ürá. pelas autltenticas recebidas 
e pelas certidões que forem apresentadas por qualquer eleitor, 
desde que nenhuma duvida offereçam, lavr,mdo·S'l, diaria· 
lllente, uma acta, em que se dirá, em l'<'Sumo, o trabalho feito 
no (lia., designando-se o total da votação de cada cidadão. 
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§ 3. 0 As sesEões da junta. apuradora serão publicas, e os elei
tores qúe comparecerem e os fiscaes, em qualquer numero, que 
forem perante ellas apresentados pelos candidatos, poderão assi
gnar as actas. 

§ 4. 0 Installada a junta, o presidente fará abrir os oficios 
recebidos, e, m:m1lando contar as aulhenticas, designará. um 
dos membros p:wa pro~eder á leitura, e dividirá pJr lettras, 
entre os demais, os nomes dos cidadãos votaclos, para que, com 
toda a regularidade, se proceda á apuraçfio, que será feita em 
VOZ alta. 

§ 5. o Não S3 realizando a reunião da junta no dia marcado, 
o presidente designará o dia immediato, fazrndo puLlico por 
edital, que sempre será publicado na imprensa, existindo 
esta. 

§ 6, 0 A' junta apuradora cabe sómente sommar os votos con
stantes das authenticas, devendo, todavia, mencionar na acta 
qualquer duvida que tenha sobre a org.mis:J.ção de alguma 
mesa de secção eleitoral, bom como, expressamente, os votos 
obtidos p2los cancU.Jatos nessa secçã0. 

Outrosim, deverão serdeclaratl"s m. acta, além de todas 
as occurrencias, os motivos pelos qn:l.()~ a jnnta for lovacla a 
apurar 03 votos tom:ulos em separado pebs mesas seccionaes. 

§ i. 0 Em c1so de •luplic:üa, •leverá. a junta. apurar sómente 
os votos dados n1. eleição que tiver sido feita no log.ll' prevh\
mente designado. 

§ 8. 0 A pluralidade relativa dos votos decidirá da eleição; 
no cas') de empate, considerar-se-bo. elllito o mais velho. 

§ 9, o Terminada a apuração, serão publicados os nomes do> 
cidadãos votados, na. ordem numerica. do3 votos recebidos, e 
lavrada. a acta, em que se mencionará, em resumo, todo o tra
balho dt\ a.puraçàc\ us represent·1ções. recla.m~ções ou protestos 
que forem apresent:l .. los pa!'dn 1.e a junta on pet·an!e as mesttS 
secêionae3, com declaração dos motivos em qne se fullllat'om. 

§ liJ. 0.1 acta. geral da apuraçã) sel'ão cxtrahirlas as cópias 
ncces~arias, as qun83, depoi3 de assign:vlr~.~ pela junta apllra
dora, serão remetti•ias: umr~. ao Mini:;tro da Justiça e Ncw~ios 
In teriures, tr:tlan•lo-so de eleiçilo do Dbtrido Fedet'al, ou ao 
governador· ou presidente, nos Esta•los; um'\ a secretari.a da 
Camara, urna á do Senado, e uma a cada um t1os eleitos, para lhe 
ScH'Vir de diplom1. 

Essas cópias poderão ser impressas, devendo, toJavia, ser 
concertadas c assignadas pelos memuros da junta. . 

(Lei n. 35, art. 44, §§ 1° a 9°, e art. 45; decreto n. 1542 
arts. 20 e 21 ; e decretos legislativos n. 184, art. 4°, e n. 620, 
art. 2°, § 2o.) 

Art. 43. Si, na. época da apuração das eleições fe.lorac:;, as ca.• 
maras ou conselhos do Districto Federal, cs.pitaes dos E:;ta.dcs 
e sédes dos districtos eleitora.es, houverem termimdo o mandato, 
e não tiverem assumido o exercício de suas funcçMs as camaras 
ou conselhos novamente eleitos, será a apuração feita por aquel-
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les, observando-se o que a respeito tla orga.nisação da junta. 
apuradora prescreve a lo i n. 35, de 2G de janeu'o de I 892. 

(Decreto legislativo n. SSO, de 22 de agosto de 189\, art. 1°, 
paragrapho unico, com\Jinado com o art. 44 da lei n. 33.) 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 44. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes 
são isentos de sello e dl3 quaesquel' direitos, sendo gratuito o 
reconhecimento da firma. 

(Lei n. 35, art. 5'i.) 
Art. 45. O presidente do governo municipal fornecerá todos 

os livros necessarios p:ua a eleição, correndo por conta da 
União as despezas que fizer com elles e os mais aprestos, na 
fMma da lei. 

(Lei n. 3:-i, art. f/4.) 

Art. 4G. As mesas eleitoraes tecm competoncia para lavrar 
auto de lhgrante delicto contra o cidadão que votar ou tentar 
fazf'l-o com titulo que não lhe pertença, e para apprehentler o 
titulo suspeito ; devendo livrar-se solto, indepentlentemente de 
fiança, o delinqnente, logo que ebtiver lavrado o auto, que será 
remettido, com as provas do crime, á autori,larle competente. 

(Lei n. :~5, art. C5.) 

Capital Federal, 28 de oul,tJhl'<> <lo 1902. Sobi,.o n,J.lToso 
Junior. 

IJEClU<:TO :\. 4017- I>E 28 l>E UCTLI:IW DE !(lrr2 

Crea uma brigada de infantaria e duas de cavall~ria de Guardas 
NacinnneA na com:trca de Quarahy, no Estarlo rio lti·> Grande 
do Sul. 

O Prrsidento rl;t H.cpublic:t do~ Estados Unidos rio Hrazil, 
p3.ra cxccur::"J do dccr·dtJ n. 't:ll, rlc 14 dt) rlozPmbr» tlc' 1896, 
t!Pcl'cta: 

Artigo unico. Ficam crcatlas na Guarda Nacional d:t comarca 
de Quarahy, no Estado do Rio Grande do Sul, uma brigada de 
infantal'ia e duas do ca.vallaria -aquella com a desi(J'naçii.o do 
55a, que so constituirá de trcs batalhões dú serviç7> activo, 
ns. 16], 1114 o 165, o um do da reserva sob n. 55, c estas 
com as de 57a o 5S\quo SJ constituirií,o do dons regimentos cada 
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uma, n~. 113, 114, 115 c 116, as qnaes se organisa.rão cornos 
guardas qua.lifica.dos nos districtos da referida comarc:t; revo
gadas as disposições om coutr'ario. 

C:tpital Federal, 28 de outubro de l 002, 14• da Rcpuhlic:t. 

::\[. FrmrtAZ llE CA~li'Os SALLES. 

DECRETO N. 4G 18- pg :.?8 DE OUTUillto [)[C l\l()! 

Crea mais uma brigada de caYalh1ria de Guardas Nacionaes na co
marca de S, Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul. 

O Presidente da. Repuhlicr1. dos Estrvlos Unidos do Dr•azil, 
para oxPcuç?íu do decr·eto n. 43!. de li do dezembro <l<l l8DG, 
decreta.: 

Artigo nnico. Fica crcada n·1 nuarda N:wi,na.! <1:1, com~.ec:1, 
tlc S. Leupol<lo, no Est.:tlo do l{io (;ranlln do Sul. JJI:do.: 11111a 
hl'iga<la dn c:J,Yall:n•i;t com a. do-;iifn:v;~" d<) G9·, n, qn:tl se 
C<m:<titnir•:í, 1ln dons relfillll'ntus s ,IJ no.:. 117 1, 11.~. q nc sq or·g;t
nisarã•> com us gnat·1las qnalilic:t<lo:; nos dbtl'icto' d;t l'"l'•·r·id:t 
comal'ca; revoga1las as disp JSi<,:õos om contrario. 

Capital Fellr•ral, 28 de oul.nhr·o Ül) 1002, U" da Ropuhlica. 

:\I. Ft::RRAZ DE CA~!POS SALLES. 

Sabino llon·oso Junior, 

DECRETO N. 4G!O-nE 28 DE oncnuo r•E 10ft! 

Crea uma brigada de cavallaria de Guan\aq NacionaeR no municipio 
de Garanhuns, no Estado de Pernrtmhuco. 

O Presiucnt.o <la Ropublica. dos E~ta.<l••s l~niuos 1lo Hrazil, 
par:1. oxccnç:i.o do decreto n. ·1:\1, 1lc 1,1 ue u<'ZlJlllbro do l8UG, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creaua na Guarda Nacion:ll do manicipio 
de Güranlluns, no Estado do Porn:unlmco, uma hriga1Lt de c:t
V:tllal'ia com a dosignaçil.o de :.>5", a qual ~e constituid, de dons 
regimentos SJIJ ns. ,19 o 50, qne se organisat·ão com os 
guardas qualificados nos districtos do rcl'eriil omturiciJ•io ; re
Yoga.das as disposições em contrario. 

Capital Fetleral, 28 de outnbt·o de 1902, 14• da Rcpublica. 

:\I. FERR.\Z DE CAMPOS SA LLES, 

Subino Barr.Jsn Jw>io1·, 
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DECRETO N. 41321- r>t: "!~ DE onnm<J JJt: HJ02 

Cr~a uma briga,Ja de infantaria de Guar,la~ Nacion~'~' no municipio 
da Pe1ra de Buique, no Estado de l'ern::unlJUco. 

O Prosid•ntc d:t Republiea dos Es1ados Unidos do BrJ,zil, 
pam execução rlo decreto n. 431, dt· 14 do t!ozom1,t'o d·J ISDII. 
docrct:t: 

Arf.i;.;o unko. Fica cread:\ na Gn<trua N;tcional do municipio 
d:t Pedra. de Bnique, no Estado do Pcrn:1mhwu, üma brigad·t, 
de inf:tnb.ria com a dosignaçii.u de 1370, a qual se comtit.uil'â de 
t.rrs b;tt'\lhÕ!13 do serviço activo, ns. 199, '"!011 c ."!OI, c um 
do 1la rcscrYa sub n. 137, que se organis:não cum os gmw,bs 
qualificado; nos distl'icto' dJ l'<ifcrido municipi,,; revogadas~ .. , 
dispusi\·õcs em contrn.rio. 

Ca.pibl Fedct'ctl, 28 de oul,n1m; tlt; J:IO·!, 14' Lh Ropublica. 

DEC!lETO X. tli'!l- ]11: !-" 1>1: fll li 11ft I I": !Ciil'! 

Cl'ea uma brigada de cavallal'ia de Guar·bs Nacic·n:tcs ll•J mu:1icipio 
lle A,C(Ul\S ncllas, no Estado rle Pel'natJ;loUC0. 

O Prcshlente da Repnulic •, dos E'l::tlo-; l'nlclos Ü•1 nl':tlil, 
par.t execução d J dccret•J n. 431, '.ll' ll <le rlezr>mbro ele 1 "'J0, 
tlecrct:t: 

Artigo unico. Fic:t cre1d<1 nn, Guad:t :'\aciunal do município 
de Aguas Bellas, no Estado llc Pernambuco, nmn. brigaün. de 
c tv:tllaria com a designação üe "!Ca. a qual r;.• constituirá de 
dou:' regimentos. ns. 51 c 5"!. qnc Sl' organisarão com o~ 
gn:trdas qua.lificadus nos districtos tlo rcCorH1 munlcipio; t'C
vogadas as disposições om contrat·io. 

t ':tpit.al F<•dt>ral, '"!H de cutnbt·o tl" [!111:?, 14° ,[a Rc}JUblica. 
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DECRETO N. 4622- DE 28 DE 0VTCDRO DE 1902 

C1·ea mais uma urigada de infantaria de Guarda~ Nacionaes no mu
nicipio elo Brejo da :\Iac!t•e de Deus, no Estado de Pernambuco. 

O Presiden '.c lh Repuhlica. dos Est.a.dos Unido~ llo Brazil, 
pat·a cxcl'uçio do decl'cto n. -111, de 14 de dezc·mbeo de IRD6, 
tlecrcüt : 

Artigo unicJ. Fica creatla n:t Guarda Nacional do mnnicipio 
do Brejo da Madee de Deus, no Esta:lo de Perna,mbuco, mai~ nrna 
briga.da de in(antarb com a. designação do Gtl•, a qual se 
constituir<i de trcs batal11üc3 do serviço acti·.-o, ns. 202, 2113 e 
204, e um do da rosel'v:t sob n. 68, que so org-anis[l.rão com 
os guaedas qn:tliticados nJs districtos do referido munidpio ; 
revogadas as disposições em contrario. 

C:tpit,al Federal, 23 de outubt•o dCl 10:,2, I Jo da Republiect. 

:\I. FERltAZ DE C.UJPOS SALLES. 

S·•uino Bu1·ruso Junioi'. 

DECRETO N. 462:3- DE .28 DE OUTUBRO DE 1002 

Crea mais uma brigada-~de infantaria de Guardai! Nacionaes na co
mar~a de CMtro, no Estado do Paraná. 

O Prcsiden te da RepuJ,lica dos Estados Unidos do H :azil, 
p[t,I'a execw"·ão do decret•J n. 41!, de 14 de dezembro de 1806, 
decreta: 

Artigo uni co. Fica creada na Guarda Nacional d<t comarca. 
de Castro, no Estado do Paraná, mais uma brigada de infan
tarht com a designação de 25', a, qual SCl constituieá de trcs 
batalhões do serviço at.!tivo, ns. 7:3, 7-t e 73, e nm do d[t re
serva sob n. 25, que se orga,nigarão C.:Jill os gu,udas quali
ficados nos di.strictos da referiJ.a comarca ; revogadas as 
dispo~ições em contraeio. 

Capital FeJ.eral, 23 de outuuro de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAz DE c."-l\IPos s.\LLEs. 

Suuino BarrtJso Junim·. 
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DECRETO N. 4624- DE 28 DE OUTUBRO TlE 1902 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de Jaguaribe-merim, no ERlndo do Cead, 

O Presidente da Republic:1 dos Estados Unidos do Brazi, 
para execução do decreto n. 411, do 14 du dewmbro de 1896 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Gn:•rtla Nacional da comarca 
de Jaguaribe-merim, no Estado Jo Ceará, mais uma. brigada J.e 
infantaria com a designação de i0", a qual se constituirá 
de tres b::ttalhõe> do serviço a.ctivo, ns. 208, 209 c 210, e um 
do da rCS3l'Yi\ sob n. 70, que se org:wisarão com os guardas 
qualificados no;; districtos da referid;~ comarca ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Capital Federal, 28 do outubro de 1902, 1!0 da Ropublica. 

M. FERRAZ DE CA~IPOS 8ALLES. 

Sabino Barroso Junio1·. 

DECRETO N. 4G25- DE 28 DE OUTUBRO DE 1902 

Crea mais uma hrigada de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca do Crato, no Estrt<lo do Cear(t, 

O Presidente da Repnblica. dos E~ta,dus Unidos do Brazil, 
para. execução do decreto n. ,!:31, de H rle rlezmnbro do 189G, 
decrotl.: 

Artigo unico. Fica. creada na Guarda Nacional da. comarca 
do Crato, no Estado do Cca.rá, mais uma brigada de infantaria. 
com a designação de 71 ", a qual srJ constituirá de tres ha.ta,
lhõos do serviço activo, ns. 211, 212 e 213, o um do da reserva 
sob n. 71, que se organisar.'io com o~ guardas qualificados nos 
districtos da. referida comat·ca.; revogad:t:.; a; disposições em 
contn1rio. 

Capital Federal, 28 de outubro de 190::', 14° d:t Republica.. 

M. FEltllAZ IH; C'A~Il'OS SALLES. 

Sabitw Bm-roso Junior. 
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DECRETO N. 46~6- DF. 28 DE onumo DE 1902 

Crea uma brigada de cavallaria de GuardM Xacionae> na com:~rc~. 

de S. Francisco, no l~'t:tdo do Ceará. 

O Presidente da Republiea dr1s Estados Unidos do Rrazil, 
para oxecn~·ã.o do decreto n. 431, •Lo !4 de dezembro de l.S96. 
decreta: 

Artigo unh·o. Fica creada n:t Gna.r.la l\aciona.l d:.t conHJ.t'ca 
de S. Francisco, no Estado do Cc;u•:'t, uma, brig;tda de ca vallaria 
com a designaçã.o de 13", a qual se constituirá do dou~ regi·· 
mentos sob ns. 25 e 26, que se organisa.rã.o com os guardas 
qualiflca,dos nos districtos da referida, comarca, ; revogadas a~ 
didposições em contrario. 

Capital Federal, 28 rle outubro de 1902, Uo d;.t Rcpublil'a. 

M. FEr:HAZ DE CA~IPOS SALLES. 

DECRETO N. 46.27- DE 28 DE OUTUBRO DI: 190~ 

Crea mais uma brigada de infantaria e tres de cavall~ri:l de Guardas 
Nacionaes na comarca de Pelotas, no Estado do Rio Granda 
do Sul. 

O Preside~te da Rcpublica dos Estados Unido~ do Dl'a.zil, 
para. oxecuçao do decreto n. 431, •lo 1! de dozcmhro de 1806. 
decreta. : 

Artigo uni co. Ficam cr•ea,,la.s n;t Guard:.t Nacional dá. co
marca de Pelotas, no E~tado (lo Rio Grande do Sul, mais uma 
brigada de infantaria c tres de ca.vallaria, a.quella com a 
designação de 56"', que se constituirá de tres batalhões do 
serviço activo; ns. 166, 167 c 168, e llm do da reserva sob 
n. 5!3, e estas com as de 60', 6Ja e G2", qne ,o:o constituiriio de 
dons regimentos, cada uma, sob ns. 119, 120, 121, 122, 123 e 
124, as qua.cs se orga.nisarão com os guardas qualificados nos 
districtos da referida comarca ; re;-oga,.las as disposições em 
contrario. 

Capital Fedoral, 2R do outuhro de 1902, 14° da Repuhlica, 

11. FERHAZ DE C.DIPOS SALLES. 

SobinfJ llmToso Junior. 
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DECRETO N. 4G28- DE .'28 llE Ol"TU\IlO DE Ulll~ 

Crea m~is duas brigadas de infantari:1. de C~uat·da~ R1~ionae3 n:1. co
marca da capital do Estado d[l. Dahia. 

O Presidente da Repnblica elos Eshclo~ Unido> clo nrazil, 
para execnçiío 1lo dcr·retéJ n. 431, rlc 14 1 \r) 1lcwm bro elo 1~9G, 
tlecreta : 

Articro unico. Ficam crcaclas n<~. GuarJa Nacional d;t comarc~t 
da c:J.pita.l do Estado da Bahia mr~ls tinas lwig:ulas de in !'an
t~1rié\ cvm as desi.!.rna<:ões de -;.ta c 75', r~s qnac·s ~.· con~titniri'b 
de tres bé\talhõ,~s do seni•:J a•·tiYo o mn do clü. reserva, C!l.d<t 
uma, :tquellns de ns. 220, 221, 222, :!23, 224 e :~20, e estes 
soh ns. 71 c Ti, que se organisarâo com 11~ guardas qualificados 
nos d1strict)s d:t refcri<la cu1nal·ca; rcvog:t<las as disposiçõPs 

·em contral'io. 

Capital Federal, 28 de ontuht·o ele 1\J 1'!, H ,.J;t H.PJ1U1Jii··;L 

:\I. FEil!L\Z !JB C.\\II'OS S.\LLES. 

DECRETO N. 4.1i2 1-nE 2x TJB "l.nli:R<J PE l\"J~ 

Approva a reforma dos estatutos da So~ictLttlc 1!0 seguro3 mnln(l.> 

sobt·e a viela Garantia cb Arnazonia. 

O Presidente da Repuu:ic:l dJs E~tallo.,; l:níclos do Bl'a~il 
attenllendo ao que requereu a Socic:lallo de SC"Ul'OS mutnu~ 
sobre a. vida. Garantia. da Amazonia, antol'izatlt "a funecionm· 
na. Ropublica pelo docl·eto n. 2597, de 31 do agosto de 1897, 
resolve approvar O> novos eshtntos, que a este a~ompanham, 
a.tlopt<tdos peh assembl~a gJral do~ ~cn-l acr-ionistas realizada 
em 30 de junho ultimo e polos fllHW'> r,,c.<'J'·~c-lta a me>mrt socie
d;tde. 

Capital Federa,!, 28 de outubr.J <lo 1902, 14" d;\ Repuhlica. 
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fstatufos da Socledaoe oe seguros. mutuos so~re a vida 
cc Garantia da Amazonia )) 

Tl1TLO I 

.\.l't. l." A Socioda•.ltl do srguro~ mu!,nos Sllb!'t' ;:, , id:t 
,,;aran1:h da .\ma.zonia)), :·.ntoriz Lda '1 f'!lnecion·•.t· ne~t·• E-;!.,tclo, 
por ll>:<~rüto 11. 4·:-1, de:] rl•] aiJt•il de !SUi, o r·m torl:t a Uni;J,o 
Hrazil·ira ])(•Jo dccrd' <!>1 r;oym·no Fwleral 11 .. :?:>:11. tlt' :)J do 
:>,c;o·d.o do rnc~mo aun '• ,. •nl.int't:l a J'nn<'C'iOJUt' sob a mc,;m[l. •l<'
uomin •eiio, c l':·gPJ'·"l'·lt:t pelos pro:-'"11t···: r·statntoq, rp1c altot·:t!ll 
os pri111it.ivos. cunsoli<Ltllllo tudas :t.,; •lispJsiç·iJcs Júo J:!•;d:
t;.~:lllas . 

. \rt. 2." A duração da so··icdatlo S•J'':i de UIIYPllt·• :tllllü'i, ,. ;:l
h 'u•J ,[o dia lO tle alH·il do l8Di, •L:l:t d:t S'l:.L •·on-;tituit;:l•>; po· 
dcn.i.o e,;~c pr:tzo ::101' p:··JJ'f''-!·:tr.lo, si :ê·",;;n u delil,r;r:n• :~ t'l':<pll
c~i'f,ra asse1nblli:1, g\~eal t\ !'ur :n1tJ 1Jl': :_).lo pelo:' P'J1l8l.'C.~ t~JJ!l~ 
rcd,l~n:;e~ . 

. \l'f:. ::.o A st~tlc e lúr"juritlico !h ,,;ciedatlc continll:ut :~. ~or 
n:t <'id<J.tle tle Bolém, E,i.a•.lo rlo Pad, ltoJ•Ilblka do; 1':.-;I.J.tln~ 
U11i.lo.,; do llra.7il, un1lo ellcc tPm o sc1t , •. _.,.l·iptllrir> principal. 

l'aragraplw unico. IJu;ut.lo, pot·ém, hollVOi de trn.b o,!lmr· em 
paizcs cstran!!·eiros, cuj:ts leis lhe imponham ;o, t'CllUilCizt drJ 
tlomicilio, poderá n.ccoitar cs:;a col1•1içii", fazendo a curnpei, •r. to 
<!ecl:l,l':tçã.o na.~ rnsrJecl.iYas ap"lice..: o!·~ "~g·rr<J. 

TI1TLO li 

.\t·t. -!. 0 A Sucictlacl~ ,[' SCQ:Ul'O~ ll1'l','I<J~ solJl'c ~t ,-ida, «i~.·.,·an
li:t t.lêt .\mazonia» tCill jl'll' fl.tll fctc[Ji';;l,l' .L tl!L[as "" lJO·Suas '['lO 
.t olla ~c tluizet•em ;tswciar éL croaç·:·w de rentla.s o capif.:te::: 
l'o!'m •.dos pur a11nuid::v.Jo u!l por mciu úo contril.111irJic-; pa;.;:t v•:l:; 
<:'3 lllllét SÓ YCZ C pOÜCl'<L: 

[o, olfectua.t· scgnro' sobt'C' a vid:~ .\ .. : individuus, pag:wl.'is 
1••H' morto ou em vid<t, c•m epoca prevhmonte dctenuioarl.l. ; 

2'', constituit· rend:ts vitalícias immeiliatas ou tliJfcriúas Hobro 
."t vi<b de um:t só pc:;so<t, Oll ~obro a. d·~ vari1s em cornuinuç:'i•> ; 

:;o, r·csgat:u· snas apolice-.: on contl'ttc~o:3 do so_:..ruf'j_;.-3, 1L11;1ndu 
a ,,:im lho convenha ; 

4°, l':tzer cmpre.,tim•JS sol.H.>o :<~tas apulicl.'s que tiverem pelo 
meoo3 tres premio,; '\Dilrtac" pa~;us, tuda. vez <lUC i.-;>,> lltiJ 
('1 ~nviur ; 
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5o, elfectuar em geral tod:1 a. classe de operações r contractos 
de seguro.~ que repousem soln·tl lnses scientific:ts e cujos 
r!foito-; dcpenrlam d:t duração rLt vida humana. 

Art. 5. o :-.<ã•J fctt'á qualquer outra op[)ra~·ão que não s ja di· 
rcd:J.mentc relatiY::t ao ~eu fim capitctl, s·Jh pcnét ele lltc SOl' ns
sada a autorização para funccionar. 

Art. G. o E" express:J.mento Yedallo res;Jgm·at' o: sou::~ sognt•os 
em companhias ostran;reira.~ dentl'o ou fóra do paiz, mas poderá 
ft.zel·o em companhias nacionaes que tenlmm sua séde no p.tiz. 

Art. i . 0 A sociedJ.dP poded c-Jtend"t' srn-1 opee:.tçiíes até onde 
lhe couvenln dentro on fól'.l. •h ltepub: ic:t : snj<>it rndu-se na. ui
lima hypotlH'"r> ;·,, l~is o rr;.:nhm•·:tt,,F do' p·dzcs o:Hll' honn·;· 
r\ll tralnlhar. 

TfF'L') li! 

J>O í'L.\'\•J 

ArL. k.'• ,\.; op •raçfí·l." rbt. Sr!f:ied vlrJ rlrl Sf\;!111'0: mnt11o~ s·1lH·c :1 
\'iria «Garantia da Arm.zuni:to tem (J'll' fn.-;e :t Jlllll,u;ditl:n!rJ,isl,o r'. 
a ob1·iga.ç-ão a.<snmida pc:a. t"talitb lc dos SCg'U['arlus de supJlut•
tu· em C·muuum o pit~jnizo sotl'ritlo pot· c:uh um, e!n razCv) tlo 
ri,;cJ Ccll't'ido por todos. 

Art. 0. o A soe iedarle a.rlopta., p tra cfl.lcula.r as sua~ t.at•i f a.~ 
lio premias o as r !Se.Tas lng.te~ •h-; sua~ apolicc;, :t t 1hella 
clnmad:t- Tahrlla tlc mot·r.ali !;do do.< acl.ll:tr·io.;; on de expe
l'icnl'i:t conÜ>inadrt de I ''1 .

0 
rio .itn·o~- 'J'fr,· <~<'luo;·_~, lrr!J/c of 

il/f>rl<~lit.u "' co;;>hincd c.rpr'l'i··"c" lcitft ·l ",o infer,·;t; s !1'-lhe-ha, 
l':tcu!tativo, poi'Útn, cmpt•r;.:-at• pai':\ o-> sou' r;akulo.~ do mol'tali· 
rla.do qn:tlr!'llH' outt•a tab:•ll.~ appt·,,varl·~ pP\a s,•itm·;i:t actual'ial c 
v:~riar o typo d:t pnrcPnt:1gr;m. 

TITl'L0 IV 

ljt'ALllü !JE IJO SOl'! O 

Art. lO. p,,,r;t :tLlquit·:r a qualirlade dr) sociJ th Soeierla1{0 
tle seguros mutuos sol•:·o o, vlrla ,, Garanl.ia th .\nnzonia » (' 
necessari:1 ser segul'adc' li:J. m·>:nl:l, qu:tl•ttHJt' lji!C sej·1 a impor
t:tncia do seguro. 

Art. li . .'\onbum socio cont!'alw olJ:·i a.~·'íe-; pecuni:tl'ias com 
a sociedade. além rio p:tg<uHont 1 do premiu cot'l'•l.<p.mdent.n ao 
seu scgnrJ. O p tga.mc~nio tb peimeira q11ola. 1) obrigatol'io e o 
rlas demais faculbtivo. TorlJ o soei-> pódo ee;cindir o seu 
contr .. tclo rtnan<lo assi·H o quclira ; ficando pot· is~0 is~nto do 
toda êt re ;ponsfl.bilidatic n!tceiot· ; consitlera.nrlo-se, poeém, 
neste c:J.,u, o conte;tct l nnllo e ct s•>cir~cl:vlc de;;emb t.raçada d:1. 
respon3abilida'le assumida.. 

Art. 12. O segura.d•) que de!x:J.t' c.vluc:w a su:t a.:olic'e, sal
thl-a, corlel-n,, tr·an>fc•ril·a 011 pot• qHal']lli't' füem:t a\hcial-a. a. 
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terceiro ou terceiros 'tue não sejam seus parente.; cJnsanguineo~ 
ou affins dentro do segundo gr.:w civil, perde os direitos de sol'io, 
que em n;mhumu. hyp.Jtlwse sr, t: ansmittom ao ces~ionario ou 
atlt(Uirent, ·. 

At·t. 1::. Continnarií.". porém, a ~p,· con :ido;·ado~ socio~. 
l'lliHhdor''" ,]a \iocied:tde, eom o mesmo direitP á •tnob do 
viotP P'•:· ··ento ('W 0 /o) dos lucros liq1tidos 1Lt mesma, 
que lhe' uaYam os estatutos oru. reformado.~, I•S seguinte~ 
:-;e.-.: Augu:;to Fernando Borneand, Antonio Jo>é de Pinlw, 
A11gusto Pureil'a Soarel Camarinha, \ntonio R·:dl'igues Vioir~· •. 
Cn·illu Franci,co Kirrman. Darlintln 'h ('unlt~t Hocha. Emilio 
.\;lol!JI!O de CasJ.ro l\lat·tins, Erne,to i\ILJ!plw de Vasconcello~ 
Chnes (de<entl>at·;.;ador), Fü'lllO Jr ~é da Cost.a. Braga (doutor), 
Franci>co de At·;w.io Cel'q li eira Lima, Francisco Gomes de 
Amorim, Ft·:~nci~co .Toaq11im Pereira, Ignacio do Souza Lages, 
Jo~é C~1Si'll1it·o B1·azil :\Iontcnegt·o, João Lucio d.) Azen~dn, 
.To:Lu Unall,ertJ tlit Custa C11nha .. José Augusto Col'l't~a •. lo.;(• 
?>I:u·qtte:; Bmga, Joaquim Thcudoro Bentes, .Juão ll•!l'c:e> 
Ali e.;, Joa,plim Antonio <ln Amol'im. Jo:to Vont1n'a Fot•roira, 
Lniz tia Si! n:ira .\zevedn, i\Ianuel 1la Si! 1 a Crn~ .lllllint•, 
'.Ianod TiLC'OPhilo do SuiiZ:I. \ nscon•·ellns e :\Ianoel .José Pert'ira 
L•.•ite J1t11ior.- com a" l'cstrit'<Jí,•; cm.;l.ante> Üo3 paragl'aphcH 
n .. I e 2 üo presente a !'Ligo. 

~ [.o Fic:.t limitado ao prazo de trinta (30) anno~, a contar 
1b cbi,:t da approv,tçiio dos pro3cntes e~tatntos, o direitJ qti:' 
por es~e artigo é t'econhecitlo aos soeios fun•latloroa, de per
Ci'berem Yilltt' por cento (~O ojo) do., luct·os liquido.; da so
ciedatlo. 

§ 2. o () direi to dos fundadores, re.~tringitlo ao praz,, o.< !.:I. 
tuitlo n 1 parag·t•apho antecedente, 1; trallsmi,siYcl ao~ s,''"' 
l1ertlei:o; 1m 'ucccssoros. 

Al't. li. X qualidade de ><cio flllld:l'lot• eone.-;pontlo n 
tlit•cito tlt· Yl<to, in,Lopcnth\ntemcnt.e do quo l!JC conlJBr C'Ollli' 
ll'-'~~Ithlot· do ajluli ·c,;, nos termo~ dos pro->r.•nlr>s c<I,:J.tutos. 

P~tr;q:rr:tpiH, uni co. O 1'111llhdor 'I ue eQLlor, transfel'ir ou 
ll'''' •J\l.d<JIIt!l' f,·,t·lln :1,lheüu· o direito á sua quota nol lncros 
~~~<:i 1u; a '.urceit'<' nu ter~eiJ'us, IJne não s'·.j·1m seus parente-; 
cunsang11i1tt'us 'Jli ailin' dentro tio c;ognllllo gr;io chil, pPrde 
o ,ureito de voto nc~sJ. qualidade, o qual c·m nenhttma liypn
tltuc ;;e tr:tnsmitto ao cessiunal'io ou ad,(uirentt'. 

Art. 15. :\inl-(uem, nem mcmw o :;ocio fuudatlor, podoní 
re.~t<tm'at· uma apolice caduca por falta de p~\;.!·arn~nto de um 
lH'emio ru época determinada, som submo~ter-so a nm exanw. 
IUO!lico o sc·m que osso ox:tmP SJja approvado pc•la tlircctor ia. 

TITULO Y 

Al;~lJt\ISTnA<;lo DA SOCIE!J,\L>J: 

Art. 16. A Suciedatlo de segueoi mui,,tos sobre~\ yj,.[a « Ga· 
r:.~ntb da AnL>zoni'.t>>sr•J'<i. arlmini8tr:t,ht por um:t tli ·cdori:t c•Jm· 
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posta de c!n?o membros olc_ito;' pela a"~emb!é:t c•)t':d elo~. socios, 
por es ~rttünw s:,crcto e mawna de votos, _para· um pnt'H ,d,~ de 
sei~ annus. A mesma a.ssembléa. elegem annualmente CJnco 
supp!entes, quo servirão no impedimento tlo <tnal<lil''~' tlirccto:·, 
pela ord:·m da votação. 

Pa.eagrapho nnico. Os üircctorcs oscop10rKo 1'1111'11 s~ o prcsi
tlcnto, o ilil'ector .. motlieo. um secrc•.arto, o tilc.3 llt:'<'li'O ~~- um 
!..U.>rento. 

Art. l7. Só poderão sm· clnitus dircctot•o-: f' t'c~i C<'.tivos ~np
plentes os membros da ~>ocicdade, prdet·i·lu:; eill i:.:•t:tld:ttk 1le 
Yotação o-; fnnd:t !ores. 

§ l.o Entro os nomes vohtlus pae:t tlii'l)ctort•.; 1l"1 Pl'ilo figur:n·: 
a) o tle u•n tloutot• ''m mOLlicina. pt'ofissi,llnl r],. l'CI'"llltcci·l<i, 

cornp.)t.c:tcia. pn•a oxorc0r o c;ngo tio dit•t•chJr·m<' licu: 
!J) o de IJCS.'O:t de reconhecida IJt'obid:_t<lt•, llllU c, !li· ao conh ·

cimento t.cchnico das opet·açõos rle se;.(·tn·us do Yit!:t, longa 
pratica üe~so s :rviço, ambos a j11izo tlit me,:a d:t a,;.; •mhl(•a gm·al. 

§ 2. 0 Dado o caso que a Yotaçiw qnc houver recalwio nas pes-
90a~ in \icadas no§ to seja infednr á do~ tlon·: nlti•nn~ Yotarlo< 
para ~omporem a direct.oria, scritll e!la,, nãu ol,sl;;m:,e, t·ocotllte
cida,:; o d.;clarada.s eleitas. 

§ 3. o Nos impetlimentos dos rlircctorcs medico c gm•t•ni,e, serão 
clles sulJstituidL'S n:t fôrma que for indicath no l'C!'imcnto in
terno. 

Art. 18. ~ão poderâ exercer c<trgo algnm na dit' '<:t •ria nn 
no conselho fiscal quem fot' tlil'<H~tor on porl<'n•~r•e a" cuns~·llln 
fisc:tl de tJutra cumpanhi:t congcnm·e. 

Art. 10. Cada directoe pres~ará. uma, fhnç:t rlc •lcz ··onto~ rle 
réis em dinheiro, ou apoliccs fedet'aos ou c.;t;ultta<:~, IJ\l acçõcs 
integra.lizétdas o de cotação no mínimo ao par, c -;ó putkrCt ::m· 
leYantada dep,is do approvarla~ as conta~ de .·ma gr•'itií.•). 

At·t. 20. 0 :ulvogado-consnlt.n· da sncledade, llOill<:;vlo ]•c!:t 
assembléa geral, que a constituiu, é consi<kl'~tdo :Lilxiliar da 
directoeia, com parecer consultivo sobro to,hs a~ t•ebções ju
rillicas que respeitem :.i mesma socicr.htde, c ma,ntcrci as -;n:ts 
1\mcçõos velo mesmo prazo 1le renovação da dit·ectoria. 

P<ll'agt•:tpho unico. A 8ua :mbstit.uição ll'll' awcnci<\ on imp8-
climonto just:ficado far-se-11:1 dn accordo com :L !lli'Sm:L tlit·ecto
ria, nos ter·mos do regimento intm·n!l, 

Art. 21. • As funcções do pt•esillente c aüril•niçiíe~ de cada 
11m dos clirectorcs serão tletlnidas no rJgim:·nt 1 i!Jt.ot·no. 

TITULO VI 

ATTRIBOÇ'ÕE~ DA DlllECTORI.\ 

Art. ::?}!. Compoto ;i, dieecbri:t tl<t Socicd:t<lP ri•: _-;pgut o~ mu
tuus sobre a Vida« Garantia. d;t Amazoni:t: ,, 

Lo, representar a sociedad:\ por intermerlio 1ll) sc11 pt•csi
•lente, pal'ante os po-Joros publico~. tlcmantLu· o 'et· ,km;mdarla; 
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e em geeal reprosrmtal-a em todos os actos om quo seus direi
tos c interes~c' estejam envolddos ; 

'!0 , compt·ar, Yendci' on hypotlH•car o; seus hen~ de raiz, 
moveis c semovcn C4 ; 

3°, cobc'ar, pagar c d.at• quitv:ão ; 
4°, cookailit· obrigaçõ.J-: em nome da socimla1le o fawt· aCi}ni

~iç:io rlt• t,ll[o-; os planos f) elomentus ncces-<ario~. pa1·a. complr)
Lit' n molh<Jl';tr a ot·ganisrtçiir> rlas opr::ar:iks :-:ociae:; ; 

!í", conrecciotl:tl' o reguuonto intrrn<J; 
Go, organisar o apresent:tr á a~semhlé:~, ge·:i.l ot·.\inaria. o t•o

latorio an111lal da~ O)>or·açõo-; rl:t ~ocindrtrlo. o h:\hLIH;J gn;•rtl c o 
inventado <lo ;J,ct:·ro c p<~.s-;i," ,.üt1jun ·t,anwntc COilt o p::trocet· 
do t•onsollw 1i ;e 1.! ; 

7", c.;nvot)rt ,. o c Jll:-'Dllw Jisc 1l qn:wdo jn!g:tr conveniente, on 
no'l <·a.-o: d.ett'l'll1illar!Ds pelo:; presente~ estatutos ; 

.S0 , conv•Jc >,r'" :1s,oci:t i_os em as~cmhléa grn\tl o,·dinarh ou 
r>xtt·aord in a t'ia ; 

~J·>, e,;t::tb~lcce,· :t fórmrt rl:ts ap •licos ou c ,ntr,tctos de sc
crnros · 
" lO', dctol'miltt~J' "· tarifrt tlns Jn·om'u;_\ rtue elevem servir de 
ba.~r) á~ opct·a•·uf'S <h ~'Jeici.la<l.o e lh:tt· o maximo ,!_os contl'a.ctos 
do scgu:os ; 

11 ", de.-:igttal' o~ lmnqneiro> Lla socimhde ; 
12•, nonw:u·, üemHt,ie o Jix'l.r os ol'rlenatlos (hs empregados; 
13·•, accc.t:>,r on L',~jei~•tl' qnctlque,· pt·opo;ta do segm·o qun 

!!te sej;t apl'csontada ; 
14", estabelcc~r, rlentro ou fór:t do paiz. ;>,s agencia'> filiaes 

ou succm·sae.4 quo julgar nocc;;,; •.rias, dando-lhes a con \·enicutc 
organisaç:'io, de <tcc•Jr,lo com os e'tatutl)s e rügubtnnntl)s dct 
"'Jcil;d;vlo; <) nomc:u· t•S t·e~peciiFJS agentrs on :ulmitti>tt·atlores, 
aos qu;u:-; Jil.'tl'C'rlt>:.i us "rtletndus r• . .:: JlllllÜ-<-:uos fJIIC :t~ cir
rutnslancia . ..; uxi~Ji::PJn : 

]jo, em .'.!·orai, ilclibl' ·:n· soht•<J :t :•.pplic '-":to int<wnr~ dos 
lw·ro: litJni·l.u, 1b socier!a,[e, lc•.::·• r1n:• e;tnjam :nti.~fdlas todas 
as ohrig.L<,'ÕI'' soci;.tl'.'~, seprtt•rtda-; a; rn;ot·,·as lcgws !las apolices 
Yigentt•,; " pag-ns <ts dcspcz:c; <lu adminisll'rtÇI~o. 

TITULO YII 

llO CONSET.TJO FISC.\L 

Aet. 2:l. O con.--:clt10 fisc:tl <la Socirdade de seguro.-; nmtuos 
~obt·e :t vida. « r;at':tnl.i:t d:t Am:tzonirt » ;Pl'<t composto de teo.s 
mcmbt\>~ l)il'ucLin>; e tres ·<npplrnto.'l, c!cit•Js annnrt!Jitl'lltc pc·la 
a.sscmbl<'·r.t gc·l'a[,_lo-; a-:<rJl'i:ulo.--: p.Jt' e:;;crnLinio ''"cl'ct•J c maior-ia 
rtbsolul.a do Yutos. 

Para_c;·raplw nnico .. \. Plci<::io do.-: Jiscr~.es r sons snpplentes só 
potlPt':i eecaltit· om mo:niJl'<>~ ch ;:l)rit><l:t•ll' : pt'<Jforillllo-:<e em 
ca--:o rlo cmp:tte os fnnd:v1ol'es. 
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Art. 2-L Em caso de vag.t ou impedimento de qualquer dos 
membros do conse:ho fiscal, os supplcntcs entrarão em exercício 
pela ordem da votação. 

Art. 25 Os deveres e attribuiçõc;, do conselho fiscal. ~~lém do 
que fica estabelecido nest':ls esbtuto,;, são os que dN~·rmina a 
lei das sociedade3 anonymas, competindo-lhe maL>. quanllo 
,julgar conveniente, reclamar da directoria circumst<tnci:uh in
formn.ção sobre o estado do.~ negocios sociae~. 

TITULO VIU 

DA ASSEMllLI::.\ Gi l:AL 

Art. 2G. A 2.ssembléa gei·al da Sociedade de St~gtll'i•S mntuos 
sobre a vida« Gal':"tntia da Amazonia» compuc-sc do~ a~-ociado~. 

§ 1. 0 Rennir-se-ha ordinal'iamente HJTI't vez pur anuo até o 
dia 30 de abril, para o fim de examinar c j11l~ar a~ conta,; da 
administração c eleger os funccion:t:ios do q:IC t:·ottam os 
nrts. lG c 23. 

§ 2.o R·mnir-s l-h'\ cxlra.ordinari'l.mcnt \, Remp;'<J 'lu t :t dir.l
cturia, ,l_e accol'do com o conselho flscal, julg:u· iW.•) n•l:e~sario, 
p·>,l'a. trat ·.r de :~ssumptos ~~o vit ·.l in tere-~ t p 1,ra a 'J•'ÍPd<td•·· 

§ 3.0 As conYoca·;ÕtH se ·ão fdtas p1.· annnncirJ..: <· .<lll anteCil· 
,lnnci<t do quinze llias, p tlo monus, p:t<<t a~ a-;-:oll1hl'-.1s , rrlln •.-
1';as o cinco dias, para. :ts cxtt"c•.o!•,linal'ias. 

§ ..J.o Na-; scs;õcs o:1li:l •.t'Í I.S só s 1 tr<th:·:í. rl•J "''Í ,,;to ptr!l. 
quo 1iJt'dl1l CvHvoe:~ hs, puJ >DilO-.':n. pj:1~m. rocchor til lteaç<ic.~ e 
reque:·imentos sobt·e a<sumptos rlilfe ·cntr"l, p:tl'''· ' ' · >.11 •·.iscuti
dos em outra sessão. 

§ 5.n I\ão C•Jmpare~cndo o }Jl'C~i,J.entc, nem o "e•:Td:•, io d:1, 
··lirectol'i•., será. o l•l'csidcnto 1h ;~ scmtJ!r; ·, .~c:.d ·<•·ito pot· 
:•,.:•:larnação. 

Ar f. 27. A assemb!éa gct• •,! será. pl'csididi. pelo p~·c:;i.luutc th 
•li ·cc~or;a,, o, na sua f;\lta. on impodim:}llto, pelo :·c'J'l:fyo se
ct·ntario, qw1 cscolh•Jrà ,l_o entl'e os :·.-;soci:trlr.•s p:·e<•·nt·Js dou~ 
s •c ·cl.al'ius p·t"<t crm,titnir :~ mrH:L 

.\rt. ·:il. A as..:nm\,[(!i\ gr:r:ü se julga1·:i. ('on-:tiJ,IIi I·. 'i'~ ·.n•l•J e..:
tiv t.'Clll pl'Cs •ntes vinte socio<, po1· si o11 p<it' sr·:1' J•L'•II'\It'a
•lo ·e-; h;.ralmonte con tituirlos. 

c\.rt.. ·:o. rJnando a assembléa gcr:~l nã0 pll I_ 't' fiiW·~i->!1·>, · P'Jl' 
rtlt<t de numet·o <los socio~, na fünn:t do <ll'tig·o <','Jte~mhnte, 

..f<tr--: :-!ta ll'JV<t c.Javoc:tção, o nest<t, us ::t$Soch·l.os r1nn cumpare
cet·em, porln;·ão delilJOl'.J.r, qua.lq UC!' que :-:cj·t '' n•u llUilWL'O. 

As delilJc,·açues ser·iio toma.Ut; peh mai.,r·i \ rl•: -. ,_.t •S lJúJ· 
sentes . 
. ~ J:o C:td.::t ~s8ociado toPá t mtos vo\os quantas ful'em as apoJ

hcn; de scglll'O que pJssuir, além dos que lhe c•mb2t'cm como 
P!'OClll'<tdor d._,: ou ~I"JJ:> assoc.iados, cujos man '.:>,to~ '1-:YPl':t depu
,ltar nu escl'1pbrw da socwdadc, pelo mono~ d•1c J di:1' ant(), 
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da. rJ.;pectivr\ reunião; e do que lhe c•Jacspondet• n:~ •1ua.lidade 
de fundaJor,,nos termos d.o art. li. 

!'\ 2.° Cada apolice de seguro Pm vigor corresponde a um 
voto ; mas peTde e.;;se direito, ~i tiver sido saldad<t, cP.dida, 
tran:ifcrida on por qualquer fúr-m:t allteiad<t a terceiro~ quo não 
sejam parentes tlo segurado tl•·ntro 1lll segnn1o gt'áo civil 
(art. 12). 

TlT[LI) iX 

DO FU'\DO SOCL\ L E õLlS BAL.\JiiÇ'OS 

Art. 30. O fundo social da Socie•lat!e de seguros mutuos sobl'•1 
a vida « Gal'antia da, Amazoni<t >• formar-se-ha por meio de :te
cumulações de todos os premiO' c capitaes que paguem o3 
socio . .; por couta de suas apolice;: •le seguro, augmentados pelo,; 
juro~ que produzirem os mesmo' premios e os demais luct'O> 
I!UC ob4iVel'e!TI. 

At·t. :a. O :wno social come~·a !iú •lLL I •lu j:tncit•o e tet·mina 
em 31 do dezembro de c:vla. anno. 

Art. 32. No dia 31 de dezembro t.lo cada anno procedet·-Re-h:t 
ao ba.l<lnçJ geral das operações ~.Jciaes, levando-se {L cont:~ de 
lucro~ correspondentes aos segurados oitenta por cento (80 °/,) 
dos lucros que re~ultarem das prl'stações recebidas, deduzin
do-se a impol'tancia dos sinistros pagos das contas de commi.s
:;ões, a de gastos geraes e, finalmente, a reserva legal do~ 
seguros em vigor, e vinto por cenlo ('!O o.'o) p:tr<L o.3 socios 
f'undai!orcs. 

T!T[LO 

rT'lDO JJJ: RI> i:!:'. \ 

Art. 33. O fundo de resen·a. te·~lmieo da Socie1lade de seg-~
ros mutuos sobre a vida « Garanti<t da Amazonia » t) calcnl:J.d•J 
re!os valores das apolircs de seguro que csth·m·om em Yigo!', 
servindo de base aos calculos <t taxa de 111IatJ·o p}]' cento(-! 0 

·.,) 

e as tabellas de mortalid;ule tlo actuario. compctente.J. 
As referidas tabellas o o jm•o de 4 °/o senirão de base. co.n 

o augmento proporcionaJ qne a dirodol'ia atloptar pat•a <J 

nstauc1ecimcntu das hrifétS reJa tivas :.ls dill\:rcntes com h i c ~
ç-ões de seguros, acceibs peh sociedade. 

P;u·agrapho unico. O fun1lo dr rcserv:~ especial, já exi~ten~', 
mrá augmcntad.o a juizo da dircctol'ia, conforme os luero~ qu) 
se vel'iticarem em cada anno. o tr1·:i por fim a conservac.·:ío d.-,~ 
immoveis e valorização (]os titulos c outras vcrha-: (lo n.ct:'íO 
1la ~ociedado. 
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,\' t. Cl4. Os fundos sociacs ,1:\ Socir,hilc de SC',-!Itrc1S mlltno> 
soL <la Yitl;t '< G:tl'anti:t d:1 ,\m:tzoni:t "· com n-;:ccn.·3n 1las SOJ~1-
mF l'L',ICÍ.o'aSpar:t a:> UP<'t'·SÍd:t•IC' 1lr1 ~"1'1 ir·,, I'OI'l'I'!ÜC. ilC\'1'1':10 
~~·~· mnpregados: 

P, •?m primeiras llypotltc·ca.<, ll1Tr·S .1 .• qn;;lq;lcl' gr.>,Yélllll'. 
s._.1,·:c hons rlc raiz, pclüs rtn:Çes 'C 11ii<' '"'"'tnkn·:i m·>i" do ;-,n °,'n 
(ir)Ynhrthprop·ieu::uh', o IJ.nal "0 l'.'T:th•il'r'r'!':i nu•,\lantna.\':1-
]i'rÇ:In •lc peritos competentes: 

·:", ·'llt tlt1il JS rla <livid:t pniJllc:t r.l:t l'r!~:Í•J un rlo Est;ul<J <lo 
1''1 l·'i . 

';:,:, ~01 ]<Cll:l <lo rai:r, C O<IÍl'US \'i!,[tJI'O· rCJIP a jllLZO r[a IJil'Cctorh 

of ·:·r>r·:tm ~C.2'11l'anç·•· 

TlTll.O Xil 

DIS~•t;~l'."\:;CS 1;}_:1~.\~.~ 

_;, .. :r·,. O c0nt:w:t0 dc·,'::Ilii'J e:;+;t r· ':l'.i'h H\ :>.pJlic'' ·~ n;, 
v ''I''J·t:,, )">r'· a ohtCJ!lç1o <lr!< 1,.J, : JOH:t· I ·q.;>JI:,s c r· ,nd'··;-"'' f''· 

<:r'pt.1< •nt im[ll'"''l' t~"": f.'Ji'•."'· ~ l' ', .. , ,, .. l''n ., curJtt·.c.-
1, • 1 n r r·<. 

-'"''~. ::c. !Jc~ixan,I•J 1!111 din:c;'Ji' rlc ''~'lllJI:II'CC rt' n:~ sr··,lr r1a 
' c:c [.tdo pOi' m:tb cl' \J'I dias 1':1\ 1·11 <[:J:JJidrJ <'li! ·;nr1·ir:o d:t 
T'êr>-nn), S31':L clmrua•lo p:rr:~ slll,.;r.[l.llil--r:" é'lijlpl<:1I 1!L' mai.; YrJ
brl r, qu · ur•cnp:tl':i. o C::ll'giJ p:~tl':t Lod•H u- c•il'<•[r,,,s, 

Fi-·~ li\Te ;1,1) uil'CCGUI' ;1,\lS!]!]!,) ]'I' •,.;·.f\lltii·D I'Jil 'lll!Llr!\11''' 
t•''''l'"· êtl.é :vJ t:ormo do pl'.:ZJ pelo 'l't:tl r·oi C'!f'il:o. 

Pae:tgea.pltn unico. O supplonLP em c-.;c·rckio cio caJ'.!O <k 
di;e:c'.or pot' occ:t~ião da reunião '~h :t~::'cllllrl<'•a gc,rat ordinarla, 
sendo por c !la reeleito, IT m toe-se· hét em ()XCrc~C'iu, ~em em.· 
b::u·go da ordem de vot.açãu. 

TITUU) XIII 

.\:-:;, 37. Continúa. :~ clit·,•:t-Jc'Í.t da :-;uciorl::t'lc tlr soxuro> 
mrlf:•J:J; sohro n. Yí'l:t «Gaeankt tLt _\m:tz"ni:t" :mt.wiz:t•h a' con
tr:'tltiL' lllll ()111pl'O~I;,mo at.é a, impol'tanci:t dn mil contos de rr'i3 
(I .O r!):Ori:J.) ), pol0 11to lo c conrll•;::íes r11W jnlgae mais convc
nicnt~s. rc;pcita<las as tlispo·.;ir·íJc~ ria lcln. 117 ,\, tlc 15 uc :oc
tomh:'o de 18!13. 

Art. :18. A clieectoria p.)rled, r:m fllt:tlrptní' l<'lllPJ l(llCl j11lgar 
~~)nv"nicn'«', ont.r:u• em ac~or,]·) •'Jm O' pr>rt:trlorcs ti(~'> suas 
Pki":lr;iJcs, :t!im de tr~tn~frll'JI!" · ·· ,I[Yirlc l'·,i,;i,ente nc-:s.1. occa-
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si?ío. tl•l Có :tU\ a mr;!hot·ae o c:strtrlo rl~t socimLulr), si nisso con
snn ti t' "· a<:>om hlé:t ~cl'al do~ a.~sor,iarlos. 

Al't. 3!). A dit·ecr:ol'ia tir·a aut.Jriz:vb a rerpwrcre eontt'actal' 
com o C<o,·et'llu Ll:t l:nião oa ch I~starlo twlo •1u 1nto jJtlg-at• do 
intct·e:;se p:''-'' :r. S"''io<b le o J,,m :o . ..:..:im a Ctzot• a :t ·•tnbiç:'í.o do; 
pé'C .io> qrrc focc:m pl'coi~•H par.1. o ~r·n ~l>l'IÍ\"· 

.\l't .. ·10. 1'111' cxcr·pr;:\o cio di:p . .:;t•J no al't.. lt; ,[n: pt·esonl.c:' 
r·.-'l,:ttai,•JS, s.-:u ckcl:u·a.·los l'lnitu..: p:tt';r, a ,[ii't)U!Il<'i;tcpw clr•vu l'olt•'· 
eion:n• de l de j::moir.J tio l!IO:'l :t :li ri•J dPZt11llill'o de UJriR, n . ..: 
Sl'gllintes :u::,uci;;rlos: Josc~ C:tsimi1·rr Hrazil :\lont"IH':~TO, D:u·Iinrlu 
rl~ Cnnlm l\ocl:~ .. Jniío B >l'!!U' .\ln•-.c, lit'. Fit'IILO .lrHé cb ('u . ..:b 
Bmg:1. r) .Joaqnim .\111unio ,[;., AntrJl'ÍIIt. 

,\ri,. 41. o..: YUitcimcnr.ns do~ dit·ectot'<l~, nwmbt•os do eonsc
llto Ji-eal f' r \<i ;lllYO,!!:\tJO-C'OilS\IltOr .'='QO designados p:Jla aSSCatlJ[é<c 
,:.:<'l':.tl. 

BlJlém, 8::: rk jllnho ele lüL12.- l't'C.'litlcnto, J. ('. llri!;il Jlnnte
:lc_~n·o.-1" sccrobl'io, "lmerir·o L~ti~ de r . .JJ,rnsn.- :~" ,;·•rret:u·io, 
,1rln/p/w [J:·cr:7:. 

LiLI'[~i.TIJ ~- ili.ltl- lllê 28 t•. uuu:I~o I•E IDOZ 

:':•Fp<onde a ~.uioriz·to;iio concctli•l:t á Com]nnltia • :llannhoimel' Yr•ni
ch0:·~_~:~,~·3 ()es:-llsch:;fb>, p:tr<l. fnnccion[l.r no D!-.,\zil. 

O Pl'e'i•le:t! •J <l:t Ropublic:t do..: E ;t;ulos Unidos do Br:~zi!, 
:ttl;und \llllo a qw.• a CrJmpanlti:L J!annhcimrT Yersichent!l[!S Gc.<c!
ls -!1cr(l nii:n fez pCl\tnb <L Sttp:Jt'ill~l'n•lr:nch tio Segnt•o' Tort'<H
i.L'rl o l\l:l.l'itimn~ a cll~l:tt'.tç:\o r•xig-idn nn an. 53 tlo l't';l'tll:t
lrlllll:u :utn•.JXO ;r,o) rlP•Jl'lJirJ n. 4270, •k ]IJ ,J: r!f'ZfllllltrrJ Ütl !DI I[. 
r.·-:nln•, n:t ··c,n{'ut'mi<Lvlr! do rli~pu>VI no ad.. 51 do nwsmo 
t'<'!!ttl;;mc:n<,r•, ,<t'P"Ilrlt•t' a ''llbl·i:~:H:ã.IJ t[ltnp:1~n •hrt't•tu n. D7·n, 
1[1' ]\)\In (\•Yt•l'l'ÍL'r) tlr• p-:s7. f11t Cllll•~ •did I. CÍ, t't)!'r• j.};; t:IIIII}J:CitilÍ<t 
J··u·:t fun<:•:iron; •. r nu Bt·azil. 

(':rpital [''r-r!f)t'::t 1 , 28 d,• ontnhro t[ ~ UJU:.', 14° 1l:~ Ilcpnblict. 

]\[. FERRAZ IJE <'.DIL'JS S.\LLES. 

ProPoga ]•Cc' :?t ~u1nos o prazo ria conco~são frita ;i snC'ie•larle ano
nynl:t « D:·.r~.rF~e Delge de Pt.,.·l.; Fond·:t''3 )) lh'l11 tl·'l'r· t•1 n, 3i>l, de 
;:.:; Ll•c setomi._o <lr: HlUO. 

O Pn'sit!mtP ch H.qHtbliea. uo·: l·:~tarl,,s Uni•lo~ do neazil, 
11 ~t<mdPn<!O ao r1 !ltl l'f"JllLH'I'It a ~tJCierl:t lo allUil,VIIlrr /Ir r 11q>r•' B,·/ :v 
r!_· i'J'c:ts F•7:•c·i:;·s, c >111 St~th• 0111 Anl,tLü<pia .. [JH' St'itS repeo~cn-
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ta11tcs IH•sta 1 ·apitai. resolve prorogar por 1·inr,• J,llnos o JH'.IZO 
ma!'cado na clausula Ia das que acomp:tnh:n•am o decreto 
n. 3iili, de 25 de setPmbro de )!)110, q ne eoncedeu ;i referiria sacio
dado autorização para estabelecer nma succul'.~al nPsl,a Capital, 
ficando assim elevado ~t :)O annos o prazo da IUPsma conce;>s:iu. 

Capit:LI Federal, ~8 do o·1tubro de 19Cl~. 14' da Ropublica. 

1\I. FER!\AZ DE l'.urrns SALLF.~. 

DECRETO :-<. 4G32- IJE 28 IJE Ol"JTBHO !>i' 1902 

. .;;,, >pen1le a ant0rizn~ão conceLlirla <i Sociedade ll::tnS•JJ li~a de segnl'llq 
c••ntl'a fo:;o, esl~helecida em IIamhurgo. para funcci•Jn.cr no Drnzil. 

O Presidente da Republic:t, dos E~hdos !'uill•JS do B1·azil, 
ai.tmhlcndu a que:\ SociedadPII:tn;catin. rl<' S1~g11:'<J~ ~~ontr:t fogo, 
e;tabolccida em llambnl'go, não f'oz pel'<tnte a Sllpt:l'intelnlenda 
•lo Sognros Tcrrest1·cs e Mat·i t.imus n. tlcchu·a· ão exigida nu 
;wt. 53 l~O re::rulamento annr•x•J ao dccl'cto n. 4 ·~i O, do I O 1!1) 

•lczcmhro de i~lOl, re~ol1·o, 1n c.mformida<k •l•J di~post:J no 
art. 51 •lu mcsmu l'<'gll!;tm('nto, su~pcntlt•J' ;1 :tll1«1'iz:tçi\o !JIIC 
pelo tlcc!'('to 11. 599G, de li de ~d:Jmbt•o do 18i:J, :'ui conc!•clid:t, 
:i referiu:\ :;ocierladc para f'llnl'cionar no Br:rzil. 

C:t.pil.al Fndoral, '!·" do outübt·o de 1~10~, I !• da Rcpuhli··:t. 

M. F1mruz l!E C.\'.IP<J,; SAr.u:q. 

DECIU<;TO N. 4\3:3 - ll: 29 DE OUTCCRO DE 1902 

\ppt'•)\:1, ~ IJ1:J.n.la e-,;:~~·1lar o lt·"')gul:lrnf,)nto fJD.ra ~~. I:lC:J·:!~t0l'i'l, 1; •rJJ 
rl~ l·~n~-·nlJ'll'i:t i\;1val. 

O Prc~í,JonfJJ •h lt"['Hitli"a dos J·>;tn.,los I:ni·los do Brazil J\)
~"ll'o, w.;nndo da nut<,ríw<;ilo conferida no art. 1'', Jottra "·ria 
lei 11. ll::-1, d<J ::o de dezemtro d·J 1911, appruvar e man·hr exe
cnt.:rr o lt<Jgulamento par·a a lllSp:ctoria Geral rle Engenh:tril\ 
Naval, que a. este aco1npanh't, as;ign:t lo pelo ~Iinístro de Es
tado da ~hnnba, tlcan lo as'>im l'ev·ngado o art. 4' do Regula
mento annexo ao decreto n. 3197, de 19 de janeiro de 189!!. 

CJpital Federal, 29 de ontuko de 1902, 14' da Republica. 

~J. Fl:RRAZ IJE CA~II'qS SALLES. 

Jns,: Pinln da Lw:, 
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Regulamento o a ins~e ctoria Geral o e fngen~aria Naval 

CAPITULO I 

1•.\ ll>iSPECT•lRIA GErtAL DE EXL~EC\IIARIA NAVAL E SEUS FIN3 

Art. }.o A Inspectoria. Geral de Engenharia N:wal constitue 
uma repartição dependente do Quartel-Gener.ll da Marinha, 
com o qual se entende em relação a disciplina 1lo corpo a seu 
cargo; tendo, porém, a necessaria autonomia sobre os assum
ptos profissionaes ou technicos. 

Art. 2. 0 A' Insper.toria. Geral de Engenharia Naval compet·3 
t.ndo qu:\nto concernil' : 

8 I. o Aos a>sumptos profissionaes e technicos, r-3feridos nos 
capitulas li e IV (art. li). 

§ 2. 0 A' organisação, movimento, e~onomia e •l;sciplina 1IJ 
pessoal do Corpo de EngenliP.iros .Navaes. 

~ 3." A·~ sullslituiçõ•;s, licenças, vencimentos, tempo de ser
viço, premios, pensões, promoções, reformas, reserYa, demissões, 
registro das dectaraÇ'ões Lle família, para o monte-pio, assenta
mentos e informações, do me~mo corpo. 

Art. 3 .o A lnspectoria Geral de Engenharia Na vai será diri
gida pelo engenheiro inspector ger~l. 

Paragrapho unico. O engenheiro inspector geral sera substi
tuído, em seus impedimentos temporarios, pelo official do 
Corpo de Engenheiros Navaes, seu immediato -em graduação. 

CAPITULO I! 

DA DIRE(Ç\0 >iEllAL TECII:-\1('.\. 

.\rt. .J.o A direcção geral technica será •·OIH,!tuitla poe 
uma ,iunt<t do !'ngcnheieos navao.3 composta dos on~enhcirog 
tncmbJ'o.-; 1!0 Conselho NaYal o tlus tlirectores de offidnas 
tio Ar~enal, das especialidades :t r11w não pcrtencr•r•Jnt aquelles 
membros. 

Pill'a!-'rapho unico. Os engenheiros directoras tomarão parte 
I']Uando requisitada sua pr·csença ao inspector elo Arsenal. 

Art. :;,o A direcção geral tcchnica funccionará na séde do 
Corpo de Engenheiros Navaes durante ns horas do expediente 
e nos dias em que não funccionar o Conselho Na vai. 

t\rt. 6. 0 A' direcção geral tfchnica compete: 
! 1.0 Examinar·, julgar e dar parecer sobro projectos, orça

mentos e trabalhos originaes de accordo com o fim do Corpo !le 
E'lJenheiros Navaes, apresentados pelos officin.es le<;te corpo. 
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§ :!." Estudar e dar parecer sobre novas constrncçõBs, exa
minando as propostas sob o ponto de vista technico e economico, 
de modn a manter a uniformirlade dos appardhos a adaptar 
na esquadra e estabelecimeilto:; 1le marinha. 

§ 3.0 Organisar os progt·ammas e instrucçõcs para o estudo e 
exame 1los engenheiros-alumnos no paiz e no estrangeiro. 

~ 4. 0 Resolver, me,liante requisição 1lo inspector do Arsennl 
de~ Marinlw, tod:L e qualquer •luvida technica que possa se 
levantar entre duns on mais Directorias do Arsenal. 

§ 5." Resolver sobre as moclificaçil<3S propostas no> cascos, 
ma.chinas e mais apparelhos do~ navio,: o outms constntcçõe-, 
sobre as quaes haja controvorsia. 

§ 6. 0 Organisar e julgar de todas as instrucçõ0s a adoptar 
pr1r.1 a con~ervação do matcl'ial da Armada ; ns quni'S, uma 
yez Dpprovad:ts pelo chel'e tio E~tado·l\laior Genera I, serão 
publicadas em ordem do 11i:L p:tr·a conhecimento e execução na 
Armada, sendo communica•las aos chefes do~ estabelecimentos 
de marinha para sua adopçiío. 

§ 7.0 Organisar todas as instrucções a a•loptae para a re
cepção geral dos materiaes 1lestinados ao faurico e uso nos na
vios e estabelecimentos de marinha. 

§ 8. 0 Organisar e preparar para ser apresentado ao Conselho 
Nav<ll o programma de novas construcções a realizar para a 
esquadra o defesa maritima c!:t llcpulJiira. 

§ 0. 0 Organbar o pr<•gramma dr) concurso entro os enge· 
nheiros n:naes para as coustruc~·ões no p:IÍ/.. 

Art. 7." Qunodo se tratar do programma de novas con· 
strucções r:-tra a marinha ou defo~a maritJm(l nacional, o chefe 
do Estado·;\Iaior General serit o presirlento tios tmbalho> ; pll· 
dendo os mrsmos ser secretos. 

Art. 3. 0 0 secretario da !u~pedoria l;er.'1l ~ervirá como secre
tario da 1lirecção geral technica. 

Art. 0. 0 Os engenheiros navars arldidos ao c·Jrpo f'CH'I'irilo 
como auxiliares da direcçfio geral t8chnicn. 

CAPITULO lll 

DO PESSOAL DA lê\SPECTOIU.\ GEIL\L DE E:>··<E:\IL\UIA N.\ \".\L 

Art. 10. A Inspectoria Geral de Engcnhal'ia Naval terá os 
seguintes empregados: 

Um ehefe, qwJ será o engen1Ieir0 inspeclor geral; 
Um seceet<trio, engenheiro naval, capitão de fragata ou cnpi

tão·tcnente, do quadro activo ou reform;trlo; 
Um aju·lante de orrlous, engenheiro naval, I o tenente, rJUO 

tenha preenchido os requisitos Jegaes para a pl'omoção; 
Um amanuense archivista, engenheiro naval, 2• tenente ; 
Um escrevente e um porteir'O·continuo, offich\cs infel'Íores dos 

corpos de marinha. 



AC.TtlS DO J>ODEfi EXf.lTTIYO 573 

CAPITULO IV 

T•AS ATTRIIlUIÇÕES E DEVERES DOS E:\lPREGADOS DA 1:'-~Sf'ECTOJUA 
GER.\L DE E:\<ói:NIIAIUA NAV.\L 

Art. ll. Sií.o attribuiç.ões do engenheiro inspectot· geral: 
§ 1.° Corresponder-se dircctamcnte com o Qcartcl General da 

1\Iarinha em turlo quanto for relativo ao serviço (\o corpo, e 
com outras autoridades civis c militares, sempre que S•3 tornar 
•Jecessario para o bom andamento do ser VÍÇ'O a. s m cargo. 

§ :!.0 Propor ao chefe do Esta•lo-:\I;lior General a. nomeação 
•los engenheiros de todas as clas.;<lS, bem a:;sim a do secrotario, 
•lo aju lant•1 de ordens e dem;üs empregados da secretaria. 

8 3. 0 D<tr parecer sobre as quostões uc engenharia mwal que 
lhe forem alfecbs pelo chefe do Estado-:.\Iaior General, podendo 
ouvir rlirectamente os enge11he1ros navaes que jnlgar conve~ 
niente. 

§ 4." Inspeccionar, quando assim aprouver ao GoYc;rn•>, todos 
os seniços technicos que fot·em confiados aos engenh,;iros :le 
todas as r~lasses. 

§ 5." Apresentar ao chefe do Est:tdo-1\Iaior Qc~neral as me•lidas 
CJU<~ julgar convenientes para mantet· a uniformida·le nos tra
balhos dos .\esenaes da Republica, melhorawlo o serviÇ'o das suas 
dl\-cr:;as ofllcinas, para fazer conhecer novos metbodo> que faci
litem o progresso no modo de construir, economia nas tlespezas 
e conservação do material. 

§ G. 0 Presidir aos trabalhos da direcção geral technica. 
§ 7 .o Formular, de accordo com ns ordens recebidas. as in

~trncções ~ara as commissões não regulamentadas conJia,!ns aos 
engenheiros navaes. 

§ s.o Velar para que a escripturação do livro-mestre dos offi
ciaes do Corpo de Engenheiros :'\:waes se consen·e em r lia e seja 
feita ele accordo com as disposições vigentes. 

§ 9." Apresentar, quando se der vaga no corpo, uma relação 
fundamentad:~ dos engenheiros navacs que tenham preenchido 
03 re,wisitos legaes para a promoção. 

§ 10. Inrlicar os nomes dos officiaes do corpo que tenha·n at
tingit!o a id,\de limite para a reforma compulsoria. 

§ ll. Providenciar para o preenchimento das .-a~as de en· 
genheiro l" tenente . 

.\.rt. 12. Ao secretario incumbe : 
§ I. o Al1rir e dar conhecimento ao cngt>nheiro inspector geral 

•le toda a correspondencia official ; 
§ 2. 0 Redigir a corre~pondencia que tleva ser expeJida pela 

repartição ; 
§ 3.° Fazer escripturar, sob suas vistas e immediata responsa· 

biliua·lc, o liHo-mestre e todos os demais livros da repartição ; 
§ 4. o Distribui!', dii'igir e fiscalizar todos os trab8lhos da se

cretaria, de accordo com as ordens recebidas ; 
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§ 5. o Zelar pela. boa ordem e regularidade dos serviços a 
car·go da secretaria e da bibliotheca ; 

~ 6. o Mandar passar as certidões dos documento3 ex:st<>n t es 
na secretaria, mediante despacho do o1genheiro inspector 
g~ral, assignando-as ; 

§ 7." Lançar e assignar as notas m.s cadernetas subsidiarias 
dos otnciaes do Corpo de Engenheiro3 Navn.e~. de accot•.Jo com ns 
ordens do engenheiro inspector g-eral ; 

§ 8.° Conferir e assignar as cop'as dos assentamentos dos otli
ciaes do corp J e dos empregados da secretaria, r1 ue forem man
dadas extr.ulir pelo engenheiro inspector ge1·at ; 

§ 9.° Fi,;calizar e encerrnr diariamente o ponto dos empTe· 
gados, á hora regulamentar; 

§ 10. Assignar e annotar o mappa mensal do comparecimento 
e faltas dos empregados ; 

§ li. F.1.zm· os polidos de al'tigos e ohjrctos necessarios á re.
partição; 

§ 12. Assignar os annuncios dficiaes referentes ao serv;ço Lb 
repartição ; 

§ 13. Propor ao ongenheiro inspcctor geral as providencias 
que forem ~ bem d<\ reguhtrid.ade e aperfeiçoamento do serviço 
dct secretaria ; 

§ 14. Exercer as funcções de secretario da direcção geral 
technica ; 

§ 15. Colligir os elementos necessarios <i confecção do r e la
torio annual. 

Art. 13. Ao eng,mheiro a,judante de orden~ compete: 
§ 1." Transmittir pessoalmente tod s as orden3 e communi

c,tções <lirectas do engenheira in,;pector geral ; 
§ 2. 0 Executar qualquer traiMlho ou serviço que lhe for orde

nado pPlo engenheiro inspector g-eral; 
§ 3. 0 Auxiliar o me3mo engenheiro inspector no serYiçJ que 

este reservar para ~i ; 
§ 4. o Redigir as ordem de serviço ; 
§ 5. o Acompanhar o ongenlteit\:J inspector geral, ou repre

sental·o, em todos os actos ofilcLtes e de etiqueta. 
Al't. 14. Ao amaouense-archivista cabe: 
§ 1. 0 Desempenhar os serviços que lhe forem determinados 

P·" lo secPetario ; · 
§ 2. o Ter a seu cargo a conservação e o movimento do ar

chivo e da uihlioth<'ca, C<tla1t>gando to;los os livro3, mappag, 
desenhos e papeis exbtentes, cla>sificanclo-os methOllicamente P 

de mc,Jo a fcwilitar as busca.: e coasulta:o. 
Art. 15. E' dever do escrevente: 
Paragr<tpho unico. Fazer tolo o trabalho dd copia e escripta 

qlle lhe for ordenado. 
Art. lG. Ao port,eieo·continuo cumpre: 
§ 1. 0 Abrir e fechar a. repartiçi'ío, nas horas reQ'Lllame~Jtares 

e ~<Xtraordiuariamente quando lhe for ordeu:vto ; ~ 
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8 2. 0 Receber por inventario torl<t a mobilia e utensis lia re
partiçiio, e responder pe!n, sua guu·da e consdrvação ; 

§ :L• Enc,lrregar-se do receblmento e da entre_;a lia corres
pondencia. da repartição ; 

I;\ 4." Cuidar no asseio dns moYeis e de todas as dependencias 
da. repartição ; 

s 5.• Responder pelos livros e papeis em anL\amento on que 
lhe !"orem Pntregues diariamente. 

CAPITULO V 

DA'> Nü~lEAÇÕié~ 

Art. 17. O~ empr·egados d<t Inspectoria Geral de Engenharia 
:\aval scr:ío nomBa,Jo~ por portaria elo Ministro d11 1\larin ha 
mediante proposta do engenheiro inspector geral ao chefe do 
Estado-Maior General da At·mada ; excepto o e~crevente e o 
porteiro-continuo que por e~ta ultima autoridade S3rão man
da<los <lestacar do qmdro 1e escrcwutes da ,\rma,la e do Corpo 
•lc ln•l"antaria do Mttrinha. 

CAPITULO VI 

DOS n:NCII\IE:'\TOS, LICE:'-1Ç:\.S, TEMPO DE SBRVJÇ,), DESCONTOS POit 
FALTAS, BTC. 

Att. 18. Os ,·encimentos, licenças, tempo de serviço, descontos 
vor faltas, etc. serii• 'regulados pe!aq •lisposições correspondentes 
dos regulamentos do <1úartel-G,,neral da l\Iarinha e do Corpo de 
Engenlteit•os .:\a vaes. 

P.n·agrapho unico. O secretario, o ajud<mtc de or,lens e o 
amauueuse pE>rceberão, o pt'imeit·o eomo tlir2ctor tle oflicina de 
Arsen<ll de 2" c,,tegoria o os outros eomo ajudantes de Direcloria 
de officioa do de I a categoria. 

Secretaria de Estado d~\ ~larinh:l, 2:1 de outubro de 1902.
Ju<c'l:'into ri·.' L1• ~. 
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,\!'Pro v:-~ aq dcspezas fci tas pela C0mpanhia Paulisla .:a \'ias FeL'l'cas 
e Fluviaes, durante o anno de HlOL, por conkt, zb C.i ita[ da Es
tr<J.tla de Ferro do Rio Claro, qnc fica elev<ld•J ~- <: 1.'iHi.23G. 

O Pt·rsidrnto tln. Repnblica dos Estrulos l'n[,Ios do Hr·azil, 
attot11lcndo ao que requ<:>r·en :~ CtJlllpanlli:t P:,·Jli ·.·:, do Via.; 
Ft!ncas o Fluviaes, de ·rl'ta : 

Art. \.° Ficam approvadas a~ ,J,·spoz:t-l n t ;,,!)i"'' .nda ,[.] 
343:505$19\J feitas pela Companhia Pauli-:1;,, •h ·:; '" For'l't'-'H 
o Fluvi;,es no dccnt·,;o do anno do lUOl em n .. ·.- ' ' ,·,n,r-t'IICçlíc<. 
com :wplic:tçiío o,;pot·ial :í.e> linhas fut't'e:t.s, qtt•· i i, :ivi ~nt pane 
d•1 ,·ontract•J ,[e 4 do ontullt•o de 1~--:1!," ··on-t '!li·-· !:1,, contas 
por clla aprc,.;en(adns n t fiJI'Jna. da chu->ttL1• ·n ·'o dcel't·~·J 
n. 41)~/7, tle "-1 dt) ,jtrnlt,J tlc 1901. 

Art. :!. 0 As tlespez:ts do que trat:t o ael-cc•J i•"•;···•donte '" 
referem a 20 ·:., do custo tlos tri!hus e ch:t,':P.-\ ,_,,, :?5 kilo
grammas por moiro lin ·at· assent.adus r·m 1·•7 il.nwi.J'•J' tlo 
ramal do J:~hú, em substituiç:!o de tdllw;,; -~·~ :1 ,, :!O Lilo
geamm:~~ por me:ro linoal'; (L consü·ucção d•: :r,' ]''-''tu.,; ide
~raphicos em Retiro, Atcrra.to c TalJo~eil'•J: ( ·cO• t'ttcr:ão tie 
10:.?.8::'8 metros do corca, e <1 de desYios em ';<·, "l·lo ,[o Rio 
Claro, em '\!on·o Pellado, Campo Alegre, To:·:·in':·, \·t'ntn.nia 
c \'i-;condc tlo Pinhal; o a r;•;;pudiv.•. impu:·<·u;~:-, ,.,,,·t·ospm
dcnto, ;;:e_zrmdo a t:cm cambial m,·,,[ia rlo ll ' ··~2 ,!,, n~ft•J·i-10 
an!lo, a ·~ lti.·231i, é i ;Cürporad:t ao c:tpit.al th l: ,_ .. •.I t tll• Fr:>l'!'IJ 

do !Co Claro, no.; termos do allnlitlo decl'elo n. !·~-~- "'' ]!l•tl, 
ficando assim o mo,mo capibl elr:\·a:lo :1 <~ I,:-,!··._':.·, 

Capital Fcdo!'al, 31 de outubro de J(YJ2, 1~1· rh ·; .. ;• !Í•Ii··a. 

]\[. FElllt,\Z 111: C'.c-1. :-·.\LJ.J:<, 

IJI~CRETO N. 41j33- ur~ 8liJE OUTUJ:\<J:: ·'''-" 

Appt·ova a revisão dos estmlos da Estrada do Fet'l'0 ':·:J', :~·.!Urt!'tlo ao 
Cachoeira de lt:qwmil·im, corrc<;pond~nte ao tt·.; ~':o : •:•1prdHtl'.li:fo 
entre~ e.sta~ão d0 S. Jo:lo do ~lii'}Hy c o P"nto '.'1' ·! rl.r m 0Fmrt 
e~trarla. 

O Pl·csillcl!l.o tl~ Ropu])lic:;. dos E~d.-:.Uo.~ l'1tid•.~' ·'·J l:r .. zll, ::.'.
tendendo :co quo rcqlloreu n. Comp ;.nhi·;. Tfu; L ··'J·7." .• :..c Urrif,, ,,1 liíldcd, decret·c : · ' 

Arti;:o nnrco. Fie~ :1-pprovad ~ ;;, revisão do< - · •t•' 0 , d::. Es-
i,t•:,rh lle Fr•rt',> de S·ml.o Etltnl'do :;.o C.t.clttH~ir•J '-• 11 pt)JiliJ'Ílll, 
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correspondente n.o trecho comprehenüido entre n. est'1Ção do 
S. João do Muquy,n. pa.rtir da. esbca. 2.ft27+13"'35 e o ponto ter
min:tl da. me3m:t e.;tr:tth na osL:te:t 4. G76+Gm50, sondo a.dopta.d·ts 
n.s v;t,ria.n1.es do tt•:tç:vJo intlimvhts n. tint·t n.zul n·ts folhas ~5, 27, 
28, 31 e 32 d;ts ro:>pectiva.s phtnhs, quo com este b:tix tm, jun
t::tmente com o; m::tis documentos, rubricétdos todos pelo directo1• 
gm•a,l da Directoria de Obras e Vi:tção. 

Capita.I Fedeml, 31 de outubro do 1902, 14° d:t R!'pnblic:t. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Antonio "lugusto rla Silva. 

DECR8T0 N. 4636 - DE 4 DE NOVEMBRO DE 1902 

Creu mais uma brigada ele infantaria de Guardas Nacionaes no
município de Agua Pret:~, no Estado de Penwmbuco, 

O Presidente da, Republica dos Estados Unitlos do Beazil, 
para execução do dt)crcto n. 431, de 14 de uczcmbt·o de 1896, 
decreta: 

Artigo nnico. Fica creada na Guarda Nacional do município 
de Agua Preta, no Estado de Pernambuco, m::tis uma briga:la de 
infantaria com a designação de 69•, a qual se constituirá. de 
tres batalhõbs do serviço activo, ns. 205, 206 o 207, e um do da 
reserva sob n. !i9, que se organisarã.o com os guard<ts qualifi
cados nos disl.rictos do referido municipio; revogadas as dis
posições em contrario. 

Capital Federal, 4 de novembro de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CA)!POS SALLES, 

Sabi11n Bm·ro.<o Junior. 

DECRETO N. 4637 - DE 4 DE NOVEMBRO DE 1902 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes no mu<> 
nicipio de Caruarú, no Estado de Pernambuco. 

O Pre;;;idente da. Republica dos Estados Unid.os do Ilrazil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dcznmbro de 1896, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creaua na Guarda N:10ional do município 
ele Caruarú, no Est:t(lo ue Porn:tmbuco, mais nma brigada uc 
infa.ut:u·ia com <t tle.,:ignaçiio do 70", a qtnl se constituil'ft de tres 
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lJatalhues do serviço ~ctivo, ns. :::'08, 209 c :-.?10, o um do d1L 
reserva. sob n. 10, que se organisarãu com os gtw.rdts 'l\Htlifi
cctdos nos districtos do I'Oferido muni<'ipiu ; ruvoga•las :cs dis
posições em contrario. 

Capital Fe let'al. 4 •J<~ n 1·>':::1i•:·o de 1902, !4° •la Repnl•lica. 

;\I. FERRAZ DJ: CAMPOS 8ALLES. 

8abino Ba;·nso Jtmio1·. 

Sr. Pi'OSiLlonte da n-!.pUl:lit•- T•!ndo t) I;)\'Cl'I10, nu <'t!lll]ll'i

mcnto ttu dever tl•:· ent'r·JllL:· J.5 •lifllcnldallcs tl•1 J•l'ohlema 
sanit'lrio, verificado •JUO a a·~mal constitui~·ão medica clest<t 
ei•lade é má, visto como reina:n -:imultaneamente a fcbt·c ama
rolla cfJID ca!'acfc;· esporadico, a val'i0l1 c a pcst~· lJJtbonic;t 
co111 f.l:!ldl:nch PJIÍ<lemica, s'Jnr\,, rpw rlesh ultima occotTilram 
i)IJ •::~ ·o~ 11•1 rnoz d~: :"r)t<:mht··, linrlu, ~nlJJll<·tto :i •:<J-!~:1 e ,nsi
der·ac;iio, j:i IJH(J o rJovrwt:o n:11J '~~ acll:t apparrdlmdo com 
r·ecm·sos orçamenl,:u·ios '>'lflic:::cn t'l,; J>al'a a~ pt'IJ\'Hlenci:l,; r1 uc se 
impõem nesta emergenci~. a ne•::essidade de Sr' abri t' (t YC!'lJJ. 
-Soccorros publico~-diJ actnal exercicio, um cl'edito supple
mentar d:t qn<1ntia de 3/i::JO J$, cc~nfot·me :t dem·mstr.t~·ã.o 
junta.. nos termos do a1·t. 31, § 3o, d<~. lei n. 83!, de 30 de 
dezemb!'o de !901, " j:\. ·Jl.: {., pt'e\·hmcnro o Tt•i'mnal de 
Co atas. 

Capital Fcrlr:r:ll, -! •1'l nu\'" n;·~··J dr~ 1\):12.- _,. ,;,,' lJa;·,-oso 
.JH,tiOJ'. 

\l,re ao Ministerio da Ju.slií:"- ~ Xes-ocios Interiores o cr.•dito de 
377:300.}, supplcn1e:1ta1· .,.'~ ~·:r'.<~.- :~-·ccf}l'l'OS Pulllil'·};;'- ,J:~ ~!crcicio 

de 1002. 

O Pec.>identc d<t R11pu1!1i~.;, •los Estado~ Vni<los <lu Brazil, 
·;tttcndendo ao que exp•-'z o :Mi11í~tro d<t Jn-.;ti•;<t I' ~cgoci•JS Intc
l'iores e temlct unvi lo pl'evi:J.mPnT.P o Tl'ibnnal d•1 ·co!ltas, nos 
termos d•) art. 70, § 5°, do re:::d;unenr.o appro,·aJq p•olo decreto 

·!!.. 2-!09, de 23 de dezr;mbro d1• 189G, l'<',;Jln•, do ;J.<:eut·.Jo com 
O art. 31, § 3", da Jei ll. 834, <l•J 30 UC dczcmiH'<J de !90!, ;tbl'il' 
o credito de 377:3i1C$, S'lpplrmvmtar ;i, verb:t- Soccorrus Pn
lJ!icos - do exercício d·; 19<:1:?, par<t despczas d•• caJ'<tcter sa
zütado. 

Capihl Fedor.tl,-! •l·· DOY ·:nk··J ·Je !902, 14• •h I~·,pltblk:\. 

:'11. FERR.!..Z DE C.Ull'OS SALLES. 
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ilernonstra~ão das tlBsDezas pa[as por conta do crnHto snpplemenlar 
á verba << soccorros Publico&» do exercício dB 1902, abm,fo ue:o 
tlecreto n. 440J1 de 10 de maio tlo mesmo auno 

Fnlli:t th tripnla(to do vaprn• 
Prwl·r (\utdi•io, tll'· abril a sc-
t•~Ill hro ............••...•...... 

Fullt<t tlo8 gu:tnlas do pont:J.o n ,[:ts 
enf'ormarias tluctnantct\, idem .. 

Fo'ha dos sct•ventes do LaboJ'at•J-
rio B:wtcriulogico, idem ...... . 

F· dita do pessoal do !I•Jspít.al Paula. 
Caudidu, id•'lll. .............. . 

F. •llw,do inteqJI'Ctn da t'urtalcz[l. do 
Sant:t Ct•nz. do maio a ~ctcmhro 

F•1!h<1 du prsso::tl extraordinario •lu 
L:•zar.:Jto da Ilha Gmndc ....•... 

Folha. 'i"s "Pl'rar·ius, i ii'Ill idPlll, 
1lc Jllaio a jullw .............. . 

Fo!'nccimen tos :tu Lazarcto 1h Ilha 
Gran1ie, de março <1 agosto ..... 

F•ll'lll:cim.entos :i. Dircctoria (;Pr:d 
de Saudc Pllll!ica, ülmn ....... . 

Fornecimento-; :w L:tboratm·io Ha
<:toriologico. do março a. ,jnlho .. 

Forno ·imcntos ao l!ospit:ll Panl:t 
Candhl•.>, de fevereiro a :tbl'il ... 

FrJrn·)<~imonto~ do material n ohr:ts 
nu I .:tzaret•) .................. . 

Ob:·as~a.11itari:t~ no llospitall'auh 
C:tJl•li lo ...........•.....•.•••• 

. \•le:tllt'llrll·il ;o ao eogonheit·n p:tl':t 
":dari•• d·· um opo1·ario no L'lz:t-
rdo, :tl.1í dezt~mbro ........... . 

Pnblic:I.<,'Õc•s 1:0 Jm·na/ rio C•m-
tilCI'C·:·,J., ••• , ••••• , •• ,, .•••• ,,. 

Crellito ;i. De!l'gacia Fiscal em PC'r
n:uulmco paramodiJas sanitarins 

Credito ;i Delegacia Fiscal no Es
pirit.o Sant • para romado!'P.<, 
at!í clezemheo ..............•.. 

l'!'edíi.o á Dele;:aciit do Thosotll'l) 
em Lundr.·s· pal'a df'.~poza. d1' 
!1111 tolcgt•amm 1.,......... . .. 

15:'!5~1)1)() 

I :!)J'j~rJii4 

17:0! I<! •ii 

I)) 1:,:))11 

l!1.<íO I 

Gt3: l)il 11';tJOO 

I :!'fi·I~IJOO 
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Dcspczas a {r.lJCl' atJ o fm da e:.-,Tcicio 

Pe~soaJ e material do serviço, de 
outubro a tlezembro .........•• 

A~Q uisi<;ão de meios de transporte 
1•ara. funccionarios da verificét· 
ç:i.o de obitos e policia sanitaria. 
concertos no material da Inspo· 
doria do Dosinfecçiío .........• 

Acquisiçí'í.o de apparolltos de Cla· 
g t•JO pa.m desinfecção dos na· 
'i.•J) •••••.••••.•••••••..••••••• 

Seniço qu~u·entenario maritinw 
nesta Capital, om 11atto Gt•osso 
o Espírito Santo .............. . 

T1·a.tamento extraordinario de do· 
e~lto3 nos hospitaes do isob-
Inouto ........................ . 

D&pezas do caracter sanitario não 
comprehendidas nessa domons-
t.=..·~LÇ'iio • •••••••••••.••••••••••• 

20: ooo,:;•)OO 

GO:ooo,:;ooo 

30:02~2323 305:122$323 

Som ma ~erJ l. . 577: 4-10$~8i 

f,.tH•J da verba vut.atlê~ n•> ur"; ... -
J •• i}lji.'J vigont.o......... ....... .. 4::...r~n 

~. d·h l'CC'>lhidu ao Thc:;ouro pd•) 
, .. l;.(•:nheiru (do adca.ntamcnto ll•; 
G:flOíJ;)OOO).................... ~~~~· •-i'J 

CJ·':di ~o supplemonta.r aberto p•H' 
dect·e~o n. 4403, do lO 1le 
lLaio de 1902............ . . . . '!fii):I)•)O)<JO:) 2Gt): ~40~48i 

Credito necessar i o. 377: 3•}0$000 

1- Secçilo da Dircctorio. Goral tlé' Cun~abilidê\<lt·. 4. de no
YCH~lH·o de ~9?2-:-Rodrigues Ba;·I·Js '· tl:~cc~c-·_ ,j, so·~';;I-.·.-Yisto 
- "'. Hordtm, d1rcctor gera.!. 
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DECRET 0 N. 4f,.'}!) - !JE 5 DE NOVE111DRO DE l 902 

Apprové\ a reforma dos esbtutos da soriedade anonyma « Empre1:a de 
S3.l e Ka,·egaç:\·' ~. 

o Peesi•lün<.ú LlG. RepuulicG. uos Estado.; Pni,lml do nrn.zit, n.tton
llemlo :1.0 qne requereu ~t sociodatle anonyma « Emprez:~ dl' S:tl 
o Navngação )), uevid:1mento rcpresentaua, decreta: 

Artigo unico. Fica. approvad.1. a reforma dos estatutos •h ':)
cietl:1ue anonyma. « Emprcz<J, dr Sal c Navegação», tle :~ccordo 
com n.s n.lterações que a. eRtc ncomp:m\mm ('que foram votfl.tln.s 
pcl:t n.s~omh!t'a geral llc a.ccionistas "m :.o de setoml.Jro do eor
~·ente ::tnno. 

Capi ~n.Í F•1rlcra.l, 5 de novcmhru t!e F''l2, 14° d:~ llcpublic::~ .. 

:'-1. Fr·:ru:.\Z nE CAMPns SALLEs. 

Antonio .\1•gHslo rlrt Sill'rt. 

Alterações aos estatutos da socieoaoe anon~ma fm~reza oe Sal 
e Navegação, a que se refere o decreto n, 4639, de 5 de 
novembro de 1902 

Os arts. 3' e 4" serão snhstif.uidus pCJlo sr~ninte: 
O capit::tl social é fi:m(lo en: 2. 0110: 1)008, di Yiuidr) em 40.000 

acções do V:\lor nominal de 50:<; c:vl:\ um.'\, nominativas ott 
:w p01·ta.lor, :i, vonta<.le do respectivo pos-ui,Jor. 

A rcrlncçiio d•J c:~pital se fari pel:l compr:t de 20.000 acç0e~, 
r1ue scrii<) levadas á conta de am.wtizCl.ção do me-;mo capit.'l.l. 

Para. esíe fim serão cmpl'egados os fundos rlisponiveis •h 
ompreza, C<Jnsorvando os actuaes a.ccionist:1s exactamont.o o 
mesmo numero e valor da,; acções que possnirom. 

Desde que esteja concluída esta amortização, a directoria. 
1.nnuncirtt'á c~tar feita a redncçiio 1!0 capí1,al projectada. 



DI.:CRETO N. 4fi(') -- rn: 3 DJ<: NOYE~tl<l: • nr·: lfl02 

A' :·c ao MinistPrio dn lndu,tria, Yiaç5.o e Obras Pul,]ieas o credito 

C.e 15:00'·$ p~rn occort·et· a dcspezaB com á aqnisi·:ão 1le S••mentc3 
r planta;;, 

(, Presidente d;t Ropublic;L ti"·' E~b.<lo-.: Uni·l'>S 1lo Ht':tzil, 
u<tmlo da autorizaç·ão consiante th ,[ispos'ç:io Ill. art. 18. d1 
lc' 1), s:n, do 31J de dozemlwo do 1901, dot~l'()t,l,: 

Artigo unico. Ficn. aberto ao :\!ini~tOI'io !la 1111111-.:tria, Yia,·ãn 
c Obras Publica.s, por conta da irnport<J.nci:t do l<li:OOU." tlo qu" 
L:tÜ1 a citada. di~po~i,,:to, mais o Gl'Odito de !5:1) lO.-; p:tra oceor
rc-1' ás tlospezas com a acquisiçiio do semente>~ o p!ant:t;;, :t qn•' 
oC' J'eferc o decreto n. 4305, tlo 5 do maio do cnJTcnk anno. 

l'~.pital Federal, !í do novombi'o de 1002, t to d t Repul,licéL 

1\!::·t·o." systemn de tax:v;i:io <l•>S lel~2Tammas tt·oc:c·l '~ c:tlre S, f'an; 1 

e Santos,. entr,' S. l'aulo, Jundiahy e Cunp:n~·.:<. 

O Presidente da. Rcpublica dos E-;hdos Unido~ rlo Ht·azi.', 
usando da. autorização contida no a1·i;. li, tlispl)'li•·"' \'li, (r./i;· 
l th lei n. 813, do 23 de dczombl'O de 1901, dt··~rct": 

Artigo unico. Fica altor<1do o ~ystemé\ de bxaç:lo ÜiJS tule
gT~tmmas constantes tlo art. 121 do rcgula.mnnto appl'OYa<b 
})O lo decrcto n. 4033, de 2-! do junho de l 00 l, •· !>,1m assim o 
disposto no art. 5!51lo mesmo regulamento. p:ti'a, a concspon
dcncia entro S. l'anlo o Santo,; e outro S. Paulo, .Tnndiah~· e 
Campinas, passando-se a. colH'!U' 500 réi~ por t.J>lr~t';lmrn<1. de d(·z 
}l~lavras trocado cnt.ro essas lo•·<tlid<tJlos o fJO l'<'·i-< pnr paln.n\~ 
:•·:··'rcscida, eom i;ow·ão da taxa lixa. 

C;tpital Fcdor:1!.:; do novPmbro de !D '"· l (" d·1 Repub!ica. 

l\1. Fl·:lll\.\Z DE C.\~ll'n~ ~A T.LE~. 
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DECRETO X. 16!2 - I>E 5 JJI: NOVE~1BIW !ti·: 1902 

Abre ao Ministerio da lndu2lrb. Yi~tç:l•: e Otras Publicas o crejito· 

ex•.raoruinario de 5:0Q:l.-$ p:tl':J. r·a~·8r,'.er.tC' de UI;: terreno adquiricie> 
para tt.'O da E~\rada de Ferr" Cec.trn-1 cL: Br[,~;:. 

O Prositlento da. Ropubllc,, 1los Estad•)S Uni los elo Bra.zil, 
us:~ndtl chl antorizrtção contida Il) decreto log-iEla.tiYo n. 8tlG, de; 
~:l de outubro nl1imo, clocrct~t : 

Aetigo unico. Fica aborto ao Mtni ;tr:riu cL1 lndustd '·• Viação 
o Obras Publicas o credito extraonlin:Jrio rle 5:0011$ pal'a pa!!a
mont.o clr> um terrc>no adqnirirlo para llSLl ela. E~tracla de Ferro 
CPntral do Hrazil, na e;t:tÇ'~u •lo H.ochrr. 

Cttpital FoJ.eeal, :J ele novemhro rle l~J\l'?. lJo da. Ropnblica. 

AIJt\~ ::t·) 1·iinisler:o elo. l\Iat•inlJa o co•ditc ex:traor,l:nario ele 77:::i21:i,iSQ~· 

pora J•agamer:to ele vencimentc·s ac [•êSlO" 1 de· Corpo de Patrões
llltíre,, a um capitão ele mar e guerro. é un; c~•pitiio de frago.h 

p:·omc·Yi<J.Ji'. e Ires me licos ele 5 · c h ''r. 

O Presidente da Rcpublic~ dos E'ta•lo, Cai•los do BrttziL 
u;a.nclo da autoriza';'-10 concc·di•hl ao Poder ExH~titivo pelo ele
ereto logishtivo n. 8D7, da prescn•c tbi3.. rrSL•IVc abl'ir an 
1\linistcriu da :\Iarinlm o Cl'i"lito f':dt :,ot·tlinariu de setenta. P 
s1·te c•mto' quiahento" vint,• •l une mil oi\o•'l·ntos novcnt:1 
o nove r<'is (77::J·!l:t'8í19), sencio cinc;oent<:L c sete c.mtus novecento-1 
l'etenta e tri'S mil e cluzento~ réü: (5i:97.1$'?00) para p:1ga
montu de vencimentos do po~;;:o~l do CrJrpo <!e Patl'ões-Móres. 
ct'l'::tdo pelo decrelo lngisla.tivo n. C.i5, •le l!)(JQ, e tlezenove 
cnntos quinhentos quarenta e oiio mil sl:isc<•fltt>s novent:t 
o nove réi.; ( 19:348:$699) pa.ra p:tgan:ento ela differonça do ve!l
cimentos de um capit<lo tlo mar e gnrrra c <.te um ca.pit"lo de 
fl'agrrta, [1romo\·itlos, e dos vencimr·ntos de tre~ mo licos de :í•· 
rlrts;e, nnmoado<. 

Capital Fc<l\'r;d, 5 de novombt o •le l90·~. l-I." da R ::Jpublic;.t. 

;.r. p,.:,tr.Az v E CA~ll'J~ SALLF.s. 
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llECRETO N. 4644 - DE 5 DE NOVEMBRO DE 1002 

Di neva org~nis~ção ao serviço h0spílalar da marinha de gnerra. 

O Presidente da Republica dos E~tados Unirlos do Brazil, 
attendendo ao que lhe expoz o Ministro de Estado dos Negocios 
da Marinha ácerca d:t necessidade de dar nova organis<:tção ao 
serviço hospitalar da marinha de guerra, de accordo com o des
enYo1vimento que na mesma se tem operado, re,olve approvar 
e mandar executar o regulamento que a este acomp,,uha, ficando 
dependentes da approvação do Congresso Nacioqal as disposições 
do mesmo regulamento que conteom augmento de despeza e desde 
já revogado o annexo ao deceeto n. 42!J, do 20 de mai1) de 1800 e 
mais disposições em contrario. 

Capital Federal, 5 de novembro de 1002, 11" da Republica. 

M. FERRAZ TJE CAMPOS SALLES. 

José Pinto da LH;;. 

Regulamento oos Hos~ltaes 

TITUUl! 

DOS IIOSPITAES EM GERAL- DO HOSPITAL DE 1" CLASSE, 

SUA ORGANISAÇÃO, AIU\A!\'.JOS l~TEH:\'OS 

CAPITULO I 

DOS HOSPITAES EM GERAL -DO HOSPITAL DE Ja CLAó'SE, 

EUA ORGANISAÇÃO, ARRAN.JOS IXTER:--10<; 

Art. 1. 0 03 hospitaes serão divididos em duas cl:1sses pri-
meira e segunda. ' 

. § I. o O ho~pital de 1 a classe será, por emqun nto, o actual Hos
pital ~e Marmha, com o pessoal de que trata o regulamento 
anteriOr. 

§ 2. 0 Os hospi taes de 2• classe serão a actual enfermaria de 
Copaca.bana e os que posteriormente se fundarem para outras 
molestias e convalescentes. 

§ 3,o Além destes hospitaes continuarão a existir as enferma
rias das escolas o estabelecimentos navaes. 
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Art. 2.• O hospital de la classn será. destinado ao tc.ttamento 
de molestias geraes, medicas e cil'llrgicas, dos otnciaes o pl'aças 
dêt Armada, exceptua.ndo-se as de caracter infecto-contagioso;-

§ 1." Os hospitaes de za classe serão destinados ao recebi
mento de beribericos, tuberculosos e convalescentes. 

§ 2. 0 As enfermarias serão destinadas ao tratamento dfl.S mo
losti<~S geraos do pessoal elas e~colas e esti\bcleciment.os navaPf:, 
exceptuando-so tiS do caracter infecto-contagioso. 

Art. :l. o O hospital de \' classe deverá ter pelo menos lei tos 
para trezentos doentes e seráeon,;~tituido p0r pavilhões isolados, 
segundo o systema mais morJerno, nã0 (levendo cada sala ter 
mais de vinte leitos. 

AI'!. 4. 0 As enfermarias, clestinadas aos otnciaes, serão divi
didas em quartos e deverão ter um salão annexo. 

§ 1.• Os aspirantes e inferiores terão, de accordo com a hie
rar.~hia militar, enfermarias ~speciacs. 

§ 2. 0 o~ aprenuizes-marinheiros, que não puderem !'ler tt'êt
tados nas enfermarias das escolas, s•erito recolhidos aos ltospi
taes, em enfermarias especiaes. 

Art. ;,.o As praças de pret, envia,1as ao hospital, com a nota 
oe pri~fto, salvo o caso de molestia infecto-contagiosa, seri\o 
recolhi•las á enfermaria para es~e lim 1\esigna.ua, a qual terá a 
precisa segma·1ç1. 

Art. 6.• Os hospitaes de marinha terão, além disso, ~alas 
par..:t operaçõe . .; e mais scrviçM, tacs como de escripturação, 
:::cercearia, archivo, etc., etc. 

l'aragl'apho unico. Tcra ta.mlJcm o hospitr~l um n~crotcrio, ao 
'tual se anncxara umêt sala para autvpsLts. 

Art. 7." O hospital central terá mais: 
§ 1. 0 Uma pharmacia e um l:tboratorio completamente mon

ta,ios, aos quaes serão annexadas sala~ para deposito üe me,li
~amentos o drogas. 

§ ~-" Um gabinete p~ra o :wsen:ü mo,Jico-cirurg-bo. 
§ 3. 0 Um gabinete ophtalmologico. 
§ 4.• Um gabinete hydro-electro-therapico. 
§ 5.• Um gabinete üe radioscopia e raliograpbia. 
§ 6. 0 Um gabinete dental'il, a. cargo de prolissional compe· 

tente, p:1ra esse fim contractado. 
§ 7. • Um gabinete de micrographia e microbiologia com os 

a pparelhos necessarios. 
§ 8. o Sahs para recreio de otnciaes e praças. 
§ 9. 0 Uma sala destinada ao deposito das peças de fardamento 

·das praças que baixarem ao hospital. 
§ 10. Uma sala convenientemente preparada para deposito 

de viveres, dietas e rações dos empregados e doentes. 
§ ll. Salas ou compartimentos par;t a secretlria e archivo. 
§ 12. Salas para conferencias e instmmentos, apparelhos ci· 

rurgicos, objectos de curativo;~, instrumentos para observações, 
appar·elhos electricos e outros de uso medico. 

§ 13. Uma cozinha e uma cop<\ bastante grandes. 
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Art. 8. o O hospital central terá mais duas enfermarias, pelo 
meno:;:, uma destinada a ahi se recolherem os dot•otes de moles
tias suspeitas, e outra para receber. os •ioente5 dn.s enferma· 
rias que precisarem de desinfecção ou caiação. 

Art. ~·.o Terão tambem salas com b:mheiros e dnchas, para 
olliciaes, inferiores e pr<was. 

§ I. o Estes banheiros terão tanques de cimento ou marmore, 
para agna fria ou quente e o escoamento necessario. 

§ .~.o Os banheiros para os o!lil'iaes e a:-['inmtes seriio em nu
mero nunca inferior a quatro. 

Art. tr•. As h trinas para os oí!iciaes. inferiores e praçn.s serão 
proximas elas respectivas enfermaria;:. mas em logar convenien
temente abt·igado e separa1lo destas. 

Paragrapho unico. Além das latrinn:;:. het verá para os doentes, 
que por sen •·stado não pos~~lm delhs ~0 utilizar, rctrda-' 
apropriadas. 

Art. 11. Pro"i:imo ás enfermarias ficat·ão os qu:1rtos do;; en· 
fermeiros, os quaes, além da mobilia necessal'ia. terão um ar
mario para guardar os medicamentos de crgencia e os destinados 
ao uso dia rio dos doentes. 

Art. 1?. Haverá tambem r1uartos d••stina•los aos empregados 
interno~. medicas. pharmn.ceuticJS, alumno;; pensionistas, pra
ticas de rhwmacia, al·~m das cas~•s pal .1 aqn ·lle3 que devem re
sidir com sua~ f<~mil'as dentro do redn~o du hospital. 

Pam;!r·apl•o unico. Os quarto.> destinado- a•·2 r·n1pregados in· 
ternos ier<io talllb~m a mobilia uproprin:l:J. 

Art. 1:\. Nos intervallos das camas t~. verá uma m es1 con; 
tampo de marmore ou ferro esmaltarlc, r;ue terá uma garrafa 
para agua, can"ca c escarra,leir.t dE: fe~T'' a~;1tbe, para uso de 
ca•la dventr. 

Ad. H. 03 utensílios para os duellt•JS ser:iu : 
I", de ferro agatha, para os inferiores e praças ; 
~·. de vorcellana, crystal, ou vi lro r-ara os o!llciaes e 

aspirantr>s. 
P,1ragrapllo unico. Para o sen·iço do:: n:e.!icos, i>ltarmaceu

ticos e mais fnnccionarios internos. I.•Pm como para os empre
gados subalternos n servente.,, os rn• ·Yeis e utensilios de cama. 
mesa, etc. 5etão simples, porém de accordo com a >ua 
hierarchia. 

Art. 1'5. O !wspitalr·entral ter·it ainla: 

§ I. o lJma s~la ou salas com . os compartimentos necessarios 
para desmfecçoe8, estufas o mats apparellws hnie actmittitlos nos 
hospitaes. · 

§ 2. 0 Uma lannderia a vapor com tml.J que disser respeito 
a um 'eniço completo e conYeniente. 
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Um directoe. capitão <le mar e g-l;erra ou cn.pit:lrJ de fl'a)!ata. 
Quatro primeiro' merlicos, chefes de clínica, o.pitães de fra

gata ou capitãe>-~enentes. 
<JUatro segnndos medicas, dous na secção cirurgica e '.lvus n~. 

de medicina, capitP.es-tenente~ ou prime\rr)S tt?nenbs. 
Quatro terceiros medicas, prin:eiro:: tet~r'ntes ou srgnndos 

tenentes. 
Dous pharmacouticos, capit:ies-tr.:nente:,, dos r1ua~3 um scrf. 

o chefe d:t pharmacia e o outrc do laboratorio. 
Um primeiro tenente. ajudante do chefe do labaratorio. 
Um primeiro tenente, r~jutl~nte do cllefe tlo serviço da pltar

macia. 
Quatro pharmacauticos, pri11eiro,: tenente~, :'egunrlos tenente3 

ou gwudas-marinha. 
Um almoxarif.~, commisselrio de 3· ou -i·· cla<se. 
Um cirurgião •lentista. prm~e\l o r'l\ 3eguml.c- t'!lletlto, conforn~r' 

as vantngens •lo conteacto. 
Quatro praticas de pharmr~cia. 
Qu.-.tro alumnos pensionistas. 
Um enferm0iro-móe. 
Um enfermeiro, ajudante de r.:J.eSLlO. 
Vinte e t1on< rmfermeiro.: r.\ e l ou ::; c h·. E='~. 
Um fiel. 
Quatl'o escreYentes. 
Dons cozinheiros. 
Um ajudante dos mesmos. 
Um portcit'0, 
Um ajudante do port~?i ~-.J. 
Um continuo. 
Trinta serventes. 
Doze remrull'·res. 

Art. 16. Ao rlirector, CO!::'} Jlc';~.G :r a. ft :1·.orirJade do Lr:spi tal. 
c·mipete : 

§ r.• Dirigir e nscalizar a receita e despeza do lto;pital, in
speccionar a escripturação e o L>To de registl'o de entradas a 
sabidas dos enfermos. 

§ 2. 0 Velar escrupulosamente ~olJre a ec.:JnrJmia. asseio. 
disciplina e policia rlo estabelecimento. 

~ 3.o Examinar, sempre que entender conveniente, os gene· 
ros que entrarem e existirem nos paióes e anecadações, os 
mesmos paióes, o todas as dependencias do hospital, taes como 
enfermaria~. pl!:trmacia, co~inlta. alo,iamentos. htboratol'ios, etc. 
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§ 4," Examinar as dietas, que ti verem de ser. distribuid~s, 
sempre que julgar conveniente, e tud~ quant? disser respmto 
ao tratamento, alimentação, vestuarw e hygiene dos doentes 
e pessoal. . 

§ 5. 0 Responsabilizar os empregados que, por desleixo, .con
COJT•Jrem para o extravio ou deterioração de qualquer obJecto 
da Fazenda Nacional, obrigando·os (t restituição, de accordo 
com a lei, por meio de desconfos em seus vencimentos, proce
dendo para isso ús competentes notad nos livros de assenta
mentos e soccorros. 

§ 6. 0 Examinar, com os primeiros rnetliccs, todas as vezes 
que julgar neces:0ario e por occasião dos inventarias aunuaes, 
em presença dos cheres dlt phannacia e lauorcttorio, o estado 
1.las drogns, fazendo lançar fóra as que estiverem arruinadas, 
depois de pesadas ou medidas, para se raz~r o competente 
termo no livro proprio, que será por todos uss1gna.do, para des;
carga dos responsa veis e remettido pelos canaes competentes a 
Contadoria de Marinha, afim de ser approvado. 

§ 7. o Proceder do mesmo mQ(lo, ern relação aos vasos, uten
flilios e outros objectos de pharmacia e laboNtorio. 

§ 8. 0 Dar posse aos ernpreg;~dos. 
§ 9." Rubricar os livros do serviço do hospital, que se des

tinam á escripturação, assentamentos, matriculas, soccorros, 
registr,Js, recr>ituarios, ordens, etc. 

Art. 17. O director poderá: 
§ I. 0 Prender por oito dias a qualquer emprcg•tdo do hos

pital, dando p:trte ao inspector de Saucle Naval. 
§ 2." Lic,mciar, até oito dias, a qualquer empregado. 
Art. 18. o director remetterá mensalmento ao inspector de 

Saneie Naval um mappa estatístico nosologico das enfermarias, 
o anoualmente um relatorio circumstanciado do movimento do 
hospital, acompanhado das ouscrvações sobre as entidades mor
bidas, que a h i forem tratadas, operações efTectuadas e tu rio 
que julgar interessante em relação á hygiene r lo estabelecimento, 
propondo então as medidas necessarias. 

Paragrapho unico. A esté relatorio acompanharão os do::: 
clinicos, chefes dos differentes serviços. 

Art. 19. Ao director compete ain<la : 
§ I. 0 Mandar comprar, mediante despacho sen, que consti

tuirá ordem de despeza dos responsaveis, os pediLlos de medi
camentes c drogas e outros, verilicados pelo inspcctor de 
Sauue Naval e autoriza•los pela Secretaria de Marinha. 

§ 2." Fazer com que os responsa.veis prestem contas annual
Il}ente na Contadoria de Marinha, para o que solicitará á auto
ridade competente, que se inventariem os generos e mais effei
tos da Fazenda Nacional, confiados á sua guarda, enviando os 
livros e documentos pertencentes ao anno financeiro findo 
áquella repartição pelos canaes competentes, o mais tardar até 
·O trimestre addicional do exercício a que pertencem as contas. 
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§ 3. 0 Examinar, juntamente com o medico de dia e o almo
xarife, em todas as occasiões de recebimentos, a qualidade dos 
"eneros exist •ntes e que entrarem para. o Almoxarlfa<io. 
"' § 4. o Observar si os faculta ti vos visitam as enfermarias ás 
horas marca<las no regulamento e si os outros empregados cum
prem com os seus deveres. 

§ 5. 0 Participar immediatameute ao inspector de Saurle Na
val qualquer falta ou acto criminoso pt·:~ticarlo pelos empre
(J'ados do hospital, no exercício de suas t'nncções, afim de proce· 
der-se á sua responsabilidade na fórma da lei. 

§ 6. o Ser claviculario dos cofres a cargo do almoxarife e do 
chefe da pharmacia. 

§ 7 ." Informar ácerca da idoneidade dos candirlatos aos- em
pregos civis do hospital, propondo ao inspector de Saude Naval 
os que lhe pareçam no caso de ser nomeados. 

Art. 20. Nenhum objecto sahirá do hospital sem uma ordem 
a3signnda pelo director, nem entrará sem que 1lisso se lhe dê co· 
nhecimento. 

Art. 21. O director serâ. substituído em sua ausencia ou im
pedimento pelo 1° medico mais antigo do hospital, e, na falta 
deste, pelo que se seguir na ordem <le graduação e antiguidade. 

DOS l'Rnrr.mos 1\lEDICOS 

Art. 2?. Os primeiros medicos serão 
Um chefe de clínica medic:t geral. 
Um chefe de clínica cirurgica geral. 
Um chefe de clínica especial do larynge, nariz, ouvidos e olhos. 
Um chefe de clínica especial de molestbs vonereas e da pelle. 
§ 1. o Os primeiros med.icos chefes das clinicas especiae~ terão 

na parte relativa ao serviço as mesmas attribuições e regalins 
dos seus collegas chefes das clinicas geraes. 

§ 2.° Caso convenha, poderá o Governo, com annuencia do 
inspoctor de Saude Naval, contractar um ou mais medicos, para 
collaborar com os chofos tias clinicas cirurgicas geral e especiaos. 

Art. 23. Ao chefe de clínica medica geral compete: 
§ 1. o Comparecer diariamente a hora da visita e ter a seu 

cargo a enfermaria de clínica merlica dos offlciaes e aspirantes e 
uma das enfermarias geraes rle medicina. 

§ 2. o Ter a seu cargo a hygiene do hospital, sob a autoridade 
tlo dire~tor, e a fiscalização do serviço medico, conjunctamente 
com os chefes de clínica cirurgica e clinicas especiaes, dando 
parte ao (lirector de qualquer omissão ou irreguhtridade que en
contrar. 

§ 3. 0 Assignar os mappas e documentos que, por este regula
mento, lhe competirem. 

§ 4.° Fazer os exames precisos, só ou com o primeiro medico, 
encarregado do serviço cirurgico, quando alguma praça malicio
samente ou por condescendoncia obtiver baixa para entrar no 



l10spital, e remettel·a ao seu navio e corpo, &i ass_im o julg~, 
declarando com sua ::~ssign~turD. :10 reverso da ba1xa, a razao 
por que não foi admittida. 

§ 5." Fazer ou ordenar as autopsias, que julgar necessarias, 
ao medicJ de dia, escrevendo este o que encontn1r e ass1gnando, 
para se guardar juntamente com a papeleL, .. . . 

§ 6, 0 :\fandar fazer pelos 2·' ou 8 • med1cos os dJariO~;t dos 
rloentes mais graves das enfermarias a seu cargo, de modo a 
poderem ser apreciadas as circumsinncia;: em •tun Sél acharem, 
quando lhes for applicado este ou aquolle remedio, tomnndo-~e 
nota de tudo em um livro para este lim destinadc>. 

§ 7 .o Convocar os outros fc1cultativos pctra conferencias dvs 
doentes graves do hospital, sendo as mesmas presi•lidas pelo fa. 
cultativo de maio!' graduação, ou mais antigo, si ella for igual. 

§ 8. 0 Provi•lenciar, de accordo com o !lirecto1', sobre os meios 
de impedir o appart>~ime!.lto e a propagação de qualquer epidemia 
no hospital, propondo as respectiya,: mer1irhs propllylacticas. 

§ 9, 0 EscreYel' nas papeletas, na occa~ião da visita, as dietns 
.::los meJicamentos, pelos numürJs respectivos, •lLLgnosticando a 
molestia e f•1zendo as observações !lecessarias. 

§ lll. Receitar, por sua. propria lettra, no livro do receituario, 
e mencionar nas papeletas o diagnostico e a natureza das enfer
minarles e complicaçõe!il, as;im como os acciden~es mais notavei;o, 
afim de facilit.ar o tratam~r.to r}::>s facu!t:.~.t•vc~, ·1ue o substitui
rem em suas visitas. 

§ 11. Oaclamr com a .~ua assignatr:ra, nB p,1peletas, o dia, 
mez e anuo em que os 1loentes saliir·.>m do hospital, e nas altas, 
•1uanrlo julgar conl'eniente marcar os di:1s de convalescença. 

§ 12. Preparar o mappa nosolog:co, de qne trata o art. 18. 
§ 13. Tomar parte no c0nselho admini>trativo, conforme o 

disposto no art. 00. 
Art. 24. Compete ao primeiro medico, chefe ·le clinica cirur

gica, além das obrigações marcada~ ao c!1ef] :h cliuica medica 
relativas á hygiene, mais o seguinte: 

Comparecer diariamente á. hora da visita, e ter a seu cargo, 
além da enfermaria de clinica cirurgica dos ot11ciaes e aspirante8, 
mais uma enfermaria g-eral de cirurgia. 

Ter a immediata inspecção e di::ecção dos me.li.:os empro!!ados 
na c!inica a seu cargo. ~ 

Mamlar organisar, pelos segun•los ·~ tercei:·os medicos de clí
nica cirurgica, diarios não sü úos doentes, a fJUem fizer alguma 
operação importante e dilllcil, mas :tinda elos que constituírem 
casos inte~essnntes J?ara obserYn•.:iies._ 

Commumcar ao d1rector as opera•;·oes d-~ alto valor, que 
tiver de praticar, ás quaes assistirfí,o os f<tcultativos do hos
pital, que serão previam,mte convocados. ~o caso, porém, de 
haver perigo imminente, procederá Jogo á operação, sem ser 
necessario dar parte ou esperar pelos outi'Gs facultativos. 

Vi_giar si os }nstru~entoe cirurgicos estão ilempre no maior 
assew, dando 1mmedmtamente parte ao .Jirector de qualquer 
!?.I ta que encontrar. 
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DOS SEGU:'>D03 ~IEDICOS 

Art. 23. Cabi.l aos segundos medicos, que auxiliarem as clinicas 
medicas e cirurgicas, sob a inspecção dos respectivos chefes, além 
das obrigações marcadas nos §§ I O, li , 12 e 13 do art. 23, o seguiu te: 

§ 1. o Comparecerem á hora lh visita diariamente, e substitui
rem o primeiro metlico em seus impedimentos e o uirector nos 
casos marcados no art. 21. 

§ 2. o Auxiliarem o primeiro medico na or;Ianisaçl\o e confe
cção dos mappa!!, a que se refere o art. 23 d~e reg·ulamento. 

§ 3. o Terem a Eeu cargo uma ou mais enrermarias demed icina, 
respondendo pelo seu asseio e pclicia, e dando parte ao primeiro 
medico de qualquer falta, quanrlo por si não possam rernedial-a. 

§ 4. 0 Organbarem os diarios, a que se refere o§ 6' do art. 23, 
e fnerem ver por escripto ou verbalmente ao pdmeiro medico 
a ne~cssidalle de alguma conf<-rencia, quando houver doente 
grave nas enfermarhls. 

§ 5." Terem a seu cargo o gabinete eloctro-therapico, o de appa
relhos e instrumentos de cliuica medic::t e velar sobre a conser
vação e a~seio do estabelecimento h~-,Jro-therapico e o ue hanh0s 
communs. 

P:tra esse seryiço t•Jr;i. a sua disposição um enfermeiro e tim 
servente, que serão os me;;mm encarregados da limpeza dos 
instrumentos cirurgicos. 

Art. 2õ. Incumbe aos segundos medicas, que auxiliarem a. 
clinica cirurgica, sob a direcção e inspecção rlo respl.'ctivo pri
meiro medico chefe, além dos deveres estabelecidos nos§§ 10, ll 
e 12 do art. 23, mais o seguinte: 

§ 1. o Vigiar sobre o asseio e policia das enfermarias a seu 
cargo, particip:\ndo o f[ ue occot'rer. 

§ 2. 0 Pt3lir, por intermedio do director, as caixas dos instru
mentos e apparelhoEI cirurgicos, que devem estar a seu cargo e 
em deposito no hospital para serem fornecidos aos navios da Ar
mada. 

§ 3. 0 Ter a seu cargo, não s.j todos os instl'urnentos cirurgicos 
e apparelhos para uso do hospital e uos navios da Armada, mas 
ainda as peças de curativos, para distribuir como f,Jr necessario 
pelas pessoas encarreg<tdas do cura ti 1 o nas enrerwariafs de 
cirul'gia. 

§ 4-" Pedir e receber da pharmacia o material rel.ativo a 
apparelhos e peças de cura ti vos, passando os devi(los recibos, e 
cuidar em que haja semp1·e uma reserva de tudo que fvr neces
sario para pensoo, operações e amLulancias. 

DOS TERCEIROS ~J EDICOS 

Art. D. Os terceiros medicas terão a seu cargo o serviço das 
enfermarias, qu.e lhes serêt designado pelo director e mais o se
guinte, quando estiverem de dia: 

§ l. o Encher as papeletas dos doentes, que entrarem, distri
buil-as pelas enfermarias, notar nas papel~tas quaesquer obser-
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vações, mandar conduzir para a enfermaria dos presos aquelles 
que vierem com a notlt de prisão, depois de fazer com que o 
porteiro passe o competente recibo, e dar parte aos medicos 
chefes das clinicas do que houverem feito, para que estes 
approvem ou ordenem o que melhor for. 

§ 2. o Passar, terminada a visita, o receituario do livro para 
umn, folha, que se chamará vohmte. Esta folha, depois de as
signada, será rnbricarla pelos primeiros medicas chefes das cli
nicas geraes e esp3ciaes e enviada á pharmacia, afim de servil' 
para a promptificação do receitual'io e documento de despeza dos 
medicamentos gastos. 

§ Cl." Fazer as primeiras applicações aos doentes, que che
ga!'em fóra das horas da visita, mnrcar-lhes a dieta, not:\r tudo, 
emttm, nas respectivas papeletas e acudit' a qualquer accidente 
iJUe sourevrmha. 

§ 4. o Velar sobre a policia do hospital e das enfel'marias, com 
particularidarle das dos presos, para evitar que se deem desol'
dens ou tumultos, devendo, quando isto succCJder, fa.7.er passar 
para a enfermaria dos preso!'! os doentes que praticarem actos de 
msuhordinação ou dewt·dens, e dar pétrte immeiliatamente ao 
dircctol'. 

§ 5." Vaccinar e revaccinur os indivíduos que para e~se fim 
se apresentarem. 

§ 6. 0 Assistir á distribuição, que se fizer na cozinha, dos ali
mentos pflra as enfermarias, e verificar si está de acrordo com 
aF! presr:ri pções. 

§ 7." Examinar os generos contractados, entmdos para con
SUI!IO rlo hospitrll, dar parecer por escripto sobre a. ~ua qualidade 
e l'e,jeitar os que não forem bons, dando de tudo conhecimento 
ao dir•!ctor, para stJ:l immediata substituição ou acquisição de 
outros no mercado, pol' conta •los fornecedores. 

§ 8." Examinar tambem O$ generos, que entrarem diaria
mente para o hospital, comprados pelo tiel do ulmoxarife, e, 
achando alguns incapazes, obrigar o me~mo fiel a trazer outros 
hons, dando parte logo por escripto ao üirector, para provi
denciar, c~so seja necessario. 

§ 9." Os terceiros medicos, quanclo estiverem de dia, niio serão 
chamados para serviços fóra do estabelecimento. 

§ 10. Durante as :.!4 horas do serviço não se retirarão do 
hospital., salvo casos urgenti~simos, julgado;; a juizo do rlirector 
llcando, porém, outro medico s•1bstituindo-os. ' 

§ 11. A sabida dos terceiros merlicos, durante o s m dia de 
Berviço, fóra da:> condições do paragrapho precedente implica a 
pena de prisão. ' 

DO PIIAR~!ACEUTICO-CHEFE 

Art. 28. O pltarmaceutico-chefe, embora não faça parte do 
pessoal do hospital central, terá sua séde nelle, atl.m de poder 
exercei' convenientemente suas func~ões, que consistem em ttsca
lizar touo o serviço pharmaceutico, inclusive o do hospit:ll central. 
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DO PHAR:I!ACEUTICO-CHEFE DA 1'1!.\R~IACL\ 

Art. ~9. Ao pharmaceutico-chefd ela pharmacia compete 
§ 1. o A direeção, i nspecção e fiscalização do serviço a seu cargo• 
§ 2. 0 Sua distribui~'ão polos outros pharmaceuticos e mais pes-

soal da pharrnacia. 
§ 3." l\Iandar aviar o receituario, logo que lhe forem apre

sentados os lrvros das enfermarias. 
§ 4. o Attender aos pedidos que, procedendo do chefe do Estado 

l\Iaior General da Armada, do inspector ~anitario naval ou do 
director do hospital, lhe <tpresentarem PS rner\icos e pharma
ceuticos rlos navios, corpos e estabelecimentos de marinha. 

§ 5." Examinar o l'8.eituario do dia e, achando prescripto 
algum merlicameuto que não existir na pllarmacia, participar 
ao dil'ect •r, para ser c•>mpraclo, sal v o o caso de poder ser su bsti
tuido por outro, a juizo rio metlico que o houv·.;r receitado, que 
será ouvido a resrwito. 

§ 6." H.cceb~r· os dinheiros que forem necesstrios para as 
compras miuuas da pltarmacia e apresentar' men~almente contas 
do que houver rlbpen,lido, deYidamente dncnnwntada,;, afim de 
justificar os ul:onos posteriores. 

Pam este fim terú um cofre, como determina este regula
mento, do qual será o responsa v e!. 

Art. :10. PI'estará contas annualmeute, na Contadoria de Ma· 
rinlra, d<t ph,1rmacia a seu cargo, para cuja escriptnraç:lo terá 
os linos adequados. 

Art. :31. O pharrnaceutico encarregarlo da plJ.armacia terá 
sempre esta providtt de tolos os rnerlicaruenr.os notessarios, do 
modo a poder executar promptamente o receituario, e Rerà res
ponsavel por quai']Uer falta ou estrago d0s oLjeetos a ~eu cargo. 

Terá, pelo encargo ria p!t:1rrn>~ci:t e para quellr·as de medica
mentos, a grat.ificar;:lo mensal de l:?S, que Ih~ Stlr:í paga depois 
da pr'e . .;taçã<.l r! e conta~. 

Art. :32. O pl.Htrnpetmticn encarregado •1:1 phnrmacia será 
substituído em suas t';dtas ou impeuimentoc:: pelo mais graduado 
ou n~ais anti~·o, no ca;;o d8 ign,d patento, rl"s p\iarmaceuticos 
auxiliares, scrvind,J ~ub :>U<1S ur,Jens. 

!JO l'IIAHMACEUTICO·CIJEFE DO LAJ:OltATuiU•l CHD!ICO 

J\rt. 33. Ao pharmaceutico encarregado do laboratorio chi
mico compete: 

§ 1. 0 Ter a S<clll c:J.r·go o laboratorio e apparelhos pertencentes 
ao ml'smo. 

§ 2. o R e 1 uisitar rJ,s fol'lleeer.lol·es as rlrog rs e mais subshncias 
necess:trias a manipulação c confecçli'J d:u; tinturus, vinhos, 
ag-uas g•tZ'Jsas, extractos o outrus preparados magistr·aes on 
ollicinaes, precisos ao c..,nsumo da pharmacia do huspibl. 

§ 3. 0 Velar pam rJUe a pr·oduer;ito do laboratorio clrimico 
seja a mais econumicn, possível e em qnantidarl~ bast·mte par,t 
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o•·corrcr ,·,s necessidades do consumo, de mo•lo a V'ler com
pelir C(J\Jl Yalltag<>m com o commercio. 

§ 4." i\Llnifestar a prouucção do laboraLorio e aprcse:1tar re
latorio •los trabalhos feitos sob eua tlirecção. 

§ 5." Mau,J<n fazer pelo seu ajudante as analyses, '!Ue forem 
precisas, de medicamentos, preparados me:licin,\es e ''~ que fo· 
rem rrqnisi tadas pdos medicas. 

DOS l'lL\R:II.\CEl:TJCOS AU:{!l 1.\RES 

:\l't. :;4. Os pltarmaceuticos auxiliares se1·ão em clU:!iero de 
;;;eis, e auxiliarilo, tres o serviço do labor:d.orio e tr"s o de 
pharmnYia. 1 eveoamlo-so no serviço tio dia. Se1 ão tirudos 
llentre os p!nJ·macenticos de .?", 3• e 4" c!J8:;es. 

An. 3'J. O:> tlous pllarmaceuticos aux11i:lre-; mais gra•luarlos 
Eervirão como ajudantes, um do clleie da pliaJ'ill'.tcia e o outtO 
do chefe do labora torio e serão por i~so disp•;n~ados ·lo S•]l'Viço 
do dia. 

Att. 36. O;; pharmacentico.o;, chefes d:t pharmacia e do labo
ra to rio, nas suas !'altas serão substituído~. " do },1 bomtorio pelo 
pha•'m<tcentico-chPfe da pharmacLt e vice-VPJ'Sfl. 

Art. 37. O;; che[es rle serviço de pharmacia e do laboratorio 
mantel'ão a disciplina entre os empregalos sujeitos às suas or
dGIIS, po(lemlo mesmo, em caso de nece.;si•lad~>, pt·endct' qual
qUtll' delles, Llumnte '!I horas, commutü·ando porem o facto ao 
·>JiredoJ'. 

Dél Clltl"RGJ.\0 DE'<TI><TA 

Art. ::s. O cirurgião dentista terá a seu cargo o .Q·abinete 
oclonto!ogico e exercerá suas funcções no Hospital de :IIarinh:t, 
onde seriío mandadas apresentar as praças que ueces»itarem 
dos ocas serviços. 

§ 1." Os instrumentos, que fizerem partn do g'•binete odon
tologico, tiJarão a cargo do cit·urgião dentbt1. 

§ 2." Salvo casos excepcionaes, todo o serviço oclorrtolngico 
~·Jrá feito n•1 lto~pital central. 

DDS l'R.\T!COS DE l'IL\lnl.\.CI.\ 

:\rt. :1\l. 0;; praticas de pharmacia auxiliarão cs pharmacenticos 
Dm tudo <fUe I hes for ordenado em relaçã,o ao S'lrvi~o e fat·ão dia 
!J!lra o que <dlernarão, n~o podendo a.us,mtar-s•) sem licença d; 
dn'•Jctor· e rlo pharmaceutiCo·cheft>, sob cujas ordens sirvam. 

Paragrapho unico. Oi! praticas de pltarmacia residirão no 
hospital e P''t' elle serão mantidos. 

DOS ALmi:-<OS l'E!'iS!úNJSTAS 

Art . ..!<1. Çls alumnos pensionistas serão auxilinres das clini
"as •lo ho~:fl!~al, e com.o ta~s acompanharão os primeiros me
·Jtcos nas VIsttas e ccadJuvarao os meúiGr's de dia. 



MTvS TIU l'OI>ER EXECUTIVO 

~ 1. · Alternax·ão no serviço de dia e se1ão oLrigados a esJ:'e· 
-ve'r 11a~ papeletas as oLsorvaçõcs tllnmon.dricas e bem ass ;n 
a raz·~r a analyse das urinas, qnCJ lhes fcr ordenada. 

s 2.'' Ajudarão as autopsia~ . 
. '3 ::. · Só sahirão do hospital para a~sistir ás rmlas da Es2ol:.t 

\!e :11e•llcina, voltando ao estabelecimento log-o que estas ~·},·· 
jJlinem, para eompletarem os trabalhos ele que houYet'ern s'do 
incn m h idos, lindos os quaes I:Cderiio retirar-se, com scienci~t :o 
medico do dia e do director. 

§ 4. o O •lirector se informará <.hs horas em que começam '13 
·mias por elks frequentadas e das em quo tenninatll, a1iu ~e 
llies conce!l•·c o tempo Ut'ccs~ario. 

'§ ;-,_., Os pensionistas auxiliarão ,,s medicas do hospi'al, 
!il•}S Jll'i moi ro,; cura ti vos dos dw·ntPs, que eu trarem feridos ·~ u 
em cshrlo gTavc e uu confecção dos mappas nosologicos d:1s ~::i· 
lerrnarias. 

~ G.' Uurante as fcl'ia~. assistil·üo a exercícios praticas c :1; J.· 
'.!nr1ío os trab:dhos rel:ttiYOS ao arr:>,:Jjo das amhulanc!ns e ou~]']3. 

D:) E:\FEP..:--IEiitü-:,':()Jt 

.:dt. 41. De act:Ot'do com o regulamento elo Corpo tle SatL:·3 e 
tio :1r)•m\ta!, o enf0rmeiro-n:ór será o chet'e dos enferm•3;l'03 
do est,{!Jplecimento. 

, :·t. i!. Elle receberá as ordens p:ua o cc~·yiço directam·:·~l~fl 
d,, dircetor e Jos medicos do hospital. 

·1rt. 43. Receberá do almoxarife os moveis, roupas e objed·-·3 
pl''"'~isos para o serviço das enfernMrias e dos doelltes, passe.·>'" 
il'l m0SPJo as competentes cautelas. 

~\rt. ~11. São attribnições do e:1fe;'meiro-mór: 
~ 1. 0 Dirigir e Jh:calizar o serviçJ las enfermariu.3, t:1nt0 -~;n 

;•.:-hçã0 aos enfermeiros, como :tos E••rvunte;:;. 
§ :2., Distribui!' o;; enf,"l'JJJCiros pt'la~ e::ferlllarias e bem ,t:;· 

sim C' oen·nnte.;. 
'.\ 3:' Fazer ;t chama· h do3 enftcmeiros e ferventes dua~ >e

Z·~s por ílin, ~endo pela manhü. ao to11Ue de d0spertat· e :i noite 
pt:'n, distr·ibuir lhes o serviço de v dantes. 

:; í.' .'ví:uHht• ex:uninar os leitos dos do3llt.8S, ntim de 1 ,J,. Li 
<.:l!eo: r.···~m or,cnltos alilltentos eontr:t.l'ios ;ls dietas, que lhe-; ti~ 
l•'l'elll sido pi'flS•oJ'iptas pelos ütcultativos, on outt·os ob}•dos 
wohiiJidos . 

.::i 5. 0 Mandar annnnciar por toque de sinct'l. a entr:Hh t!r~s 
Ew•lk<J' clinicas parno a Yisita. 

,; '··" llit•igit',lisealizar eorrlcnar todo u serviço rle as:'P;·) t!o 
11•1-·l'il:tl e :;nas llepen•lencia~. OX<.!epto o flltC e~i.ivm' /l. car~ J ie 
f<Jilccionarto e~peci<tl. 

,; -;.' l\landut• faZ•'t' o set'viço externo, qw· for Jll'!•ciw, F' (1 
r,r-n~,,nt<·.~, tlllndo parLe ao mcJico de di:t. 

::i 8. 0 RocebJJl' a !'oupa lavada, m.wJar hY<J.l' asnja, tw!J r,i)r 
nvio d·) J'Ol, e d:tl' }';trte •Je qualrJUCt' irregulal'l.Tade ll' st·· -·~ ,_ 
y 1•.•), 



>=i <J.o Mandar proceder á de~infecç3o da~ enfermaria~ e mr~.is 
depend"ncias do hospit~l. sempre que lhe for ordenado pelo di
rector, I•" medieos e o medico de dia.. 

§ 10. Fiscalizar o serviço tle illuminaç·iio do hospital e enfer
maria". 

Art. 45. O enfermeiro-mór babnce<trá mensalmente' as enfer
marias, para poder fiscalizar ''~ ol•jc'cto.< da Fazentla Nacional, 
a carg.; dos enfermeiros, c das faltas que encontrm· apresentará 
uma re.Jação, por elle assignatla, ao director, para se !\uerem 
as precisas declarações, afim de e!fectuar-se a competente inde
mr.iz~çô\a. 

Arl. 40. O ajudante do enfermeiro-mór será nomeado, r,or 
pt•oposta do mesmo, pelo directoe, c compete-lhe auxiliar o 
enfermeiro-mór e substituil-o Plll ~eu,; impe,limentos, assuminrlo 
a. responsabilidade do que fizer. 

DOS SEP,YE~TES 

Art . .n. Os serventes farão t<>do o ~9: ;·i~'o do ltosj·ibl, que 
lhe:s f•J:' or•lenado \leio en[crmeit·o-múr ,. en!e•·rneil·os, tanto nas 
e'.lfet·marins e depend ~Ilcias •lo lwspit~l. ··mw f;·,t·;t deste. 

~i 1.' Os sen·entcs H'>itl'So Sl•mpre, em .'e,_viç•J e fúra, de Llusa 
de brim pardo ou azul, com botões pretos li<os, calça f;)mbcm 
de ~t·im p.ll'do ou azul, bonnet igunl ao i\,,; marinbPiros, com o 
'li:;tie•)- Hospital da 1\brinh:t- c scr:'io, rtnanrlo doentes, tra
bdos n·) ho~pit:tl, pBrúomlo metad.; rlos Yt'nr:imentos. 

Art. --18. Os 8crventeB, do me~mo modo que o< enfermf'irus, 
.~-.o obri;;arJos a residir no llOS[;Jal e teem diteito ~t r:l•·fío, caro:\ 
c luz. 

raragrapho unil)iJ. Par:t s 'I· ventes 'eriio admittidas unica
mente pessoas de 18 et 40 annos, ·com n rolmEtcz pt·cr:isa para os 
t:ahalhos, a que são destina·las, te11tlo preferencia as ex-prar::l< 
1h Arm11.oln, que com rlocumnntos prov<·m ~· f'tta boa con.tuct:t. 

1•0 ,,, )!OX.\Icll"E 

:. t. --10. O almox;c"ifc ser:i cnc1rreg-a \o da :dminisll'açiío 
o:ct<•Hnica do ltospital e terá a sen cargo a Ul'l'Ct,adaçilo, escri
p~Pl'ctç:\o e contabili•ladc do,.; dinhdt·os, ge'JCl'•)3 e mais em~itos 
d<' Fazcn\la Nacional do est:tbelecimcnto. 

~ 1.° Co:npetc lho ainlla, "emprc qüo o diredor ordenar 
fazer os pedidos conc')rnentes ao serviço dos doentes o tmfor~ 
n~a-ias, os quaes comprehcn,lct·itn, al,~m do.-; g-nttOJI'•l~ alimrnl.ll:ios, 
ns_roupns e mais o~i·~·_:tos atl in•~11tr·.~ a n-•• ::r•f'vi•;.,, i'''·~H:u"l'l 1), 1 
Lo,Je em rlrm.nte o hoílptto.l IL Pi'"\ nl'-.1'1 dil'f· l.r'""'"''' ,,,,~ J:rl'lln 
rw!. ·-·r:s, I"JU6 tiVIl::''·rn r.oJdr:J.I'I·•'· '''Jill o Mrloi;d,,.,.j" d:l ".lfl.l'll•ll!i 
I 11 'I·J'Jlí~I'':.'J!;,f'if) 1 ' ··lfllltl!'ltd.ti'/JJ'~II··d•,l 'l•lll.i·~. 'JJJ .. d·•. , 
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§ 2.• Desde que sejam verificados e rubricados pelo director, 
irão os pedidos, directamente, para os fornecedores, que os satis· 
farão, fazendo a entrega respectiva nos hospitaes. 

Art. 50. Incumbe ao almoxarife: 
§ 1. o Fazer os pedidos. as remessas em geral, os bilhetes de 

concerto e organisar no liuo competente o resumo dos mappas 
parciaes tlas enfermarias, para que tenham o municiamento das 
tlictas. 

§ 2. o Receber os dinheiros par;t as compras miudas di ar ias tJ 
reeolhel.os ao cofre, apresentantlo mensalmente na Contwloria 
as contas, que serão processadas pelo modo indicado nas instruc
ções de 18 de março de 181\3, na parte que lhes for applicavel. 

§ ::.• Ser clavicul;trio do L"•fre, peb fJUal é responsavel im
merliato. 

§ 4. 0 Escripturar a sua conta e os li·nos de soccorros, lan
çando as notas de altas nas cadernetas e guias, cujil. guarda lhe 
é privativa. 

§ ;-,,o Organisar as folltas dos vencimentos dos enfermeiros, 
serventes, remadores e cozinheiros, a cujo pagamento assistirá.. 

!'I 6. 0 Receber os generos e mais ohjectos que entrarem parJ. 
o hospital, depois de assistir aos exames respectivos, pcsagc:n, 
conta e medida. 

§ 7. o Cuitlar no bom acondicionamento dos generos e de tudo 
quanto receber p:tra supprimento do hospital, respondendo pelas 
taltas ou estragos que provierem de sua. má arrumação. 

§ 8.• Ter em vista a limpeza e arranjo das salas onde se de
positarem os generos. 

§ 9.• Fornecer as rações dos empregados, conforme o muni
ciamento feito pelo medico de dia, autorizado pelo director. 

§ lO. Entregar os ohjectos pedidos p ,ra o serviço do hospital, 
dos quaes não possa ter despeza immerliata, em vista da auto
rização do director, cobt•anrlo a drwida cautela e desobrigar-9e 
1a indemnizc~ção, no caso de falta ou extravio, pelo descorito ·lo 
empregado responsavel. 

§ ll. Satisfazer com pontualidade os pedidos, que lhe forem 
apresentarlos, em virtuJ.e de ordem do rlirector, conforme as 
regras fixadas neste regulamento. 

§ 12. Ter sob a SU'1 responsabilidade e carga as roupas pMa 
uso dos doentes, fazendo os competentes pedidos ao director. 

§ 13. Fazer, com prévia audiencia do director, os pedidos ·Je 
qualquer genero ou artigo, de que carecer o Almoxarifado. 

§ 14. Responder pela deterioração ou extravio que, por culpa. 
sua ou de seu fiel, se der nos generos e artigos confiados á sua 
guarda. 

§ 15. Receber ou mandar ~eu fiel receber, onde for deter
minado pela autoridade competente, todas as dietas e alimentos 
frescos para municiamento geral do hospital, ficando expressa
mente prohihido fazer substituir a sua pessoa e a de seu fiel por 
servontf•s ou outrn empregado rio hospital. 

~ !fi. Ylgln.r nttentamon!A n cnn•lucta dfl seu fiel, p ·h qual é 
I'I•HJIIIII"Il Vt•J, 
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Art. 51 . Ficam a seu cargo a9 cadernetas dos ofllciaes e 
prn~·as, que entrarem para o hospit!l.l, que sel'ão dllpois as dos 
ofliciaes entregues aos proprios e as das classes remcltidas a 
~eus corpos ou navios, quando ti';~rem alta. 

Paragrapho unico. As C[l.dernetas dos officiaes e praç1s 
que fallecerem, depois de nellas srwem averbado' o,; espolic•s, 
gerão enviadas ao Quartel Genet.,ll, par<l terem o conv,•nionte 
destino. 

Al't. :)'2. O almoxarife terit soh a sua guarda os espolias em 
geral, comprehendeudo joi<1s e di nheit'C'. 

Paragrapho uuico. As joias e o dinheiro serão ;·Gcolhidc~ ao 
ccfl'o, depois de especificados o UY•Jt·b~l·los nas r~.:spccthas ca•lcr
r:etas. 

Os espolias dos officiaes e praça~, que ni"ío pertencerem ao Corpo 
d.e .:\tarinheiros Nacionaes ou Batalhão Na vai, serão remetti•los 
no Commi~saria lo Geral, e das praças llaquelles corpo~ a pessoas 
~.:ompetentemente autorizadas pelos commandantes 1los mesmos, 
que os vierem buscar, devendo passar recibos dos mesmos es
polias. 

Art. 53. Par.t regulariJadc:, ordem e fiscalização dos espolio.'> 
E:e relacionarão em livro propr·io e in•liviuualmente os quo 
fo,·em arrecadados, o quo const.iluirá a carga do almoxarife, e 
~ua descarg:t será dada nesse mesmo livro, pelo recibo das pes· 
:;oas ou estações a rt ue forem ontregu~s. 

Art. 5.1. O almoxarife será. :1bona1lo de ração, cama e luz e 
r,-.or.trá no hospital com sua família, si houv9r accorumod;tções 
apropria•las que nãJ prrjurlirtttettl aô uece~sirla<les do c~tn.hele
cimento. 

Art. 55. O almoxarife presbl'it a caução cxigi1la aos demai~ 
c!D('iaes de fitzenda. 

DO l'!Er, 

.\rt. 5fl. O fiel é o guarda da arrecadação e cumo tal respon
sr.Yel por tudo quanto a esta pertencer. Ser:i nomearlo pelo com
n~lssario geral dtt Armada, por proposta do almoxarife. Cc'm
pete-lhe : 

~ l. o Coadjuv,lr o almoxarife em todos os serviço.::, com ex
cepção da escripturacão de sua conta, e executar o que lho 
L!etcrminar relativamente ao serviço. 

§ :!." Substituir o almoxarife nos seus impe<liment<Js, nos 
tormus do decretJ n. 4542 A.de elO de junho de I Si I, sendo neste 
caso a conta escriptur;td'.\ pelo escrevente que o llirector 
desi!Snar. 

::> 3.'' Re~idirá no hospital e terá l'<1ção, cama, luz o trata
cento, quando doente, per,lendo então metade dD set~s venci
centos. 

DOS ESCREVI'::-\TES 

Art. 57. Os escreventes farão os traLalbos rtue lhes forem 
determinados pelo director, compethrlo a um delles fazer a es-
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cripturar:ão da pltarmacia e labot•atorio àebaixo dt\ immediat' 
iuspecç1io elos pharmaceulicos. 

Art. 58. Ninguem SlH'á nomeado escrevente do lto.~pital, sem· 
provar ter bom proce·limento e a idade de 18 annos. pelo menos. 
mostranrlo em concurso ter boa lettra e conhecimento de g-mm-
m:ltica, lingurt nacional e ~rithmetic<t at •. a lheoria das pro
por•;Ges, inclmivarnente. 

Art. ~,\l. Os escreventes terão a ~radnaç~.u de t•·" sargent<'S e 
marilO os respectivos uniformes, e serão trattvlos nu hospit:d, 
quando doentes, perdendo metade de sens vencimentos. 

Haverá um e:;crevente p tra o serviço do chefe dos pharrna~ 
c"utico3 e encarregados !la phaPmacia e In boratorio. 

DO C••'fTJNUO 

Ar!. m. Ao continuo lia secretari:J. com pe l•}: 

§ l. '' Cuidar no asseio das salas e moveis !la sem•dariu, re- · 
spowlend<J pelos livros e p.lpeis que lhe fo!'em entregues. 

~ 2." Ter sempec as mesas dos empréga,Joo p1·ovi<las do qn(} 
for nec'3ssali(l, fechar e entregar o expediente e seliM' m papeis· 
que exigirem es,;a lormalillallo. 

§ :3.·' Tran,.miltit· ao.-; empregados os recauos e p:1p<1is que· 
lhe forem llirigi,Jos. . 

§ 4. 0 Sul<st1t!Jir o ajnr1aute do porteiro do lwsrlitul em SPIIS 
impediment1s. 

Art. G I. Tera a graduaçii.·.l do cabo de esq mvl r a e será obri
fWdu a an lal' uuitormisado em serviço i nter·no ou externo !lo 
hospital. Q•mndo doente, Sr!r:í. trata<io no hospital, per. lendo me
tade tJ,>< veucimentos. 

D' l'ORTElPcO E SEI .. \.ll.'D.\1'\Tl': 

Art. 6'2. Compete :1o port<}iro: 

!'\ l," Executar e ol>servar as instrncções dad•1s pRlo üirector 
ou !!tt(:olll ~uas vezes fizer, não consentindo f!11C !·ntre no hos· 
pital a fallar com os doentes p~1ssoa alguma se1n liceuça tlo me .. 
dico de dia. . 

§ :'2. o Evitar que as pessoas que obtiverem licença para visitar 
qualquer doente lhe levem algnm alimento ou ottiecto prohi·· 
bi!lo, corno dinheiro, <Lrmas, etc., podendo vara este fim f<tzer. 
cs exames precisos. . 

§ 3. 0 Ter um livro em que faça aponbmontos de to~1as as 
baixas que trouxerem os doentel', qurJ diariamente entl'arem. 
para o hospital. 

§ l. o Vi~iar que uenhum doente saia. do hospital, sem ter 
alta ou hcença do facultativo que o tratar, para passear,. 
dando ainr\a neste caso parte ao director, e t.em empregado 
algum subalterno, sem licença, por escripto, do rlirectol', e, ne.. 
sua f;tl ta, r:le quem suas vezes fizer. 
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Art. 63. O porteiro communicará ao medico de dia as 
occurrencias que se derem em seu serviço, desde que se abrir 
até que se fechar o hospital, assim como refer·irá. ao mesmo o 
nome das pessoas que entrarem ou sahirem depois do toque de 
recolher. 

Art. 64. O porteiro será. tambem o encarreg-ado de guaJ·tlar 
os fardamentl's, e no livro em que lançar as baixas fará a de· 
claração das peças de fardamento e mais objectos que os doentes 
trouxerem, e mencionará o corpo, companhia, numero e navio 
a que pertença a praça. 

Art. 65. O porteiro será coadjuvado no serviço da portaria 
pelo seu ajudante, que o substituirá em seus imperlimentos. 

Art. 66. Tanto o porteiro como o seu ajudante :J.ndarão uni
formizados com blusa de ftanella azul com botões pretos lisos, 
calça branca ou de flanella azul e bonnet com o dístico - Por
teiro do hospital. 

Art. 67. O porteiro terá a graduação de ro sargento e o aju
dante de 2" sargento. 

Paragrapho unico. Tanto o porteiro como o seu ajudante teem 
direito a ração, cama e luz, residirão no hospital, e quando 
doentes serão tratados no hospital, perdendo a metade de seus 
vencimento1. 

TITULO II 

SECRETARIA, ESCRIPTURAÇÃO, 00::\SELIIO AD:IIINISTIL\TIVO, 

REGI!Ill'~ DO HOSPITAL CENTRAL 

CAPITULO I 

'SECRETARIA, ESCRIPTURAÇÃO, CONSELHO AD:\IINISTRATIVO 

Art. 68. Os trabalhos da secretaria durarão seis horas em 
todos os dias que não forem domingos ou de festividades na
cionaes. 

§ 1. o Nos casos urgentes ou extraordinarios, o director po
derá prolongar as horas de trabalho, ou manrlar executai-o 
nos dias acima exceptuados. 

Art. 69. Haverá na secretaria um livro de presença. denomi
nado - Ponto - no qual diariamente os empregados militares 
e civis assignarão os nomes por extenso, ás horas marcadas 
para a entrada. 

O director, chefes das clinicas e os chefes do la hora to rio e 
pharmacia não estão sujeitos ao ponto. 

A' vista. do livro do ponto, fal'á o director pa8sar attestado 
de presença dos empregados, que assigna1·á e enviará ás repar
tições que tiverem de pagar seus veucimentos. 
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Art. 70. 03 enfermeiros, cozinheiro3, serventes e remadores 
serão apontados diariamente pelo enrermeiro-mór. 

Paragrapho unico. Estes pontos acompanharão e justificarão 
as folhas de pagamento. 

Art. 71. Os de!lcontos por falta<! serão regulados pelo dis
posto nos arts. 77, 78 e 79 do decreto n. 4354 de 15 de março 
de 1869. 

Paragrapbo unico. Os empregados militares só soifl'erão des
conto em sua gratificação. 

Art. 72. Os trabalhos da escripturação c expediente da se
cretaria do hospital ficam a cargo do.<: escreventes, que os farão, 
conrorme lhes for ordenado pelo director. 

Paragrapho unico. Além desses trabalhos, coJ.djuvarão os que 
lhes forem determinados. 

Art. 73. Haverá no hoS!pital um archivo. 
§ l. o O archivo da secretaria ficara a cargo do dh•ector. 
§ 2. • Neli e serão guardadas as papeletas dos doentes tratados 

no hospital, com o seu destino, to<los os papeis perbncentes á 
secretaria, documentos, correspondencia officiul, etc. 

Art. 74. A escripturação do hospital será feita tte accordo com 
este regulamento e o decreto n. 4512 A, de ;;o de junho de 1870. 

Art. i:'i. A escripturação dos apparelhos electricos, instru· 
mentos d ~ cirurgia. e observaçOes clinicas, etc. constará dos 
sc>guintes livros: 

I. Um livro de pedidos para requisições e cargas. 
li. Um livro de termos para. consun1o de inuteis. 
III. Um livro mappa para demonstrar a receita e despeza. 
§ 1.• Todos os apparelhos de uso medico e cirurgico serão 

carregados ao responsavel em livro competente. 
§ 2. • A receita constara do inventario o pedidos de instru

mentos e mais objectos para os navios, corpos, hospitaes, etc., 
do Ministeriod>t Marinha. 

§ 3.• A escripturação ficará a cargo de um dos escreventes, 
sob as vistas do respons;tvel. 

Art. 71i. A escripturação da pharmacia e laboratorio con
stará: 

I. Da escripturação propriamente da pharmacia, deposito de 
drogas e medicamentos. 

11. Da. escripturação peculiar do laboratorio chimico. 
III. Da escripturaçii.o de apparelhos para pharmacia., analyse 

chimica, etc. 
Art. 77. A escriptnração da pharmacia constará ainda de: 
Livros de receituario. 
Livro de pedidos. 
Livro de termos. 
Livros de entregas. 
Livro mappa. 
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R•:sumo: 
§ 1." 0-> livros de receituario servtrao l'ara nolles se lan

çarem as formulas prescriptas pelos clinicas das enfermarias. 
§ "!. 0 Os livros <le pedidos, termos, entregas e mappas, para 

os tins dutermiuados no d<3creto do 30 de junho de 18iiJ. 
AI"t. 78. Fica crea lo um livro <le requisições de drogas e 

mai5 objPctog, que entram na composição dos medicamentos e 
preparados ofticinaes do laboratorio chimico. O!odelo n I.) 

l'aragraplto unico. As rerpti>iÇÕL'S Ee!ão <le~pac:lladas pelo 
•lirector. 

Art. i9. Fica tambem crendo um livro para manifestos, 
especialmente a cargo <lo rlmrrn:\Ceutico cnC3l'I'eg:vlo do labo
ratorio. (Morlclo n. "!.) 

§ 1. o E>se livro servirá p:m1 manifesta r o caneg.tr em 
receitas ao l'rtC Lr-regarl.o rl:t philrm:tcia. os prep:tra•los o!IIci
naes feitos no la.bor;,torio, e,;pecilié!ando u quaiil1<1de, quantidade 
e valor do.'material empregado. 

§ 2. 0 Por este manifesto terá o chefe rla ph u·maci:L a rLspcz'l 
das droga,; que tiverem sido empregadas nos prepaJ>ctdo.:;. 

§ 3. 0 Os manifestos serão rubric;tdos pelo dirr1ctor e por este 
man·lariGs C'trt"egar em recoitJS ~- atten ler na rL•spez:t do~ res· 
ponsaYcis. 

§ 4." A escripturação da pharm:,cia e LLh,Jrat·•rio nc.1 exclll· 
sivamente a cargo <los pharwac<·tJticos. 

Art. 80. A escripturação dos deposite.~ do appM0\hos c ins
trumr'utos para uso medico e cirnr,;ico fica nos resp0nsaveis. 

Art. S l. A eRaripturação do fazenrla, a cargo drJ alrnox·u·i :'e 
do h0spital, será feita de accordo com o disp J<to no decreto 
n. 454! A, de 30 de juuho de 1870, e coJstaJ'it d0s ~egnintes 
livros: 

I.'' I' a r a perJi,lo~ de di nh•ür·o. 
2. 0 Para pedidos de viveres c• 1\ieta~. 
;:; • o P;<ra pedi<los de sobresalentes. 
4. o Para remessas e entregas. 
5. 0 Para diario 1le despeza. 
6. o !'ara termo dt~ inuteis. 
7. 0 Para cautelas. 
S.o Para pedidos de roupns. 
Art. 82. As despezas do livro ,Ji,leio SP.r1i.J Llnçar\as e assi

gnarlas pelo medico de dia, que nHtndaril rrceber do .\lrn•)x:a
rifado os at·tig·os e ol\jectos llestin,tdo< ao ~erviço, e serão 
rubricadas pelo dil'ector. 

l'nragrapho unlco. Exceptuum-se os objp,ctos que tenham 
de fica~ tempoyariamento ~ob a respon~abilidade dos empr·e
gados mcumbtdos de servrços esp?cia~s. os qu'l.es assignarão 
a respectiva responsabilidade. 

Art. 83. l'arn o abono das dietas dos doentes e rações dos 
empregados do hospitr~l, vigorará o diario de drspeza. em que 
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o medico de dia fará o municiameuto, conforme o disposto 
no art. 84 do tlocreto de 30 de junho de 1870. 

Art. 8L As receitas e cargas •lo.~ responsa veis da F<lzenda 
:'i'acional serão Ceitas pel:t~ esbções cntr~garloras ou pelos 
fornecetloras, r:omo prc2eitu'l a part•J final do aviso rle 21 de 
novemlJJ'O r!e 187\1. 

Art. 85. Os li\'rus de soccorros rio pes;;oaPserão escripturados 
pela. i'órm t marcada nos arts. 91 e 9~ do decreto n. 454? A. de 
JO de junho de ISiO. 

Art. 8Ll. Ihverá mais um livropro1·rio p1t'a a C'~cripturl!ç'lo 
especi:ll dos espol i os arrecadados. 

Art. 87. N:< escripturação <los livro3 mappas do almoxarife 
e pharmaceutico~ nO resen·aril uma columna. p<~ra numeração 
das receitas e pedi los, cem o numero de ordem da apresentação 
rias factnras rio~~ fornecetlores e pe lidos, nos qunes se certificar;\ 
o recebimento e \anç~unen to dos al'tigos, ml'n~ionaudo o numero 
da receita fJUe compl'ovar. (:\1odelo n. :L) 

"\rt. 88. Ihverá tambem um livro do porteiro, em que cllo 
fará o lançamento das baixas e altas dos doerJ l.es. 

Art. 89. Na escriptura('5.o gemi t\•) hospitLl lica em inteiro 
vigor a doutrina tios arts. r>·z e G3 dv re;.:ultuneuto 11. li~·! A, ele 
::o ele junho de I ~i O. 

Art. 90. Haverá no l10spital central um conselho allmi· 
nistrativo, fJUC seri cvnstituido pelo director, como presidente, 
os quatro ['l' me I ices, o.> dous pll'lrrnaceuticos chefes rlrt pilar
macia o laboratorio e o almoxat•ifo. 

Servira rle secretario o pharm~ceutico mais moderno. 
,\rt. 91. Este come\llo, que se reunirá pelo n1enos uma vez 

mensalmente, a convite do director, tem por firn tomar conhe
cimento d~s factos de nota, flUO se passarem nos dilft!rentes · 
serviços do hospital e das medidas apresenta•las pelo director ou 
por rpmlqucr de seus membms, tendcntes a melhorar a parte 
hygienica e econonlica do hospit d. 

Art. 0.2. As ar.tas das renniões serão lavrad~.s por um escre
veutedo hospital elll um livro e as:-i;2nadas pfJr tüdés os llll)m· 
bros preoentes. 

Art. 93. Si da discussão do conselho resultar a approvação 
de me•lidas inrlbpensaveis ao l•ospit:\1, e cuja e.xecução não 
esteja na a!ç .. da do director, este fari tirar cópi:t tbt acta. ou 
actas que so occuparem tlessns medirias, afim de remcttel-as ao 
insi'cctot· r\o Serviço Sctnitario. 

CAPITlJLO I[ 

DO TIEGIME:\' DO HOSPITAL 

Art. \JJ. O serviço interno rlo hospital obedecerá ús seguintes 
regras : 

I.• A entrada de qualquer doente será annunciada pelo por
teir•o ou quem suas vezes fizer, por um toque de sineta, afim do 
medico de dia prestar-lhe os necessarios cuidados. 
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2.a A entrada dos medicas e official de visita será tambem 
annunciada por toques de sino, em numero que o director de
terminar. 

Art. 95. Deaccordo com o artigo precedente, haverá. diaria-
mente de serviço no hospital central : 

l. • Um medico, que se denominará. de dia. 
2. 0 Um pharmaceutico e auxiliares necessarios. 
Art. \J6. Na ausencia do director e findo o expediente, o 

medico de dia é a primeira autoridalle do hospital. 
Art. 97. Nenhum objecto entrará ou sahini d.o hoRpital, sem 

ordem do director, e na sua ausencia, do medico de dia. 
Art. 08. Nenhuma pessoa extranha ao hospital poderá ser 

nelle admittida sem sciencia do director ou medico de dia. 
Art. 99. As visitas de parentes e amigos terão lagar em dias 

e horas marcados pelo <lirector. 
Paragrapho unico. Fóra deste~ <lias e horas, só poderão Rer 

permittidas si o director ou mel li co de dia oncontrarcm motivos 
que asjustifiquem. 

Art. 100. Nenhum empregado sahir:í. do estabelecimento, sem 
sciencia ou licença do director ou medico de dia. 

§ 1. • Os escreventes, findo o 'expediente, po:lerão fazel-o, 
salvo o caso de urgencia do serviço. 

§ 2. o Os enferméiros poderão sahir, com consentimento do 
enfermeiro-mór ou do medico, a cujo serviço estiverem; porém 
em caso algum o farão, sem participarem ao director ou medico 
de dia. 

Art. !OI. Ao pharmaceutico de serviço compete : 
§ 1.° Conservar·se 24 horas no hospital, para aviar qualquer 

receita extraordinaria. 
§ '!.o Fiscalizar todo o serviço pharmn.ceutico, fúra das horas 

do expediente. 
§ :3. o Manter a ordem e disciplina entre os seus sulJordinados 

na ausencia do pharmaceutico enc •rregado, dando-lhe parte por 
escripto do que tiver occorrido durante o seu serviço. 

Art. 102. O alumno pensionista., que e!'!tiver de serviço, sa 
consorvará 24 !toras no hospital, para. auxiliar o •11edico de dia. 

Art. 103. Quando houver falta de pharmaceut'C(JS, os pr::J.ticos 
de pharmaeia alternarão cem aquelles no servico de dia. 

Art. lO·L Nenhum <1oenta será recebido no hospital, sem 
baixa ou documento equivalente, salvo os que vierem em 
virtude de ordem superior dirigida ao director, ou por molestia 
que reclame intervenção urgente. 

Paragrapho unico. As baixas que não forem passadas nas 
cadernetas, impressas ou manuscriptas, serão lançadas por ex
tenso e cont.erão o nome, filiação, naturalidade, companhia, 
corpo e navro, a que pertencer o doente. 
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Art. 10:-i. Logo que os doentes entrarem para o hospital 
despirão a roupa, para ser arrecadada, c substituída por outra 
do hospital. Exceptuam-se os officiaes c aspirantes. 

Art. lOG. A roupa tios doentes será. entregue pelos enfer
meiros ao porteiro, com uma guia contendo o numero de peças, 
da enfermaria, da papeleta, nome do doente e data da entrada. 
Obtida a alta, irá o doeute com a papeleta receber a roupa que 
lhe pertencei'. 

Art. 107. Os otllciaes e aspirantes, que entrarem para o hos
pital, serão tr,ttadus com dbtincç1io, o quo não os inlub(J do 
estarem sujeitos ao~ regulamentos. 

Art. l U8. Os otllciaes quo oe recolherem ao hospital por 
ordem do Quartel-General, quando presos, só poderão sahir, 
preceden1lo communicaQdo prévia do mesmo Quartel-General ao 
tlirector, autorizando S'Ia sahida. 

At'L 109. Os presos, que vierem recommendados, serão cuida
dosamente vigiados, para o que Lleverá o director empregar os 
meios de segurança, que julgar nece•sarios. 

Art. 110. QLt~utdo entrarem no hospital doentes aliena,los, o 
director solicitará 1lo inspector naval a sua remoção. 

Art. 111. Sempre qne entrar para o hospital alguma pessoa 
ferid<t ou contus<t por accidentc, tumulto ou desordem, pertença 
ella ou não á Armada, será feito pelo medico e alumno de dia 
o corpo rle delicto, de accordo com o actual regulamento pro
cessual criminal militar, e se euviará deste uma cópia conferida 
e assignada pelo medico de dia e rubricada pelo director ao 
inspector de Samle Naval. 

Paragrapho unico. O termo do corpo de delicto será lavrado 
em livro proprio que ficará archivado no hospital. 

Art. 112. O dinheiro que os doente> trouxerem serú. por 
elles entregue aos enfermeiros, que o levarão ao enfermciro
mór ou quem suas veze> fizer. Este o contará i vista dos 
doentes e depois de ter lanç ulo á tint~\ e por extenso a sua 
importancia. •Jo verso da papeleta c assignad•l, entregará ao 
almuX<Irife que lhe passará rl•eibo. 

§ 1. 0 No Llh em que tive~· alt<1 o doente, o enfermeiro-mór 
irá receller o dinheiro, p:tssando quitação ao almoxarif'3 e o 
entregat·á a seu dono, que por sua vez lhe dará recibo. 

§ 2. 0 As visitas medicas serão feitas em qualquer épnca, das 
7 ás 9 horas 1la manhã. 

Si for necessario, os merlicos visitarão os lloentes mais de uma 
vez por dia. 

§ 3. 0 Na orcasião das visitas os facultativo3 serão acompa
nhailos p8los enfermeiros, que tomarão nota, em livro proprio, 
de tudo quanto disser respeito aos ltoentcs, como receituario, 
dietas e obsr.rvaçõcs, e fornecerão aos clinicas os esclarecimentos 
necessarios. 

Art. 113. Os medico:> clínicos podcriio transferir doentes de 
suas enfermarias para as outras, quando não pertencerem ao 
ramo de seniço a seu cargo, com prévi:1 aurliencia uo director. 
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Art. 11~. Finda a visita os facultativos lançarão no livro do 
receituario as formulas lHe tiverem receitado nas papeletas dos 
doent·3~, com todos os esclarecimentos o de accordo com as pra
tic~ts medicas datarão e assignarão. 

Art. 115. Os medicos, que passarem visita. nas enfermarias 
;t cargo de ontl'oS, no impedimento ou f<1lta delle ·, não poderão 
alterar o tratamento dos doentes, sinão por necessidade. 

Paragrapho unico. Nãc poderão tamb.?m lhl'S dar alta ou 
transteril-os para outras enfermadas, salvo O"•lam ~uperior ou 
circUtnstancia extraortlinaria. 

Art. l 16. Só os faculhtivos do hospital tecm dirrito de 
pre~>crever dietas aos doent>·s de suas enl'et·mat·ias e receita.t'-lltes 
l'emedios. 

Par;t![J'.lpho unico. Nenhuma pessoa, pois. qualquet' que seja 
a sua fil'<lduaç·ão (JU empreg•J, po•lerá intervir, obstar ou oppor
se á execução do que os ditos f;lculbtivos tiverem detormina•lo 
a semelhante respeito. 

Art. 117. O:>medicosclinicospoderão per-mittir quo o!> seus 
doentes passeiem dentro do recinto do llo>pital, sob a Yigilancic~ 
de um enfermeiro, em horas '(Iara isso determina•las. 

P<wag-rapho unico. Aos officiaes uoentes poderão os medicos 
permittit• tambe.m passeios. 

Art. 118. Os doentes que lizerem uso de banhos •le mar serão 
acompanhados. 

Art. 119. O carativo dos dof•ntes Wlrá feito pelo> alumnos 
pensionistas e enfermeiros, de accor,lo com o >l~t.ermin;\Úo p8los 
medicos. 

Art. UO. O cnfct•meiro-mól' ou o enfermeiro que fizer as 
suas Yezes entregará diariamente ao medico de dia uma 
relação dos doentes entrados, existentes e dos leitos vagos nas 
di ver. as enfermarias. 

Paragrapho uni co. Esta rdação servirá para ot•ientação do 
serviço e distribuição dos doentes que entrarem e fazer conhecer 
o movimento das enfermarias. 

Quando os enfermeiros reconhecerem ter fallecido algum 
doente de suas enfermarias, darão pa.z te immeLliatamente ao 
medicv de dia, para este verificar o olJito. 

§ 1." Verificado o obito, o medico de 1lia mandará vestir o 
ca:laver e conduzil-o para o necroterio. 

§ :!. 0 Salvo o c.1so de fc~.llecimento, pot· molestia epidemica, 
contagiosa, infecto-<·ontagios.l ou e;;tado de putref1.cção rapida 
do radaver, nenhum enterramento se fará sinlio depois de pas
sadas as ·u horas. 

Art. J·! 1 •• \s dietas para mo dos doentes slio as con . ..,ignadas 
n;t tah.·lla annexa. 

O mappa _g~1ral das dietas sot•(t sempre feito ue vespera, logo 
depo1s da vtstla o entrega do receituat·io á pharmacia e a 
tempo de poder o a.lrnoxarif'e abonar tudo quanto os facultativo.') 
prescrevel'am. 

§ I. o O mappa para as dietas ordinarias e ex tt•a.ordinarias ele 
co.da enfnrmaria ser :i. organ isa•!o P"lo resp-~cti v o enfermeiro. 
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~ 2 ." Os doentes que entrarem depois de feito o mapp1. geral 
ter5o as rliet1s que lhes !'orem prescriptas pelo medico de dia, 
qn ~<til rn·trc.ll'á n 1 p 1peleta e pa.,_;sa.rá um vale, que será in
lllui<ln no mappa gerill tlo tlia seguinte. 

§ :] . o E' expr-es~amente prohibirlo Lia r aos Lloentes qualquer 
fllimento quo não estiver a\Jonado nas papeletas. 

Art. 12'2. A uistribuição das dietas (almoço, jantar e caia) 
ser.\ !'eit<t ás hor<!S que o directOl' marcar, de accordo com os 
medicas clínicos. 

Par~Lgrapho unico. Nesta •lisp·ll'i•,-:,o estáo incluidas as dietas 
dos olllciaes, fazendo-se ns olt·:r<~ções que f·Jrem convenientes. 

Art. 123. A arreca•laç:10 tln <linlleirus, viveres, roupaR o mais 
effeitns da [?,,zenlla Nacional, bem como a escripturação e con
tah<lidade do hospital, fi~am a cargo do almoxari ['e. 

§ 1. o Pilra guardar o dinheiro a s m cargo ter i\ o alrnoxarife 
um corre, do qual ser<t o principal responsa.vel. 

§ 2. 0 Tambem bavera um corre a cargo e responsabiliLlaue •lo 
rJharmaccutico, encarregado da pharmacia, ondo ~erão guar
dadas as quantias destinadas ás compras rniudas. 

::J 3. 0 Qua111lo qualquer navio da. Armada tler baixa, o medico 
011 pharmaceutico,que llelle estiver em\Jarca•lo, dentro de l:J dias 
rara entrega da. botica 3.•1 hospital. perante o diroctor, e na 
falta •la mesmo, tlo meJico rle •lia e do chefe •la pharmacia, afim 
de sn procedee <1 sepamçiío dos medicamentos e utensílios em 
bom estado dos iuute1s, devendo lavrar-se destes o competente 
ter• mo, carregar-se os bons ao chefe da pharmacia, dando- se ao 
entregador, no liVl'o proprio, a despeza total úas entregas e re
messa::; feit.'ls. 

Art. 124. As roupas para uso dos do3ntes e para os leitos 
serão de linho ou de algodão, conforme a estação. e eonstaJ"ão: 

§ I." Para as pr.1ças tle pret, de um canli,olii.o, um:. camisa 
dfl fóra, um camisfio de dentro, •le teciuo •le meia de fianella, 
uma calç:t, um barrete e um par de chinellos. 

§ ·2. 0 Para os ofliciaes e aspirante8, serão aq d~ seu proprio 
uso, podendo haver camiSL'Ias apropriadas para ''S que quizerem 
se utilisar dellas. 

Art. 125. As roupas Lle·cama;dos doentes serão mudadas duas ve
zes na semana, salvo determinaçfio especial uos medicas clínicos. 

Paragr<~pho unico. Para este fim haverà cinco ou seis mudas 
de roupa de linho e algodiio, cobertores Lle lã, barretes de al
godão, calças, fronhas, e o mais que for preciso, em quantidade 
.~uftlciente na arrecadação. 

Art. 123. Emquanto não se esÜ\IJelecerem lavantlerias a vapor 
no hospital e estufas apt'opriadas ú desinfecção, continuará a 
lavagem a set· feita por coucurr,,ncia e de accordo com o de
creto n. lOH, <le 2ô de outubro de 1889. 

Art. 127. As roup~1s para o serviço das enfermarias e dos 
doentes, os moveis c utensilios licarão a cargo do enfermeiro
mór, ou quem suas vezes lizer, que passará a competente cau
tela ao almoxarife para sua resal V<l. 
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§ 1. o E~tes objectos e roupas ficam entregues ao enfermeiro
de cilda enfermaria, que ta.mbem passará. cautela ao enfermeiro-
mór. . 

§ 2. o Quando tiver de se proceder a mudança de roupas das en
fermarias. o enfermeiro respectivo entregara a suja e receberá a 
limpa, pot• meio de rol, sendo respousavel por qualquer extravio. 

§ 3. o Os utensilios quebrados ou inutilisados serão substi
tuidos por outros, recebendo o enfermeit·o os novos, si nào for 
isso devido â. falta de zelo ou cuid<•do de sna parto, pois, neste 
caso, deverá substituil-os á sua custa. 

Art. 128. To•la a roupa. dos doentes, colchões, etc., inutilisados. 
no ~erviço, serão queimados. 

§ 1." A roupa de uso dos dollntes, de cama, colchões, traves
seiros, etc., que tiverem servido a doentes de moi estias conta
;.dosas, serão t.lesinfectad~s ou queimados, a juizo dos medicas en· 
car:·ogados das enfermanas. 

§ 2." Os inuteis de qual<juer natureza serão examinados pelo 
tlirect<•r, que osjnlgarfi., dando despeza ao responsavel dus im
preRta.vei~. 

§ 3. 0 Dos susceptíveis de transformação ou aproveitamento se 
fará entrega ao commis~ario geral. 

Art. 12~. Para o serviço da noite serã<J designa•los diaria
ll1'3nte e p<Jr qua.r·trJs algum! llllfermr:iros e S'3fVPIIte';. 

P:~ragraph<1 unico. O.; enfcrm,:írm rlurantr> <1 ~,r 1ip nocturno, 
p:ilidarã'l não ~ó as enferm:td 'Q· C'J!llO at 1.Pnr\erfi.., aos doentes 
grave,, d:trão t s remedios cunfurme lhes fm· re•· •m·nenlado e 
men()Í<m:u ii(> no livro propl'io as (]Ccurrencias da uoi te. 

A!'t, 1:1fJ. O pljr·tiio do hospital fodmr-,e-ha ás 9 horas da 
noite e abeir-se-h;~ ao toque U'~ alvoradt, c fóra des..;;ts horJS ::ó 
se al.~rirá para ar Imissão de algum doente. 

Art. 1::1. E' prohibido aos do~mtes, funccionarios e em-
preg·ados su!Jalternos : · 

§ 1. n QualqU<ll' altercação, <lisputa ou barulho no recinto do 
hospital e prinCipalmente dentro das en!errnarias. 

§ 2 .o Qualquer· jogo, á excepção cl03 .:omiderados lícitos e p.w
mittidos em to•la a parte. 

Art. 132. O hospital terá sempre uma guarda commanrlada 
por um officinl infbrior, a qual ficará ás ordens do director. 

Art. 133. Os ofdciaes e praç;\S, que se tr,,t:uem ll<l hospital, 
soffrerii.o o seguinte desconto u s seus vencimentos : 

~ t.o 0,; oflicíaes de patente de todas as classes, gu:trtlas-ma
rinlt:t e pilotos, o corre~pon•lentH à metade do re~pectivo sultlo. 

§ "!." 0;; ofllciaes de prô~. i11f'eriores e outros, que como taes 
são considera<los, os respectivos meios soldos ou metade rias gra
tificações. 

§ .3. • As demais pt•aças dos navios, as de pret dos corpos de 
l\Iarmha, das Escolas de Aprendizes Marinheiros, os artistas e 
outros do serviço do Arsenal e estabelecimentos navae3, todos 
os vencimentos. 
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§ I. o S:n·ão, porém, exoeptuadas as praças do prol e mais pes
soal mencionado no paragrapho precedente, quando a molestia 
de que wifrerem r.w devida a d~sastre occorrido em serviço. 

Art. 1:14. O dinheiro neces~ario para as compras miudas do 
Almoxarifado e da pharmacia será supprido pela Pagadoria de 
Marinha, mediante requisição dos respectivos funccionarios. 

§ I;' A prestação de contas do dinheiro 1·ecebido para estas 
compras será feita mensalmente na Pagadoria de Marinha, com 
documentos em regra, para que lhes possa ser abonado o quo 
for mister para o mez seguinte. 

Art. 135. Quando no hospital fa\lecer algum official c não 
houver quem se encarregue do enterro, o director mandará 
lazet-o com toda a. decencia, exigindo do empregado, a quem 
incumbir deste seniço, a competente conta documentada, para 
ser liquidada e paga pela Contadoria de Marinha, mediante 
ordem da Secretaria de Marinha. 

Paragrapho unico. O director communicar;i o fallecimento 
para se fazerem as honras militares que forem devidas. 

Art. 13:3. Aos inferiores e praças de pret falleci.los no hos
pital se mandará dar caixão e sepultura rasa, ficando expres
samente prohibido o enterramento em valla commum. 

Art. I:l7. Quando f<tllecer algum preso, que esteja em pro
cesso, se remetterá. a certidão de obito passada pelo facultativo 
que o tenha tratado. 

Art. 138. Na conducção dos doentes para o hospital deve·Se 
ter toda a cautela, de fórma que elles não sejam expostos ao 
sol ou á chuva, para o que haverá. no hospital padiolas ou qual
quer outro meio de conducção, que poderá ser requisitado pelos 
commandantes dos navios ou corpoa. 

Art. 139. No interior do hospital haverá nunca menos de 
11uas sentinellas, uma para a eiJfermaria dos presos e outra. it 
entrada da rampa., emquanto ahi se conservarem galés. 

As demais sentinellas serão colloca.das fóra. 
Art. 140. O hospital terá dous escalares com as respectivas 

palamentas e guarnições de remadores, bem como uma. bomba 
<le incendio, guarnecida e servida pelos serventes e remadores. 

Disposição transitaria-Fica. extensiva ao hospital central e 
enfermaria. de Copacabana a taila a que se refere a lei n. 478, de 
9 de dezembro de 1897, sendo que esta disposição será attendida 
depois que forem comprehendidos os fundos no orçamento da 
1\Iarinha. Pelo!!§§ 7°, 8°, 9°, lO, li, 12, 13, 14 e 15 do art. 4• 
da lei n. 3i!O, de 30 de dezembro de 1895, que orçou a despeza. 
geral da Republica para o exercício rle 1896, foi creada a taifa 
para o serviço dos olflciaes inferiores embarcados nos navios da 
Armada. Polo art. to, n. 8, do decreto n. 478, de 9 <le dezembro 
de 1897, foi o Governo autorizado a equiparar quflnto á taifa os 
corpJs de Marinha aos navios de I• classe e as Escolas de Apren
dizes Marinheiros aos navios de 3• classe, etc., visto não terem 
sido estas repartições militares contempla1las nas disposições da 
referida lei de 30 de dezembro de 18~15. 

P _/e" E'<ec !ivo 1002 3Q 
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TITULO III 

CAPITULO UNICO 

NOMEAÇÕES, APOSEl'iTADORIAB, LICENÇAS E l'UNIÇ'ÔES 

Art. 141. As nomeuções do director, medicas, almoxa.rife 
1t.lumnos pensioni&tas, praticos de pharmacia., enfermeiros e 
fiel serão teit·1s de accordo com os regulamentos dos corpos de 

"Saude e de Fa~enda, e as dos demais empregados pelo ~li-
1listro, por proposta do director remettida ao inspector de Saude 
Naval. 

Parag-rapho unico. O almoxarife será um commissario de 
4• o a :1• classe do Corpo de Fazenda da Armada e o !lei perten
cerá á brigada de inferiores da Armada e da l" ou 2• classe. 

Art. 142. Os militares reformados poderão ser aproveitadoiil 
nos empregos civis do hcspital. 

Art. !43. Nenhum empregado do hospitul entrará no exer
eicio do logar, para que tiver shlo nomeado, sem que delle seja 
empossado pelo director, sob pena de caduci1la.de da nomeação. 

A percepção dos vencimentos se contará da data du posse. 
Art. 144. As licenças dos empregados de~ bospibl serão rt'gu

ladas pelo que dispoem os arts. \JB, 99, 100 e 101 do decrei;o 
-n. 4364, de 15de maiode1869. 

Paragrapho unico. Para os elf<~itos das licenças, por doenças 
e faltas, e pal'a as aposentadorias dos empregados civis, que só 
tenham gratificação, serão considerados dous terços d'~sta como 
ordenado e um terço como gratificnçio. 

Art. 14'>. Teem direito á aposentadoria os empre;[a<los civis, 
-escreventes, praticas de pharmacia, porteiro, ujudante e o con
tinuo. 

Art. 145. Para a concessão das aposentadorias e demissões 
-dos empregados vigorarão as disposições dos arts. 88, 80, 90, 
91, 92, 93 e 94 do decreto n. 4354, de 15 de maio de 1809. 

Art. 147. Os empL'egados do ho3pita1 ficam sujeitos, pela falta 
.de comparecimento sem motivo justificado, negligencia, falta de 
.cumprimento de deveres e desobe:liencia, ás seguinte3 penas 
disciplinares : 

I. Simples advertencia. 
U. Reprehensão. 
m. Prisão por 24 hor<lS. 
IV. Suspensão por 15 dias, com perdn. de todo o vencimento. 
Paragrapho unico. Estas penas serão impostas pelo director 

'POdendo as duas primeiras sel·o pelos chel'es <I e serviço, sob cuja~ 
oQrdens estive rem . · 

Art. 1~8. A su.spensão ou prisão . como !'~}adida preventiva 
tJ,Or qualquer mo ti v o, ou de_ pronancLa no crtme de responsabi-
4.tdade, será regulada pelo d1spo~to nos arts. 96 e 97 do decreto 
de 15 c!o maio 11e 1869. 
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TITULO IV 

C.\PITULO t:NICO 

IIOSPITAES DE 21 CLAS3E. - EXFER~lA.RIAS 

A~t. 149. Os hospitaes de 2a classe terão as enf.:rm:trias intlis
pensa.veis p<1ra o tratamento dos omciaes e praças quo a olles ~e 
recolherem e salas para sect·etaria, arrecadação, depositas, etc. 

Serão todos dotados, além disso. de uma pi.J.armacia bem pro
vida, de Jogar para banhos, coziaha, e suas depender.cias. 

Art. 150. O seu pessoal será constituído por um atb quatro 
medicas, conforme sua lotação, um plmrmaceutico, dous 
enfermeiro&, dou;; ou mais serventes, um esct·cventc e um 
cozinheiro. 

Paragrapho unico. O director, que será um medico de ta, 2" 
ou 3• classe, exercerá, além de suas funcções, a de clinico '.lo 
hospital. 

O director e mais pessoal cumprirão, em seus respectivos 
serviços, o regulamento tlo hospital central, .dentro dos limites 
em que for applicavel. 

Art. I5l, O hospital do beri·bet'icos, actualmonte em Copa
cab::ma, s~ regerá, porém, de accordo com a parte que lhe ror 
applicavel do regubmento do ho~pital central e mais o esta
belecido nos artigos seguintes. 

Art. 152. Terá o seguinte pessoal: 
I director, medico de I a ou 2' cl :t~se. 
3 medicas de 4a ou 5• classe. 
2 pharmaceuticos. 
I commissario. 
l machinist!J. encarregado do motor das duchas. 
2 alumnPs pensionistas da !')" ou -::• S'3rie. 
1 enfermeiro-mor. 
ô enfermeiros. 
I official do Corpo do Fazenda. tla :\ rm::tLb. 
1 escrevente. 
1 fiel. 
1 cozinheiro e I ajudante. 
D serventes. 
A.rt. 153. Terá lagares destinado> á arrocadaçiio do.3 generos 

alimentícios, dietas e outt·os utensílios, bem como plraguardat· 
as roupas e outros sobt'esalentes a cargo do commis,ario. 

Art. 154. O enfermeiro-mor taml .. em terá um logar par<t 
arrecadação das roupas em servi\'O das ent'tlrmarias e da~ vesti
mentas dos doentes I]Ue baixarem ao hospital. 

Art. 155. O hospital de beri-bericos terá um serviço hydro
thero.pico munido do~ apparelhos apropriados ao serviço das 
duchas, assim como os apparelhos prc•prio3 ás applic~çr1e5 l:'lectro
th()rapicas. 
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Art. 156. Terão cs hospitnes de 2• classe uma estufa para 
desinfecção das roupas e utensilios dos doentes. Tambem serão 
dotados de um forno de cremação para incineração das varreduras 
e outros detrictos. 

Art. 157. Todo o pessoal será municiado diariamente e ueverá 
r,rranchar no estahelecimeilto . 

.Art. 158. Em tudo que disser respeito ao Eerviço do hospital 
de heri-bericos a Directoria deverá entender-se com o Dr. inspe
ctor de Saude Naval. por cujo intermedio fará. sciente de qual
quer occurrencia ou reclamação. 

Art. 159. Aos medicos, pharmaceuticos, commissarios, ma
chinista e a.lumnos pensionistas se abonará a quantia tle trinttt 
mil réis (30$) mensaes para transporte. 

Art. lGO. Ao Dr. inspector de Saude Naval será tambem 
atleantarla a gratificação de trinta. mil réis (30$) mensaos para o 
serviço de inspecção do hmpital. 

Al't. 161. O fornecimento de viveres, dietas. carvão, roupas e 
medicamentos para o hospital de heri-bericos será feito pelos 
fornecedores da ArrnarJa t· entregue no proprio hospital. 

Art. 162. Continuam com organisação especial as enfermarias 
dos Arsenaes do Pará o Matto Grosso. 

Paragrapho .unico. Estas enfermarias terão accommodações 
para os doentes, para escripturação e tudo mais que ror indis
pensavel ao serviço das mesmas, devendo ser-lhes applicavel, 
no que for possível, o t1isposto no regulamento dos ho.;pitaes. 

Art. IG3. Cada uma üest,,s enfermarias terá o seguinte pessoal: 
1 m•)rlico cit·urgFio rle 3•, 4• ou 5~ classe. 
I enfermeiro de !·cu '!•classe. 
:! serventes. 
L cozinheiro. 
Pctragrapho unico. O vessoal de enfermeiros, serventes e co

zinheiro será em tutlo equiparado ao do hospital da Capital, 
gosando das mesmas vantogens deste. 

Art. 16-1. As obrigaçi)es destes empregados serão, no q1e lhes 
for applicavel, as mesmas que competem pelo regulamento dos 
hospitaes de l" classe, sendo tojos sujeitos aos iospectores dos 
resp~Ccti vos Ar se naes. que desempenharão as funccões commettitlas 
no rlirector do hospital tia ta classe. -

Art. Jli:J. Além da~ enfermarias acima referidas continuarão 
as a~tualmente annexas ás Escolas <l~e Aprendizes Marinheiros 
e corpos de Infantaria de Marinha e Marinheiros ~acionaes. 

!oi 1.' E;tas enfermarias terão: 
1 medico cirurgião de >l>, 4~ ou 5° classe. 
':!enfermeiros de 1' ou ~-· clas~e. 
2 s•Jrventes. 
Art. lGô. O serviço interno e externo das mesmas enfermarias 

sua escripturação e contC~bilidade serão em tudo rllgulad.o~ 
conform~ o _?isposto neste regulamento, na parte em que puder 
tf.l' appltcaçao, cabendo aos medtcos o encargo de esaripturnr suas 
c:mtas. 
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DISPOSIÇllES GEfUE.S 

Art. 167. As disposições do presente regulamento que con· 
tenham augmento de pessoal e 1le despeza só entrarão em ex
ecução depois que forem approvatlas pelo Congresso Nacional. 

Art. 168.. Ficam revogadas as disposiçõ~.s em contrario. 
Secretaria de Estado dos Negocias da. Marinha, 5 de no,·cm

bro de 1902.-Jose J)into dr; J.w:. 

ANNEXOS 

Tabella das dietas una devem ser abonadas ás oracas enfermas da Marinha 
nos nosoitaes, enfermarias e navios nos EOrtos 011 em vlagem 

PRIMEIRA DIETA 

AL:\IOÇO 

CaJJo de gallinha ou de carne de ncca. 
Leite............................. Gun grams. 

JANTAR E CEIA 

A mesma dieta do almoço. 

SEGUNDA DIETA 

ALMOÇO 

Chá preto ....•....••.••.•....••.• 
Assucar refinado ..•..•••.•.......• 
Pão ......••...•.•.......•....•.. 
:Manteiga ..•.•..•.••••.........•.• 
Canja de gallinha. 
Mingáo. 

JANTAR 

Caldo de carne de vacca. 
Canja. de gallinha. 

4 grams. 
30 ~ 

IUO » 
20 » 

Pão.............................. 100 gra.ms. 

CEIA 

Chá preto......................... 4 grams. 
Assucar.......................... 30 » 
Caldo de gallinha ou de carne de ncca. 
Pão. 
Manteiga......................... 21) ~ 
Míngáo. 
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TERC!<:IRA DIETA 

ALMOÇO 

Çhil. preto .•••..••.••........ •.·•• 
Café ...........•..•.•.......••.... 
Assucar ......•..........•..••..•. 
Pão ................. ············· 
~ta.nteiga ........................ . 
(tal!inha assada ou ensopada, me

tade. 

C:•>pa de rão rJu de arroz ....•.•... 
• ;a!linha a·•;;ada ou ensopada, mr.

talle. 
Arroz .••........ , •.... , ...•...... 
Pilo •••.•••..••••••.•••••••••.•••• 

CEIA. 

Chá preto., ..................... . 
Pão .•••••...•••.•••••••••••. ••••• 
.-\s5ucar •................••....•. 
Manteiga ........•................ 

QUARTA DIETA 

ABlOÇO 

Chá preto on matte ............. . 
Café .••.•...•.••••••.•.. · •.•• ·••.· 
l'ão .•..•.••....•......... , •••. , .• 
Assucat• .••....• , ..••.•.••......•. 
Manteiga ........ , .............. . 
Carne de vitella ou de carneiro .•.• 

.JANTAR 

Sopa de ccvadinha. ou de m~ssa ... , 
Carne de vitella. ou de carneiro, 

assada ou ensopada .....•........ 
Batatas .•........•.....••....•.... 
Pão .•••••••..••••••••••.•••..•.•• 
Arroz .•..•...•.••.••.•......••... 
Chá prato ou matte .............. . 
Assucar .......•• , .•.. , .•..•. , •••• 
l\lan teiga ........................ . 

4 grams. 
30 ,. 
30 )> 

100 ,. 
20 " 

S,:l•(i grame. 

fiO » 
100 ,. 

4 grams. 
100 » 

::lO » 
20 » 

4 grams. 
30 ,. 

150 » 
30 )> 

20 » 
2:)0 » 

200 grams. 

250 » 
60 » 

150 )) 

GO » 
4 )) 

30 » 
20 » 
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QCINTA DIETA 

ALMOÇO 

Ch:l. preto ou matte ..............• 4 grnms. 
Café ....••••.••••.••••••...•..••• 30 » 
Pão ............................. . 200 l> 

Carne de vacca assada ou em beafs. 400 )> 

JANTAR 

Eopa tle cevadinha ou de fecula de 
batatas .........••.............. 20() grams. 

Carne de vncca assada, ensopada. 
ou em beefs ................... . 4CO » 

Pão ........................... ··· 200 » 
Arroz ........................... . 60 » 

CEI.\. 

Chá pr..:to .......................• 4 grama. 
Assucar ......................... . 30 )) 
Pão ............................. . 100 )> 

Manteiga ........................ . 20 )> 

U''3CJTI1Ç<ks - Os calrlos serão de uma gallinlla para seis· 
caldos ou um frango para tres. 

As c.mjas de ~allinha serão feitas de uma ga\liuha para. 
quatm canjas, reg-ulando para cada canjt 40 grammas de arroz_ 

Os mingáos serão preparados com 3J grammas de araruta. 
sagú, maizena ou tapioca, 40 grammas de assucar e a agua. 
sutHciente; e bem a:'sim seri1 preparada a aletria. 

As sopas serão feitas com o ca Ido da carne de vacca ou d& 
gallinba, com 50 g1·ammas de pão, 20 gt·nmmM de arroz ou de 
outras especies, para 400 grammas dos mesmos caldos. 

Quando for aconselhado o regimen exclusivo do leite, poderá 
ser abonado até 4 litros, com s:J grammas de nssucar para. 
cada litro. 

Os medicos poder:io augmentar a quantidade das especies das 
dietas, não podendo, porém, exceder de um quarto de seu 
peso em cada refeição, cem excepção do pão, biscoutos, bola
chinhas, que poderão elevar ;i metade, devendo, por<~m, dar s(~ 
uma das tres especies. 
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IHETAS EXTRAORDI~ARL\.S 

Agrião. 
Aletria. .......................... . 
Bananas ............•............. 
Batatas inglezas ................. . 
Biscoutos ....................... . 
Bolachinhas ...........•.........• 
Chocolate ....................... . 
Farinha de tapioca,sagú ou ma.izena 
Geléa. animal ou vegetal ......... . 
Goiabada .........•..............• 
Leite ........................... . 
Laranjas ........................ . 
Limas .....•........••............ 
Marmellada ....••....•..•...•..• , 
Ovos ..............•.............. 
Peixe .........•.•.....•.......... 
Pão de lot torrado ..•............. 
Vinho do Porto, para cada refeição. 
Vinho \Ia<ieira •..•.•.••. , ...•.... 

30 grams. 
!lUaS 

60 grams. 
100 » 
100 ~ 
40 )> 

60 )> 

40 )> 

60 )) 
:)1)0 >> 

uma 
duas 

60 grams. 
dous 

:JOO grams. 
100 )> 

0,10 litro 
o, 10 , 



T\fodclo n . 1 
R ~ 
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deral o 'eguinte: ~ ~ 

l'RlU'AH.AUOS 

f2 IVALORBS 

e 
o 
f: 

" < p 
Cl Réis 

Yinho amnrgo, 
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l\lanifesto n. Carregou-se em receita. F'. Direclo;•. 

O Phat·macoutico., .................... cncat•regatlo ...... do Jlospüal do Marinha da 
Ca.pitnl Federal, IJal'a cowsumo da pi.Jarmacia fabricou o.::; t:iOguiu~e~ propat·ados otticiae~, 
(1uo mauifesta: 

l>ESCRI['Ç':\.0 

D )8 PREPARADOS 
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~Ão 
~IATERIA I'RDIA 

~IATERIA PRIMA DE OBRAI E'~TREüOB 
POR SOilRA 

--------:----..,.---:---0- ;; 
., I ~-!.·;i. s 
~ ~.§ ~ Litros ~ 
~ I~~.~ c 
--.------

QualidadeiQuanti-~ Preço 
dade da 

unidade 

Vinho amargo, 
fot·mula ....... 15 (cinco ) 

garrafasjQuassia ... 150 gt·s, 
Ct•n.vo da 

$003 ~(\75: .. " ... . :10 gl':-1. 

India... a gr~. 
Vinho de 

;'5!>02 $00ü' ....... . 
I 

20 cent. 

11ialaga. i~·)o gl·~. ~~50 1~-250: •••••••• 250 grs. 

1~3311 ~013 

Laboratol'io do Hospital de Marinha, em .... de ..... , ........ ,Je 19., .• 
F'. 

Pharmaceutico. 
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~~ 
o 

" 

1~314 

Foi recebido e carregado em receita o •••..• Pharmacta do Ilo.:;pitaJ, CYa Ht supra. 
F. 

Chefe da l'barmacia • 
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"' o 
Ul 

o 
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~ 
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l\Ioclolo n. 3 

Heme~sa para o Ilo;.;pital ,]~)Ia
t'IHha dos oTJjoclo~ ~eguiutt·~ : 

l.ençf>e~ •••• , •••••••••••••••• 10 
r:olcha.~ •.• o ........... o •••• o •• 

Em, •. de.,,,,, •••••• do iJO .. 

F. F. 

Official Cit~ut·gião 
oncart•egado. de fazenda. 

HemetLom->e para o !IIo>pital de 
l\lariuha os ohjectos scgninLes: 

I~enç,~e~ .••.••..•.•..•••• , .•• 
Colch~s ... , ••..•......•.••... 

Em . .,dc ............ d" t:IO .. 

F. F. 

Otlicial 

10 
:) 

CiL•ut•gião 
Ntcat·regaUo. de fazenda, 



1)'!0 

,\brd ao .\lini~teric da Justiça e Negocias Interiores o credito extt·a
odinario do 10:000.~, para pagar a'l Dr. Vicente Candido Figueira 
de Saboia o premio e a impressão da obra '1 ue publicou sob o ti

tulo « Trata do de Cirurgia Contempomnea". 

O Presidonto da Rcpublica dos l•};ta!los rni•los do B1·azil, 
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n, 89~, 
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Ju~tiÇ'a c Negocio~ 
Interiores o credit~J extraordinario do dez contos de réis 
00:000$), para t•agal' ao Dr. Vicente Candido F.guoira de Sa
boia, lente jubilado o diroctor honorario da Faculdade de ~le
•licina do Rio de Janeiro, o premir> dn 3:ono~ c a impre~5ão ,],• 
1.000 oxcmplaros, sogundo a aYaliar;ão H•ita Jtela lmpt·ensa Na
dona!, no valot· de 7:000$, da obra que publicou sob o titulo 
•< Tt·atado de Cirurgia Contomporanea», rpw obteve approvaÇ'iío 
da CongregaÇ<"io da. mesma Fa.ettldade, nos termos rio Cotli.!.ro 1\rJ 
Ensino Superior. 

Capital Federal, 6 de novembro do !fJO:!, l-lo d;t Republica. 

:\1. FERRAZ DE C.\~IPO~ :-;_\f.LI::S. 

DEL'RI-:TO ~. ltô4G - DE 7 DE :\'0\ lc.mmo J•r: 10112 

C"nt•edc ao engenheiro civil Thomaz de A<plino e c~stro permissiio 
para construir e explorar linhas tel~phonieae li!j:tJtdo a Capitd 
Federal ú cidade de Santos. 

O Presidente da Republica dos Estado~ Unido~ 1\o Bl'azil, 
atte~Hlendo ao que requereu o engenheit·o civil Thomaz rio 
Aqmno e Castro o tendo em vish as v;mtag~>n'! dt· interesse 
geral qu:J deverão resultar do esütbelecimen to de cnmmunica,ções 
directa,s por meio de linhas telephonicas entro e;;ta. Capital c a, 
praç~ de Santos, resoh·e conceder ao rel'cl'ido t~ng1·nlu~iro pcr
missao p:u·a, por si on por ompl'eza que organis n·, estahelec1~l' 
e explorar t~es linhas, mediante a;; clausulas que <t este acom
panham, ass1gnadas pelo Ministro c Secretario Ll:t Indust.rh 
Yiaçiio e Obras Publica:>, rJsalvado> 03 direitos de terceiros. ' 

Capit:J.I Fctlel'al, 7 de novembro de l!.J 12. !4° da RepuiJiica. 

]\f. FE!tRAZ l>E CA~IPOS SALLES. 
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Clausulas a que se refere o ~ecreto n. 4646, ~esta data 

E' concedi.h 0.0 engenheieo civil Thom'lZ de Aqui no e Castrv 
pormi,;são para. constt'uir e explot\tr, por si ou por em preza quo 
lll''!anisa.r, linhas telophonicn,s ligando a Capital FeLleral :1 ci
dade de Santos, no Estado de S. Paulo. 

li 

,\ntes do assentamento das linlms o concesaionario apresen
tnrá. á Repn,rtição Gera.! dos Te~egraphos a planta do traçado. 
indicando a situação das suas linhas em relação ás f'ederacs ou. 
;is pat·ticulac·el, visinl1as do referido tl·açado, devendo a sua. 
c:walização passar em plano inferior sempre quo tiver d" 
att·avessar as linhas da União. 

Ili 

O.s.~rviç) que f.~z o olJjccto tl:t presente conce>são ser<i. fisca
lizado pel:1. Repartiçãq Geral dos Telegraphos, ficando o con
cc~sionario obrigado a concorrer para as de.;pozas do fiscalização 
eom a quantia annual de l :1111'1$ quo 1levet'á. pagar._por somestl'l'' 
atlean t::tLlos. 

IV 

S1)rá. submettida ;í. q.ppt•ovação do Governo a tabella d;ts taxa.; 
í[ae houverem do ser cobt'adas polo serviço telephonlco. 

v 

O scl'YiÇ'o da: autot•i,[a.des fedcracs gosar:"t <lo alntinwnto lll' 
;,, 1 " (o ~obre :ts taxas ordinarias. 

YI 

O cJnces;ionario pag-ará ao Governo a contt•ibuição do 10 o.', 

d:.t renda bruta, depois do detluzidos desta a despeza de fi>ca.li
zação de quo trab a clausula Ili e a indemniz::tção a que fie • 
sujeito em vit'tude da seguinte clausntt VII. 

Yll 

O cJnc2ssionario entrar:i para a tltrsom':t t•ia da Repartiç-ã<J 
Geral dos Tclegraplt)S com a tlitfet·cnÇ':' pan llll'llo~ rp18 se vrl':-
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flc;tr na rendt\ do trafego tclcgt•aphico ;t cargo da mesma re
partição entre as duas cidades a. que :,;e refere <t presente cou
cBssão c pl'ovier, a. juizo do GovernJ, ,[o ~erviço tclcphonico que 
,;e propõe organisar. 

Vlll 

Ao Governo as:;i~t!} o direito de mandar suspender os serviço8 
poi' tempo indeterminttdo, em caso 1lc perr.urbação da. ordem 
publica., indemnizando o conces;ionario ,,[o prejuízo, qU!'. será 
calculado p~la renda do anno anteriOl', coiT·!Spo!lllontt) ;1 ig1w.l 
período. 

IX 

O Governo reserva para si o direito de ene;tmpar a linha ou 
as linhas que estiverem em exploração, <t contar do • teci mo annu 
lie sou estabolecimonto, pelo pt·eço que fot• estipulado e coiTe
sponder a um capital oquivalente ao que pl'Oduzil•, ·a. juro clt) 

5 "/o, uma renda igual á média liquida obtida pdo c'onc·s~io
nario nos tres annos anteriores á. encampae;ão c m li,; uma boni
ficação de lO •/. sobre o capital a:;~im c~t.lcuiadu. 

C;t·lncal'iÍ. a ,·oncessão : 
1•, si o assentamentu elas linhas não estin~I' c'mwçaelo ,[onti·o 

llo prazo de dons :tnnoa a cont:u· da pt·es~mto d:Lt.<l; 
~". si no fim do quatro anno,, contados d:1 me.;ma data, n;io 

t:stivee roncluido o assentamento rl<t.-' iiuh:\s P iuaugur<Mlo o 
s~rviço entre os pontos extremos ; 

:\o, si t'<JL' verificado o ahu.co de cmprr!:(ar-se algum 1lo~ lio:; 
pa.ra tJUtro fim quo não seja a transmissão ele~ .-oz ; 

4°, si, depois de esttbclecido, o scrviç) fot• intel'l'ompirlo por 
mais de um mez, salvo caso elo forç:1 maior, a juizo •lo 
lloverno. · 

XI 

A ~:once~;;ão durar:i lG annos n, p:wtir da pt·c·.,en t.e ela ta, e, 
terttnnado este pmzo, potl(lrá o concBS~ionario continuar o SL)l'
viço, f.Lzendo funccionar suag linlm~. mas scmn~nhum pt•i vil:,gio. 

Capital Fodet\tl, 7 de novembt•o de HliJ?.-.1. Auyusto r/a Silrf7. 
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DECRETO N. 4647 - DE 7 DE NOVEMBRO DE 1902 

E1plica em que da~a começa a ser effectiva a di!po~içiio da uiLima 
par~e do parographo unico do art. i•• do decreto n. 4::!52, de 26 de 
fevereiro de 1902. 

O Peesidcntc da RcpuulictL dos E;tados Unid.os do Brazil, tendo 
em vi~ta que a rcJacçã.!l d·~ parte final do para.grapho unico do 
art. I • do decreto n. 43'52, de 26 de fJvcreiro do corrente 
~woo, pódc su~cib.r duvi•la~ na sua ob:lOrYancia: 

!teso! v o tlecltu·ar q uc a d h;pJSi<;iiO tio :~rt.. In do tlccrP,tO 
n. 4:152, de .26 de fevercit•o do CJrrentc anno, só é applicavel 
aos alnmnos que se nmtricularem, como aspirante.;, no primeiro 
anuo. do curw do mal'inha da Escola. Naval, a partir t!c 190B. 

Capi~al Fe:lera.l, 7 do novemhro de !902, 14• dtt Republica. 

l\1. FERRAZ IJJ: C.OJPOS SALLES. 

DECRETO N. 4618- DE 7 J>J: :\OYEMBTW DE !902 

~Io1ifica as di3posições doa arts. ·1°, f211, s 1°, lettra r·) e 237 do 
regulamento da I~scola :"\aval. 

O Presidente da Rcpuulica drJs Estados Unidos do Brazil, 
mando tla autorização concedida ná lei n. tnL dt' :lll de dt!
z:;muro .te l!J Jl, art. !0, lett1·J. 11) o 

Consitlceando quo o regul;une 1to da Escola XaYal. di,trilmindo 
as c:tdeit'i\S e aulas do ·~urso de marinlu como ns do cut•,;o de 
machinas, em sccçõ~,;, c ~cntlo estas privatintmCIW3 composta:< 
on sómentc de lcnt.os c substituto.; ou sónwnte t!t• pl'ofessores, 
rL't·,-.' a anot•m;tlidarle de se e a 2.a scc<:ã<J do cm·.,;o d t; maehin<ts 
(la aula do::" anno o Ja tl•J ·I"J constituid:t p Jt' tllll l•·nt.e c um 
p1·ofessol' ; 

( 'onsidcraodo q uc a referida secç:ío deve ser constituída da 
um lente c um substituto, afim de ficar de harmoni:t com o 
modo de form::t<;iio das sec•;ucs adaptado pelo c i ta•lo regula
me a to ; 

Considerando, finalmente, que os.>a. morlificação ,,;I,, acarJ·ct:t 
;wgmcnt~J de dcspcza nom prpjuizo de tcreeit·os: 

JtesolYc que as disposiçõ~lS dos t•,rts. 4'', UG, § Jo, ldtra c) e 
2::i do r;;gula·ncnto da<ttwlla e>::!ola, qne b:tixou com o dr:ct'ct.o 
n. ::652. tl:l 2 de nnio de ID:JU, S".i<tm :ts;im moditlc:tdas: 

Art .. ·L" (('ut·so de nwcltinas) ;:a S:lC(·I.o, 1'' anla do :J•> anno n 
l" d.) .jo (um lelll.'l e nm substituto). 
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"\rt. 126, § ] 0 , lcttea c). O substituto Je ciocmatica c d.m:t
lj.lÍC:t applicatlas c o lente do macllinas mutua~ente se substi
wirão ou então ser;w substituídos por um substituto da respc
c· iYa. secçiw do cni'So de marinh<t, nos termos do § ~· (a) destt• 
:1.rtigo. 

Art. '!::li. Por occasião da execução dflste rp,gulament~ O'l 
actuae; profes'iorcs dt~ Paula ilo l• anno c 3" ur) 2" do cm·so ,],~ 
maclünas seri'w nomeados, aquellc substituto, para a ]a aula do 
:: · ano o e este professor par~\ a la do lo, tlo mesmo curso. me
tlianto a.postilla feita nos respectivos títulos. 

Capital Feder::. l. i tlc noYcmbro de l CIO~. l!' ,t\ P.Ppul•lka. 

l\1. FERP •. \Z v c C.ull -"' SALL::". 

DECRETO )1'. 4649 - DE i DE :->•·y··~rm:.o DE 1902 

A;;rrova e man·Ja executar as tahellas prlrn. distrih:1içã:o de fard~

m~nto RJS sentenciados ,]e 0\larinha exclui•lrs ou n;õo excluidc!< •l·J5 

respectivos corpo.•. 

O !'residente da Rep1tblica dos E>ta;ios Unido . .; tio 13razil 
resolve a.pprovar e manda1· executar• as hbelbs quo a est.e 
acompanham, as;:igna.d:\s pelo l\Iinistl'O do Estado tios No(J'ocios 
<la Marinha, para distribuição de fardamento aos senten~iados 
de Marinha excluídos e não excluitlo~ dos respectivos corpos, 
por trazerem rn'1i01' regulr~riuadc a cso;e seniço c economh 
para os cofres publicos. 

Capital Fcclel'al, 7 d~1 novembro de !':lO?, Uo da Rcpublica. 

l\1. FERRAZ lJE CAolPOS SALLE-'3. 
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Tabella par<t distribuição de fardamento ao> sentenciados 
de m'Lrinha « excluidos » dos corpos 

SE~lESTRES 

]n ............ . 
<lo 
"""' ..... ········ 
'h 
~) ............ . 
4o. • • .. •. • • • • .. 
Qnateienni<J .•. 

Dl'AS CORES 
AZUL E VER~IELIIO 

o 
)('Ó 

~"' ooO 
::s ~!J 

35~ 
..; 

2 
2 

o 
·~ ~6 

- tr 
~-o r. 

c 
"' 

~ 
2 
2 
2 

~ ~ ~ .., ... 
~ê) ~..., o<ll 
'T.: ~ O> C,) o~ 

-~ .=.o ~~ o""" 
c::l.g O o il:lo 

"' "' 
2 •) l---
~:;: 1 1----
2~1 1---
2 "!I 1---
----11 1 1 l 

SecrJtaria de Eshdo 1lo; ;'I c!:!·oci' s da M<trinlt~t. 7 de novembro 
de 100~. -Jose Pinto tl" Lu:;. c · 

Podor Etecutivo 1~02 40 
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Tabella para distribuição de fardamento ás praças do Corpo 

de Infantaria de Marinha sentenciadas «não excluidas» 

< o 
o A o :L .. :t: ~ t< ,e 

"lpZ < A -;::;- :S ~ 
~:;jPl 1'-< o ,e o 

~ " ,e P; a;> ~ 
...:1 < .-1 ~ ,e "t:l ·~ o 
"' :a o Pl < ~~ 

SEMESTRE ~ <!> I< ~ cn ..c: c:! 00 -:j ·;;; 00 

""' o a;> <:,.) o o .., 
õ r;!:) ~ o o ~ p. 

~ 
,e ·<l) a;> d o ,e l':l d P;p. ..c "" 00 ~ 

"'"' "' C'3 d d '§ C'3 -c o '§ 2 .§ <:> o './] ..c: o 
d ";ê d I'< o .e o o o o a;> o Ci o 

-- -- - -- -- -- -- -- ~ - - -
1 o ••••••••••• - - - 2 2 2 2 1 1 - - -
2• .••..•..••. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 - - -
3• .• ' ..•.•.•. - - - 2 2 2 2 1 1 - - -
4o ........... 1 1 1 2 2 2 2 1 1 - - -
De tres em 

tresannos. - - - - - - - - - 1 1 1 l 

0!3SERVA~'ÕES 

1." O primeit·o semestre a pagar será sempre o seguinte 
:tq uelle que a praça recebeu quando na fi lei r a. 

2. 3 Sessenta dias antes de terminar a il3nlcnça não se p~gar:í 
o semestre. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, 7 de novembro 
de 1902.-José Pinto da Luz. 
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Tabella para distribuição de fardamento ás praças do Corpo 
de MarinheirosNacionaes, sentenciadas «não excluidns» 

I \g FL"· 0':1 
PANNO ALGODÃO ~ .d 

~ .. !';E LLA ";i cll 
0':1 0':1 .. 
P< 8 P< o .g -C) --- ., <l) <l) ":::l "d 

"""' 
SEMESTRES '" cll o "d o cll "' 

<:l <:l 
..., - -;e o lo 

_..., 
"' ,., O) •r; O) = ~ 

'§ .. '§ .s Cfl o ~ 
'Ol c:J C) O> 

81~ 
p..c:J -;;; c:l ~ 0':1 c! .o 

c:e o '"' w. ..:::w. o 
o o ~ ':..) o o o o 
-- - - - ---- - - - -

lo. • • •• • •, •" - - - .'! 2 2 2 l 1- -
20 

o •••••••••• l l l 2 2 2 2 l 1,--
3' ........... - - - 2 :l 2 2 l I---
4o, • • •, •. • • •, 1 l 1 2 ,?_ 2 2 l ~11i· 1 Q ua trienn i o. - - 1- - - - i -

' I 

I. a O pt•imeiro semestre a pa.gar ser;i sempre o sPguin t.e 
áquel!e que a praçJ. recebeu quando na fileira. 

2.a Sessenta dias ante~ de terminar ~ <'entença não :<c p::t
gar;i o semestre. 

~ Secretal'ia de Esta.do Jos Negocias da i\Iarinlw., 7 de Mvembro 
de)902.-Jose' P:dto da Luz. 
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DECRETO N. 4630 - DE 11 Pie :--~ovE:>IDRO DE 190! 

Co:.ccde ao Lyceo Salesiano de Artes e Officios S. Gonçalo, l'tn 

Cuy~b{>, a~ vantagens de que gos:1 o Gymnasio 1'\acior ai. 

O Pre3idente da. Republica do.; Estados Unidos do Dl'azil. 
altcudendo üs inf.Jrma.ções pi•est.adas pelo delegado do Go
n.rno sobre o.;; programmas de ensino e o modo por qnc são 
exr~cut<~.dos no Lyceo Salesiano tio .\.rte> o Officios S. Gon
ç:1lo, em Cuyablt, E:;tado de Matto 1 ;l'Oos J, l'O:lolve conceder ;~, 
c.o'.c estabelecimento de instrucçJ.o, ;t vista Jo disposto no 
;u·L. 36l do Codigo de Ensino Superior e SIJcun•lario, approvado 
})f: lu decreto n. 3890, de l de .ia1wiru 1le WO!, a:.; vantagem' 
d'; IJUe gosa o Gymna.:;io Nacional. 

Cu.pit•tl Fc•l,·ral, ll do novr•ml,t·,, ,[,• l:J02, 14° d:t Ilcpnhlira. 

1\T. Fr:rm,\Z DE CAMPOS 8.\Ll.ES. 

DECRETO ~. 4t.J3 l - I•t: I I H :--:•>1 Dtl\1~ > fJI: 1Cl112 

,._ .cc ao Mini,tedL' da .Twtiç:• e :--;, g.>,:ioo Interiores o 'T"'Iito eür~

udinario ele ~;lt(IIJ;;OOO pat·a ajnel~ ele cno:~o ao lente da Esc0la Poly
tedtnica Eu;enio de lht'l'OS Ilaj<t 1:~lm::-lia. 

O P1·esid.cntr da Republicn. ,[os Estados Unidos do Bl'azil, 
u 'antlo da autol'ização concrtlid L pelo dccl'eto legislativo n. 9fl3, 
!k;;ta data. resolve abrir ao r.Iinbterio da Jiistiça e Negocio., 
Intodorcs o credito extraordinario de 8:000;:;·JOO para ajud~L 
de custo ao lente da Escola Poly~O<'hnica Eugenio de Barros 
ltaj:L Gah ,gJia, nomeado pela respectiva congregação par<1 dl:'~· 
l:'t!lpenll:; da commis;:ão de qu~ trJ,ta o art. 2!6 do <'utligo dos 
Ljtitutos Officiaes de Ensino Snpcriut' o Secundal·io. 

Capital Fo•loral, 11 do non•JJÜ>l'O d'J 1902, l.J.o tl~t Repnblica. 
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DECRETO N. 41JS·? - DE 11 I\ E :"\OVE)JB!lO DE l!J02 

Cr••a mais uma bl'igada de i11fan\aria ele Guardas :'\acionaes no m"~i
cipio do Cabo, no Estado de Pernamlmco. 

ü Presidente d:J. Republica dos Estados Unidos do Brazil, p.cr ~ 
execução do decreto n. 43!. de l.J. de dezembro de 180G, decrcn: 

Artigo unico. Fica crca.da na Guarda. Nacion;~l do municip: J 
do Cabo, no E~tado de Pcrnamhuco, mais uma, brigada de inf;~n
taria com a designação do 'i'la, a qual se constituirá de t1·es 
batéilhões do serviço activo, ns. 2ll, 212 e ~1:1, e um do rl-1 
reserva sob n. 71, qne se organisarão com os guardas qna.Ii
ficéiclos nos di~trictos do rcl'el'ido município; revogadéis as dispD
sições em contrario. 

Capital Federal, 11 do l]>Wembro de 1!)02, l-!1 rl::L RepuulicJ,. 

:\I. FERllAZ DE CA~II'OS SALLES. 

Sabinn Bm-ros J .T1111ÍOI'. 

DECRETO N. 4133:1 - I>J: 11 l>E :--iOVE~IBRO IJE 1902 

Crea uma brigada de infantaria de GuarJa~ Nacionars no munic', i J 

de S. Dente, no Estado ele Pernamlmc.J. 

O Presi,lente da Itepublica dos Estados Unidos !lO Brazil. pv ~ 
e-xecução do decreto n. 431. de H de dowmbro de lSV6, drcrni '": 

Artigo unico. Fica creatla na Guartla Nacional do município 
do S. Bento, no E;tado de Pernambuco, uma bl'i.c:;tda de infan
t:-tt'Üt com a. designar;n.o de 'i'!a, a qtnl se constituirá de tr,> 
batalhõe~ do serviço, activo ns. 214, ~15 e 216, e nm do cin, r·~
sceya sob n. 72, que se org-anisarão com o-; gn~n·das qnali
ticados nos districtos do refrritlo município ; revoga.das ·'-~ 
disposh:ões em contrario. 

Capital Federal, li de non~mht•o de 1902, ll'• !Vt H.epubli-~1.. 

1\l. FERllAZ l>E CAMPOS SALLE>;. 
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DECRETO N. 4654 - DE 11 DE :\OYEr,:rmo DE 10 o~ 

Cre:t mais uma brig-ada de infantaria de Guardas Nacionaes no muni· 
cipio de Garanhuns, no Estado de rernambuco. 

O Presidente da Ropublic~t !los E~ta1los Unidos do Brazil, 
pa.m exocnç5.o !lo decreto n. 4'11, de 1-! •lr LlPzrmbrn !lC' lt\Dô, 
decreta : 

Artigo unico. Fica. crea.da na Gmmla N::trional do mnnicipio 
de Ga.ranhuns, no Estado de Pernambuco, mais uma brigada 
de infantariét com a designac:ão de na, a qual se constituir:l de 
tres batalhões do serviço activo, ns. 217, 218 c 219, e um 
do da reserva sob n. 73, os qua.cs se organisa.rão com os 
~'n'dê\S qualificados nos tlistrictos do referi, lo município ; revo
gadas as disposições em cont1·ario. 

Capital Federal, 11 de novembro de \[11):.?. 11' da Republica. 

M. FERRAZ DE C.\.)l!'OS SALLES. 

DECRETO N. 4G55 - !J]:; ll DE :\OYE'.l!lRO DE 1902 

Crea mais uma brigada de infantaria ele Guardas r-íacionae.'l no muni· 
cipio de Palmares, no E~taclo de rernambuco. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil, 
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de l89G, 
decreta: 

Attígo unico. Fica crea.da na Guarda Nacional do município 
de Palmares, no Esiado de Pernambuco, mais uma brigada de 
infantaria com a designação de 7-t~, ~t •1nal se con::;tituira de tres 
b:1talhõer:~ do serviço activo, ns. 22P, 221 e 222, o um do da 
rcset·va sob n. 74, que se organisarão com os guardas quali· 
ficados nos üistrictos do referido rnun:cipio; revogadas as di~
posições em contrario. 

C~>pital Federal, 11 de novemb:o 1lc 1012. 11° da Repul,lica. 

Sau:no B,.,,.,·oso lHHio1·, 
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DECRETO N. 4656 - DE ll DE NOVEMBRO DE 1902 

Cl·l.la mais uma brig:o.da de infantaria de Guardas Nacionaes no muni 
cipio do Reei Co, no Estado de Pernambuco. 

O Presidente da Ropublica dos Esta,dos Unidos do Brazil, 
para execw:;ão do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 189u, 
deceeh: 

Artigo uni co. Fica croa.dn. na Guarda. Nacional do município 
do Recife, no Estado de Pernambuco, mai> uma. brigada de 
infantarh com a designação de 75'", a qual se con-;tituirá de 
tres bahlhões do serYiço activo, ns. 223, 224 e 225, e um do· 
da reserva sob n. 75, que se organisa.rão com os guardas qua
lificados nos dist1•icto3 do referido município ; revog;~das M 
disposições om contrario. 

Capibl Federal, ll de novembro llo 1902, 14° da Republica. 

Sabino Ra1-roso Junior. 

DECRETO N. 4u57 - DE ll DE NOVEMBRO DE 1902 

Cl·ea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes no muni
cípio de Goyana, no Estado de Pernambuco. 

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 croa.da na Guarda Nacion<J.l do município 
de Goyana, no Estallo do Pernambuco, mais uma briga!.la. de 
infantaria com a designação do 7u", a qual se constituirá de 
tres batalhões do serviço activo, ns. 226, 227 c 2.28, e um do da 
reserva sob n. 76, que se organisarão com os guardas q ualifi
cados nos districtos do referido município ; revogadas as dispo
~ições em contrario. 

Capital Federal, ll de novembro de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CA!III'OS SA.LLES. 

Sabino Bm-roso Junior. 
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DECRETO N. 4658 - DE li DE :\OVBMllRO DE lfl02 

.t:rea rn;ls duas 1Jrigadas de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de GranJil., no Estado do Ceat·á. 

O Presidenb da Republica dos E~tn.dos Unitlos do Rrazil, 
para execuç-ão do decreto n. 431, do I! de dl'zcmbro de 189t'•, 

.decreta: 
Artigo unico. Ficam creadas m. Guarda :'\acionai da comarca. 

de Granja, no Estado do Ceará, mais duas brigadas de infan
'taria com a. designação de 72a c 73a, que se constituirão de 1re~ 
'batalhões do sorYiço activo e um do dtt reserva, cada uma, sob 
·ns. 214, 215, 216, 217, 218 e 219, e 72 e i3, os rtuaes se orgaiii
sarão com os guardas qualificados nos districtos da referida 
~omarca ; revogadas as disposições em cGntrario. 

Capital Federal, 11 de novembro de HJ02, 14' da Rcpublica. 

:\I. FF:RRAZ DE CA:I!POS SALLES. 

ltEC!lETO N. 4650- DE 11 DI~ NO\'E:IIBRO 1>1: I 0J2 

Crea quatro brigadas de infantaria, tres de cavallaria e uma de ar
tilharia de Uuardas :\'acionaes n:t comarca de Pyra ~;;a, no Esta• lo 
de )li nas Gcraes. 

O Pr,)~idento da Rcpublica do~ Esh•los C'nhlo~ do nrazil, 
-para execw;ão d•J rlecrcto n. 431, de I·! rlc •I• z•·rnbro de 1800, 
decreta: 

Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Naciunal daconnrca 
· t:l.c Pyeanga, no Est-.Ldo de Minas Geeaes, qnat~·o ltrigada'3 de 

inf:wtaria, tres rle caval!aria c um[). rle artilhai'Ía, as p1·i 
meiras com ag designaçõos de IGoa, 161a, 102a e !1>3a,qne se 
constituirão de tres hatalhõcs do serviço acti \'O e um do da 
·rescrv:J., cada uma, :tquelles ns. 478, 470, 480. 4R!, 482, 48::1, 
484, 48:>, 486, 487, 488 e 480; c tres S('b ns. 160, 161, lG2 
o IIJ:l ; a; s.oguntiM com as rlc 74a, i5a n 71i'. qtw;;:; constituirão 
rlndou~J·r:grrnentlls,r~;ul·•.uma, n:.;. 147, 1·18, 140, 1'511, 151 c Fí2; 

· 11 a toJ·cr~JJ':t com a rio 0", que se cunstituir:i dn um lnt~lhiío de 
ar·tílh:u·ia. de posição c um regimento do artilharia, d1• c::tmpa· 
nha,, ambos sob n .. 9, ~> qu:ws se ot·ganisarão c.)]n os guardas 
l)~Iahfi_c~dos nos d1str1Ctos da refArida comarea: revogadas 0 s 
disposJçucs em contrario. · 

Capital Federal, 11 de novembro 1le 1902, 14° •.ht Republica. 

1\f, FERRA;>; m: CA:IIPO~ SALLES. 

Sab:'no Ro.l'l'Os J J,,nio1·. 
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DECRETO N. 46!10- DE 12 DE NOVEMBRO DE 1902 

Di novo reg-ulamento ao Corpo de Infantaria de :\Iarinha 

O Presidente da Republica. dos Estados Unidos ào Brazil 
resolve, usando d<1 autorização c0nferi,la no art. 10, lettra. a, 
da lei n. 834, de 30 de dezem llt'o de 190 I, appt'ovar e mandar 
executar o rogul:1m mto do Corpo de Infant\ria de Marinha, 
que a este acompanha, assign:1do pelo Minbtro de Estado 
tla Marinha. 

Capital Federal, 12 do novembro de 1902, 1·!• da Ropublic:\. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Jose l'into da LHz. 

Regulamento ~o Cor~o ~e Infantaria ~e Marinha a que se refere 
o ~ecreto n. 466~, desta data 

CAPITULO I 

DS ORGANISAÇÃO 

Art. 1. 0 O Corpo de Infantaria de Mariuha é tlc3tinado a dar 
os destacamentos nrcessarios para fazer a b::>rtl.o dos navios 
:trmatlos o serviço militae de praça de guJrra e o mais determl
oado no presente regulamento; c em terea, o de guardas e de 
gu1rnição de fort:\lozas, arsonaes e estabelecimentos quaesquer 
da marinha, conforme for ordenado paio Governo. 

Art. ? . o A fo:·ça d<> Corpo do Infantari:t do :\farinha scr:t 
pl'i:Onchida: 

Por cid:\dãos sorteados qno so acharem alistarlos, de confor
midade com a lei n .. :>:i:í'J, de .:>G do s:!tombro de 1874, modifi
cada pela lei n. :EJ A, tle 31J de janeiro do 1892 (art. ::o); 

Por voluntarios com as vant•1gom cunferida~ pola lei ; 
Por engaj:tmento o reengajamcnlo. 
A.l't. :J. o O Governo proporá annu'1lmente o numero de praças 

que deverá t"r o Corpo tio Jnf'aiJtarin. ilo l\Iarillha, conformo a~ 
t•xigencias do scrvi<,'o. 

Art. 4. o O tempo lle Hcrviço olJrig ~,to rio St~rá tle sois annos. 
Art. :J.o O tempo do serviço será contctdo pela metade 

qnando p:1s:ado na companhia coneccional c pelo dobro quando 
em campanha. 

Art. 6. 0 Niio será conta•io paraoseiTeitos legaes o tempo de 
prisão por sentença nem o tempo em qn•3 eotiver desertada a 
praça. 
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CAPITULO 11 

DO ESTADO·JilAIOR 

Art. 7 .• O estado-maior se comporá. da seguints fórma: 
1 commanda.nte, capitão de mar e guerra ou de fragata ; 
1 segundo commandante, capitii.o-tonento; 
1 ajudante, primeiro-tenente da Armada; 
1 secretario, primeiro-tenente da Armada, ou de classe annexa, 

etfectivo ou reformado. 
4 primeiros-tenentes, commandantes de companhias ; 
4 sogun<los-tenentes, subalternos de companhias ; 
9 guardas-marinhas: 
2 cil·urgiões, sendo o mais antigo capitão-tenente ; 
2 commissarios para o Corpo do Infantaria de Marinha, um 

para os asylados e presídio e os auxiliares, guardn.s-mttrinhas 
ou aspirantes, que o serviço exigir ; 

1 instructor de infantaria. e de esgrima ; 
1 mestre de gymnas\ica e natação ; 
l professor de musica ; 
1 instructor de cornetas e tambores ; 
1 professor de primeiras Jettras e portuguez, podendo ser um 

dos officiaes do mesmo corpo. 

CAPITULO III 

DO ESTADO-MENOR 

Art. 8." O csta.do-roünor se comporá da seguinte fórma: 
I !HLrgonto-ajtuhmt.ll; 
1 lld do:i commiHsa.rios ; 
2 enfermeiros ; 
2 escreyentes, sendo um para. o corpo e o outro para o presidia;. 
1 arm01ro; 
1 serralheiro ; 
1 caldeireiro ; 
l ca.rpinteiro-calafate ; 
l mostre de musica, l• sargento; 
l contra-mestre, 2• sargento; 
I cornctoiro-rnór, lo sargento; 
1 carceroiro ; 
l c~tbo de tambores ; 

lO musicos de 1" cl1sse t' 
10 musicos de 2" classe podendo SJr elevado o numero quando. 
10 musicos de 3" classe for elevado o de praças ; 
10 soldados oper:trios ; ' 
13 remadores. 

Os· .cozinheiros, despenseir.:s e criados marcados na ta.bella, 
de ta1fa da Armada para os navios do 1• classe. 
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CAPITULO IV 

DO CmlMA.NDAJST~: 

Art. 9. 0 O command.ant ~ cha.ma. a si a reunião ue todos os 
~erviços, dá as suas ordens e deixa a seus subordinados o cui
dado de determinar 08 detalhes de execução, sendo respon
savel pela. ordem e disciplina, como tambem pela exacta 
observancia da.s orJens gemes da Arrna.d:.t e da autoridade 
competente. 

Incumbe-lhe : 
Art. lO. Ter todo o cuidado em quo os officiaes e praças 

não usem uniforme differonto do a'loptado no compctenté plano 
de uniformes geral da Armada. 

Art. ll. Vigiêtr e insistir sobre a mais rigorosa o pJntual 
obedienci<J. ás ordens supcriored, não podendo f<.tzet· on pcr
mittir que se lhes faça :t monor alteração, Sl'm oxprcss~t llcter
minação d<.t autorHado competente. 

Art. 12. Visitar e inspocdonar frcquoutcmcnLo o em occa
siõe; inesperada~ os qmwteis, onformari<.ts, guarda:; do corpo, 
prisões, pre~idio, paióes, a distribuição do rancho, exet•cicios 
geraes c de recruta:~. c bem assim as di!fel'entes revishs; 
examinai' os livros, não só da secrct:wia, como tambcm os 
do 2° commandanto, companhias o commissarios. 

Art. 13. Observar o comportamento do Reus officiaes e tomar 
cuidado em que elles adquiram um perfeito conhecimento de 
seus deveres militares e que os cumpram. Unindo a suavidade 
á firmeza, adcruirirá tanto a sua estima como o sou respeito, 
aproveitando-se disto para n.conselhal-os e dirigil-os em toda 
a occasião que a su:J. cxperiencia superior lhe p:c·uporcione os 
meios de fazel-o em proveito delles. 

Art. 14. Observar cuidadosamento tanto a capacidade como 
os defeitos do cada um, não sómentc para sua sciencia, mas 
tambL·m p:Ha que pJSS:t dar infot·m:tçõcs ro:-mrvadas com jLts
tiça e ex:1ctidão, f<.tzendo saber em particulat· a cada um oflicial 
c infe1•ior a informação qu 1 dclle tenha daLlo. afim de que 
a pe~soa. de quem se tl'ata possa corrigir-so dos defeitos que 
por seu chefe foram notados. 

Art. 15. Ter o maior cuidado om quo os officiaes inferiores 
sejam tratados com consiLlcração por toLlos os ofllciaes do qual
quer graduação, como unico meio para ellos conservarem o 
respeito e subordinação que lhes devem os soldados. 

Art. 16. Fazer com que seus subordinados o tenham por 
seu amigo e protoctor, sendo inflexivel em <~onservar a dis
ciplina., castigando os criminoso~, como vigil:tnte e cuidadoso 
em prcmi<.tr os bcncmerito.;, p:tra dcsto modo estabelecer um 
syst8ma geral de ju~tiça, não se escusando do attender ás recla
mações de seus suborJ.inados, quando estas forem justas. 

Art. 17. Transferir qtmlquer officialinferior, cabo ou soldado 
rlc nma companhia para outra, quando assim exigir o bem do 
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serviç•J, -;enolu ··otnenicnte ouYit· os command<tntc~ das compa
nhias . 

. \rr.. !8. ).Lmdat• que os commandantes do companhias vi~i
tf•m. p2lo menos uma vez por mez, os lw.~pitac~. onde se aclt:t
t'o•m sua~ pmças, pé\fa att(•ndcrem á~ suas recl;~ma.ç·li:J:<. 

,\rt. HJ. Fazer cxercici•J com us oJ!iciacs em fonna.tnra, pelo 
uwn .s du~t-l vezes por mcz, e, scmpt'f' 'I uo puder, pa,;silr revist<~ 
t-m ot·•lem de nnrcltn, e s:thit· a p 1,s•·io cotll o corpo do seu curo
mando, afim do acostumar as praça, <is marchas. 

At•( .• 2•1. PNIUOVCI', por pi'OpJ,;tastl<JS C''lllllll:llld:tntcs rle CO!ll· 
panlti:k', o~ infer·iorcs c p1aças tio ··ot']JO, c:tbentlo-llto o t!i!',•it•J 
•lc rfllnixa!-a~ como castuo. 

,\rt. 21. ~omear um IJtlida! pat•n, proJ'essur rb escola rcgi
nw:tta I. t).,\·cn•lo se1· esse ollicial o scct'etario do corpo sempl'oJ 
•rue o C'•llllllandant0 o a.cltar convcnietttc. 

C.\PITVLO V 

lJO 2° COJIIMA:'\DA:'\TP. 

.\t•t. 22. O 2> commandante ,~ o intc.·mcui:tr-io habitual do 
··omman tanrc c.n todas a~ pwt"~ <lo ~rl'\'i<:o, ~ulJstit.uinuo-u OIJI 
~lia au.-:pp(·ia. 

:\rt. ::3. CL'Ill•J fiscal do corpo ~ J'c<pons;~Yel pet· tnte o com
man•l:tnte polu> papr,is d·t admini . .;h·n·:~o e conl,:tbilirl:t•lr•, ~rmtl' 
"rcaJTt•!!;lllo de t•egistt·al-os . 

. \t·t. 24. Compete, delmixo da autoridade tlo Cdlll!l1anLlantP, 
tleralh ti' c tlistl'ibnit' o~ ~~niç.>s, zelando pela P~•momia, Llisri
pl na e p olici:tllHJBto do cott'po, deYrndo-lltP oom· entregue~ ttHh< 
:os partP.s re!:ttivas a !'S'CS as.mmptus . 

. \rt. ·t>. Scj;t !j•Jal for seu r~·sto em rolao:-?lo aos !lo' of!it•i;H•<; 
olr <'las,;P~ annex;ts, t n clle, no exercici•J das attribuir;õc~ a ~·~n 
carg-u, autoridade so.Jt'O esses otnr:iae~. h:•m assim solwc todas a< 
t],.mai' pc<,oas <jiie a qualfJIICI' tit11Io c'I.Pj:un 110 l'lC :mo I'Orpo. 

Cumprc-lhfl mais: 

.\rt .. :?•~. Vigiar a rcgH!aritlade" pontttalitlaolt• CrJII! q1w '•l 
C:tz u ."'cnio:•J e •rue <t escl'ipwm•;ã.•J t•-;t".ia sempre r~m dia., wndo 
r,•.;pon:<<t,·el pcrantP o comman•lanl.n prl1 O\:.t··tidãn r[o~ nuppa' 
diario~. rrla•:õt•s ou <lo qn;tlqu~~r Otllro papel rpw <•.-;t<)j~~ :\ St'll 
c:tt'!!O r· que I li e ~nj 1 apresentado p:11':t a-<signat· . 

. \n. :?i. IU·spondt•t' pcl:~ ponwalitladn na hora Jnar,ofJ.da par:t 
as t'orma1,ul'aS gerac,; do eorpo c bom assim pela oxet·nçã•J gor:d 
ol!' t.o•tos os exercido~, rpw serão feitos soh ''Ult inspncção. 

Art. 28. \'clo.r cuidadosamrnte sobre o compul'tamcntu <lo~ 
utlkütrs inJ'eriorP.s do cot·po. <\'!S qu:to:l ol;trá ~na,; ordens por ~i 
ou por intnrmerlio do ajudante, te11d•J o·anlrla em qnc niio SP.i:tm 
•·ont:-at·ias ás rlu corpo on do set·viçu cnt gpJ•al . 

. \rt. 2U. In~prwcionu· com f'r·equ•Jttcia 11 i J'n.nclw i r art'e(' l· 
,l:J··ã· • ti" '''J''I''' "('0lllpanh ·a,, r•.xami nando o "shrl, do n,rma-
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monto, equipamento e fardamento e todos os utensilios ; ter 
cuidado em que os commissarios tenh:tm os p:ti<•es com sou.; re
spectivos livros em ordem. 

Art. 30. Inspcccionar os de,;tacmnentos ant~s do marcharem 
c assi~tir, quando pmler, á~ paraúa.; int.er1u: da; gnat·Jas, pi
rtuetes on maior forç t que s1hit' rlo quartel, tomat· o comm<J.ntio 
nas formatut'<tS f;"•"l'aD'l, passan<lo revi ~a. m;~nrlantlo nwtter om 
linh:t c reunindo o~ o!liciacs p:trJ di,;tl'Íbuil-os pclus s~us lo
g:ues n;t forma tu r a. 

Aet. 31. Tomar o commanJo da parada qnando lenha de 
1~ntrar em formatura. officialmais antigo qn) o njtulantt~. 

Ar&. 3!. Cuidar em que tmto os olll~iaes c inft>rl'H'c:; c•)lllJ 
o.; soltla .. .lo~ sejam p;)J'fOJtamcntn instruidos das or1lt•ns ,Lt ,\t•
mada c de toda~ as ll'i'l ou orcl••n,; que llte" t0c:n·,~m. p:l.t'a, o qu,J 
lh'as fJ.r;i ler n:ts occaslÕ!B CJnvoniente.-<. Quamlo. por(·m. 
forem clla.~ do hl n lttL'PZ:t qnCJ mt~recam :~ maxima attrmçlo 
das P'''tr;as, mamlal''i quo SCJjam liú.ts tantas ,-czes quantas 
l'ot·em necessa.ri:1s p·•.ra que es>a~ firlucm bem infol'madas, úe
verlllo ignalmente mandar afixar na. sala fio e,;tlúo-müor, na-; 
companhias, corpo r.h guarda r~ s da úa ord.•m, cópias pot· olle 
estabdocidas parJ. rogula.rirlar.le do SOl'viço. 

Art. 3·L Tm· cnicl:vlo em q un se leiam os CtY.ligo; P~nal c 
Disciplinar, c b ~m <t-<sim a Ord,~nançl Gcr.tl d t Armarla, pe.lo 
monos, nma vez por moz. 

Art. 3!. Compete-lho igualmente tu.Jo qu:tnto est:i pl'e;cript.J 
no artigo rdativamt)nte aos devet·cs do commancbntc. n:'i.o .,li
mente nas amend LS casu1os de8'.e cJmo tambam rtu:tnúo e!le 
estiver pt•ompto; de so1•te que não h:tja omis.''IO on it•t•ogttl:u·i
r.L•.de alguma que escape á. obscl'vancia de um c 1lc ontl'o. 

Art. :J5. :Mandarei fazCl' os totlltcs,qrw llL•vcm p:.tdit· úa ca.s1 
da. Ol'U()Jll. 

Art. 3G. Entregar ao secretario a or ~em do dia do comm~tn
!lo dcpoi'l de approvadct por coto. 

C,\PITULO YI 

Art. Si'. O ajudante (lo as.-sistentc immedia.w r.lo 2• comman
dant~ em to:los os set·viços; além de que deve pessoalmente 
dgiar, com a. mair,r at~ençii.o, o que acontecer no corpo, provi· 
denciando logo sobre o quo estiver em sua~ attribui~:õcs e r.lando 
parte, quando nceessitar da intervenç-ão do 2° cJmmandanto ott 
•·ommanlante. 

Incnmhe-lbe : 

Art. 33. Ser act.h o e zJ[.JSJ no cumpl'imcnto de se'" Út)Y<)
r,)S n estai' prompt0 em •1ualr1u,•r ocn-:ião, ·:,n,ln o primcit'•J <t 
Hc apro.;cnl.ar Pm p:tead:~,. 

Al't. :lU. Se!' o ius•.ructor ti• s olliciaes inf~·riut'C'', rtnc ficam 
!lcbai:w de sen inuw•,lia.lo cuid:ulu, '1uant'> :i in>i.l'tl<'';lo, con-
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corremlo por seus exemplos e conselhos para quo bem se 
conduzam. 

Art. 40. Em toda occasiã.o de exercícios ou formatura apres
sar-se-ha a emendar qualquer erro que observar do seus subol'
dina los, tom~mdo o nome e companhia do inferior ou do 
soldatlo quo errar, afim do que seja instruido, ou dar parte ao 
2" commandante para quo lhe seja imposto o casti;.w quo 
merecer, conforme o motivo ttu~ der causa ao erro. 

Art. 41. Considerar-se responsavel pela uniformidade, appa
rench e postura militar de cada inferior ou soldado e ni'io 
consentir uma só falta em qualc].uer dellcs, som que lhros dê a 
conhecer e os faça emendar. 

Art. 42. Prentler qualque1· inferior ou solti<1'lo l'll1 toda 
occasiii,o que, a IJPm da disciplina, f.>r necessado, d<tTJdü logo 
parto por escripto ao commanJante. 

Art. 43. Passar revi:Jtas a todas as gnardas, piquete.> e desta· 
camentos, antes de serem apresentados á inspecção do 2·• com
mandante, igualmente a todas as ordenanr;as antes de serem 
mamla<las para os seus destinos. 

Art. 44. Fazer a parada diarla ú hora da tabella, para o qtw 
mandar(\ fazer os toques, participando ao official de côtado. 

Art. 45. Quando po1· qualquer circumstancia nãJ puder fazer 
a parada, s~rá subsí;ituido pelo sargento-ajudante, assistindo o 
ofllcial de estado. 

Art. 46. Passar revista no armamento, equipamento, farda
mento, etc., uma vez por semana e as extr:wrd.inaria,; quando 
for conveniente. 

Art. 47. RecebCJr do 2• commandante o tlot:tlhc !lo RCl'Yiço 
do dia, pl'oceder á rPspectiva leitura, quando reunido.;; os 
officiaes por orJom do 2• commantlante; fazer em d.etalhe a 
nomeação dos officiaes inferiore:> e mais praç:1s, entregando a 
ordem aos sargcnteantes. 

Art. 48. Reunir com antccedencia os sargenteantcs todas as 
vezes que o corp:1 tiver do sahir e exigir tlolles o numel'o de 
filas de catla companhia a formar, devendo tirar do umas para 
outras as que faltarem, para que quando o corpo so l'Ounir 
todn.s a<> companhias Lenham igu~\l numero de praças. 

Art. 49. Nas formaturas gcraes e antes do toque de aYançar. 
verificar os ponto:> no alinhamento, fazendo-os tomar distancias 
para suas companhias em columna, participando :w 2o com man
dante quando estiver tudo prompto e recebendo então de 3te a 
ordem p:tra faze1• o toque de avançar. 

Art. 50. Sub::;tituir o instructor sempr.J que e;te não possü. 
fazer exercício e fóra dos dias de instl"Ucçib fa.zc•r cxGrcicio 
sempre que for conveniente, pedindo para isso :mtoriz:tção a.o 
2° commandante. 

Art. 51. EstabJlecar unn escola de sargJnt0s. 
Art. 52. O ajmla.nte é o inspector da banda. de musica c da 

banda de cornetlliros e tambores, c.tbendo-lhc qua.nto á pri
meira os mmmos deveres qne os de commantlantCJ de t>úlll
p mhh. 
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CAPITUW VII 

DO SECRET.\r..IO 

Art. 55. O loga.r de secretario :'orá. occup;tdo por um ! 0 te
nente da A1•mad;t ou de cl:tssc an1wx;t, elfecti\·o ou refol'm:tdo. 

lacumbo-lhe : 
Art. 54. Fazer o expediente, inclusive a escripturação da 

caixa da mu~ica c authenticar as cópias do assentamentos ex
tt·ahidas dos li v r os de soccorros e t~w em di:t o reg-i.-; tro do toda. 
<t correspondencia do commandante, para. o qne haverá o nu
mero de livros necessarios, todos numera<los e rubrica.dos. 

Art. 55. Prestar todos os csclarecimentJs que o 2" comman
dante exigir, ~cientificctndo antes ao comman,J1tnte. 

Art. 56. Terá como :mxiliares o numero de inferiorm ou 
praç.as habilitadas quo for necessa.rio. 

Art. 57. O secret:trio é o rosponsavel pelo activo do corpo. 

CAPITULO YIU 

DOS COMMISSARIOS 

Al't. 58. A um commissario compete o recebimento, arreca
dação e responsabilidade dos gcneros sobresalentes, munições 
de guerra, armamento, escripturação da receita e despeza o 
folhas de pa.ga.mcnto c conta de dinheiro de aju~te de contas. 

Art. 59. Ao outro commissal'i•J compete o recebimento, 
ar<·ecadaç·ão o responsa.bilidaue do fa.rd<\meRto, estando a seu 
Cil.rgo a Gscripturação e o:> l:tnÇ'amentos nos liveos pro
prios o cadernotas e ma.i8 coni;a.s ([C dinheiro ([e aju~te de 
contaR. 

Art. GO. Além dos !lovores do~ dons precedeates artigos, 
os commissarios toem a escriptura.ção dos liveos de soccorros 
o cadernet'lS subsüliaria.s de quo teata o regulamento n. 4!11, 
de 29 de fevereiro de 1868, sendo nesse serviço coacljuvados pelos 
commis:Jarios auxiliares. 

Art. 6!. O terceiro commis!la.rio será encarregado da escri
pturação do p1•esidio e do.J asylados de marinha., cabendo
lhe a responsabilill'.tde nas folhas de pagamento dos mesmos. 

Art. 62. Hwerá no corpo tantos livro3 de soccorros 
qu·wta~ forem as companhias, sendo a escripturação feita como 
manda a lei de Fazenua e de accordo com o::; commandantes de 
companhias. 

Art. 63. Sempre que o corpo sa.ltir do quartel levará um dos 
commi..;:;arios. 
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CAPITULO IX 

Art. 64. Emquanto ·o corpo Sl achar aquartelado na ilha 
das Cobra<> c n~t mesma existir o Hospital de .Marinh::t, 
poderão os cirurgiõ2:J residir fóra do c2lt·tlJclecii:nento. Qu::mdo, 
porém, aqu1rtclado em ontr,J loc~tl, farao o servtç0 de ·!-t horas. 

Compete-lhes : 
Art. 65. Permancc'3r no quar~el até depois do cxp~diente 

c comparecer a qualquer charuad.o para son-iço em qualquer 
hora. 

Art. 66. De comhina\ão com o 2° comm1ndante, examinw 
as pra~·a'l do corpo, vaccinando-as c rovaccinanlo-as. 

Art. 67. Ir ao recebimento dos genoro,; com o 2" comman
danto c o commi;s ;rio afim de exltminar os g!neros do paiol, 
qnQndo p~ra isso recelJer orJons do 2° comm•nd~;nte. 

Art. 6B. Não s8hil• r.lo qu·trtel rttnnrlo o corpo c~t.:.-er de 
prr,mptidão. 

At·t. tj(}, Acornp'l'lkrr o corpo ~f!rnpre que ,,,te ,.,\,ir·, lrr.·:o~t·lJ 
um enferm~;iro e uma. praça com uma. pe1,uern am'mlancia. 

Art. 7fl. Examinar os officia.os do cor!JO, quando e . .-te~ derem 
parte de doente, recJbendo p~ra isso ot·dem do 2° comman· 
r 1.ante. 

Art. 71. Tor.hs as manhãs o cirurgiãu do <oniço f ar:\ suct 
visitct ao quartel, Heguindo para a enfermaria, onrle llw apre
sentarão os duentes, dandJ parto pw cs,•t•ipto ao '!·' comman
dante dos homens que devem b:~.ixar ao ho.;pital on á enfermaria 
e dos convalescentes que devem ser submutt.hlos ao reginwn da 
dispensa to ta. I ou parcial do serviço. 

Art. 72. Quando houver doentes em prisão quo não possam 
comp:.a•ecel' á visita medica, set·ão ahi visitados pelo cirurgião, 
acompanhado pelo oillcial eneJ.rregado do presidio e pelo cctr
ccreiro. 

CAPITULO X 

DOS COM:I[A:-!D.\:-ITES DE CO~lP.\NIIIAS 

Art. 73. O comman(lante de comp::mlti::t é t•e,pon~ct,·et pela 
o.tue:tção militJ.r, instrue:;ão theorica e pratiL·a, pela disciplina 
do,; inferior,}S, ca.bos c soldatlos tla c:.>mpanhia e pelus uniformL'S 
o consr.wv::ção do material em serviço. 
·Art. 74. Tom por dever obseevar o proceJer de seus suh~l

ternos, dividindo a comp,whh em partes igua ;s e fazen.to 
rcspons1vel cada um delles pela paete quo lhe pertencer. 

Art. 75. E' re>pon;avel p3la a.lministraçãu dct companhia e 
poe todos os papeis quo nssignar, tendo o nnior cuidado para. 
que os livros da comp~nhh sejam consen-:tdos em or . .lem, d,c 
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modo a se-:em inspecciona,clo3 a qna.Ique:· hora., tt•.:tzendo sempre 
eornsigo um nuppa. dehllr:1'lo da cornpa.nhia. 

Art. 76. Deve esmerar-se em ter um conhecimento perfeito 
das hlbilita,;ões de c:tda um do3 seu;; subJrdinados, defettos e 
merecimentos, n'i.o só para su1o proprla intelligencia, mas tam
bem para responder a qualquer pel'gunta que llw faça o com· 
mallllante, relativa á companhia. 

Art. 77. Deve conJiderar oJmo um tle seus maiores deveres 
fazer tudo quanto puder para a\canç<:.r as comrnodidades dos 
soldados de sua. companhia, indo muitas vezes ao alojamento 
dos mesmos c rec!arn1nrlo para elle tudo quanto for de justiça. 

Art. 78. Apre3entw á totla~ a~ m·v1hãs um mappa de sua. 
companhia á ca'la da ordem. 

Art. 79. Ouvieá. com attenção todas as queixa.s e represen
tação de seus suboedinados, de injueias e injustiças que tiverem 
solfrido, dando as providencias pa.ra o caso, depois que tiver 
feito um<1 pcsquiza. 

Art. 80. Tet•á urna praça de bom cornportarnrnto c que co
nheça o <1rmamento como qnarteleiro, que cuida!'á. de todos os 
objoctos da arrecadação da companhia. 

Art. 81. Será. o respon~avel pela execução de todas a~ ordens 
om geral e das do comrnandante, as qua.es serão lidas distincta
meute e explicadas á companhia. 

Art. 82. Será muito escrupuloso nas suas propostas parJ. 
promoções de seus subordinados, lembraudo-se de que vae corn
prornetter a si mesmo em propor qu1lquer individuo incapaz, 
não se esquecendo h·nbem de que assiste ao commandante o 
direito de ttcceitar ou recusar a proposta. 

Art. 83. E' o respons1Vel pelo equipamento e armamento do 
su::t companhi::t, devendo re1uisitar do commiss1rio, por meio 
de um rei!ibJ com o visto do 2° cornmanda.nte e a rnbl'ica do 
command<1ntc, o numero de armas e equipamento necess:1rio á 
companhia, entl'egando pela. m03rna fórrn:t a.o comrnisg:trio o 
•tue se inutirHzar e pedindo tambem concerto para a<> armas que 
delle neces3it<u•em. 

Art. 84. Dar,í. ao comrnissario as informações nocossarias 
p:J.t'a a confecção das folhas de pagamento e será obrigado a. 
assistir ao pagamento da sua companhia, afim de explicar e 
~ttender <í~ reclamações das praças. 

CAPITULO XI 

DOS SUBALTER!'>OS 

Art. 85. Em formatura o subalterno 2° tenente cornrnandará 
o 1° pelotão ; o guarda-marinha mais antigo, o 2•, cabendo o 
cornmando da ~~~ secçio ao outro guarda-marinha, e da 4a a() 
1° S'l.rgento. 

Art. 86. Os subalternos são encarregados pelo commandante 
rla cornp:J.nhia de todos os detalhei! de educação c instrucçã() 

Poder Executivo 1902 
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militares dos infcriore8, cabos e solu<J.do,, sendo ompre;;:tuos nu 
set•viço do PJlicia e de a·lministração da companhia. 

Art. 87. Quando se achar um só subalterno na companhia, 
será o responsa.vel por toda ella, durante a ausencia do respe
ctivo commandantc, cumprindo os deveres que incumbe rtqucllc 
desempenhar. 

Art. 88. Cada um dos subalterno.;; reunir{t, antes de qualquer 
revista, as diiforcntcs fl'acções da companhia de que estiver 
encarregado, para inspcccionttl-as cuidadosamente, êttiru llc en
treg-al-as ao commandante da mesma. 

Art. 89. Devem ter conhecimento dos offici::tes inferiores, 
cabos e praça3 da. companhia, trazendo sempre com,;;igo umct 
relação da qual conste o destino das praças. 

CAPITULO XII 

IJO OFFICL\.L DE ESTADO 

Art. 90. O official de estado é o responsaval por todo o sel·
viço do corpo em geral, durante o tempo em r1ue eAiYcr de 
serviçJ, conservando-se sempre fardado e armado. 

Art. 91. Achando-se presente o commandante ou o 2> com
mandante, fica debaixo das ordens directas delles, participando
lhes a-; occurrencias ho.vidas em sua a.usencia. 

Cumpre-lhe : 
Art. 92. N1io se afastar dos quartois do corpo cmquantu 

cstin'r de serviço, vigiando cuid<.vlosamento tutlo, assistindo 
;ws dilfemntes serviços ás horas da talJella, observando e cor
rigindo qualquer falta que so dê cru contravenção ás ordens 
1liseiplinares e respondendo ao commandante peh tranrglilli
llad'e do quartel durante a noite. 

Art. 93. Visitar de dia e <í. noite as guurdas do quartel c do 
presídio para ver si todas estão conformo as orden!'\, Yi~i
l<tntes e 11.ttentas aos seus deveres. 

Art.. 94. Zelar pela limpeza dos quartei~ e inspeccion tr <ts 
companhias, de sm te que, uma hora depois de ter sido rendido, 
possa apresentar ao 2• commandante uma parte extrahida rlv 
livro de quartos, mencionando todas as occurrencias mais no
ta.Yeis das 2-! horas em que este>o tle serviço, bem como de~ 
chrar si tOllas as ordene~ foram fielmente ,·umpt•idas ou si nãu 
o foram, explicando nesse caso o motivo que a is,;o tlen logar. 

Art. 95. Mencionar na sua parte as horas em quo marchitr<tm 
e recolheram-se ao quartel as guardas, piquetes, destac::unento, 
etc., c nenhuma destas forças dispersará ao regressar ou mar
chará sem o seu conhecimento. 
, Art. 96. Assistirá. ás revistas principalmente da noite, o quo 

não poderá delegar a outrem. Assistirá ao peso do pão c da carne, 
<~ sahida de rações do paiol, ao rancho e ao arriar da bandeira. 

Art. 97. O sargento do dia c o de piquete ficarão á sua di~
posição para executarem todas as ordens quo determiRar. 
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CAPITULO XIII 

DO OFFICLI.L DE PP.OMPTIDÃO 

Art. 98. Ficará no quartel juntamente com o official de 
estado um outro official prompto a desempenhar qn:1lquer 
commissão, rttlOl' no quartel, qum• fót'a. dC'llo, qnantlo lho fot· 
ordenado. 

Art. 99. Ajnd:1rá ao officin.l de e;tado sempre quo for nec•'.
sario, visitará os doentes no hospital pertencent11 ao c01·pu 
quando lhe for ord<'n:J.do, e :;ubstituir(t o omc::tl de cstad'J 110 

:':eu impedimento. 

CAPITULO XIV 

DO SARGENTO-A.Jt:DAl'\TE 

Art. IOIJ. O s:trgento-ajudanto tirarlo tlrJ numero dos 1"''
meiros-sargentos, por peop~sta do ajud tnte e appro>a•;'i.o do 
commandante, é o assistente immediato do aiudante. 

Art. 101. Devendo empregar os maioreso e-;forços E'ffi bem 
desompenl1ar a'; obrigações rle seu cargo: 

Cumpre-lhe : 
Art. 102. Ser responsavel perante o ajn•hntc pela iustrll

cçio de todos os inferiores, a quem a sua couducta e apparencla. 
devem servir de exemplo; ser muito exacto em vigiar o bom 
comportamento daquelles com os quaes cYit::t.t•;t familiariua<lo, 
tratando-os, entretanto, com benignidade e ~~.o mesmo tempo 
insistindo sobre a sua ohedioncia, diligencia e activid.ade, 
sempre notando as sa:\S culpas c participanrlo-a.,; ao aJudantr~ 
•1uando for necossario. 

Art. 111:1. P1·ocurar ter CiJllltr)cimonln d .. ' lt:thilib .. o·õcs t: 
defeitos tlu.~ mesmos inlbriorc~. 

Art. 104. Vig[ar a con.luct:t ind.iviJ.ual. lin:.peza, ga.rbo mi
litar o mmlo tle fazer continencia de todas ~~s praças do corpo, 
niio consuntindo descuido, relaxação ou irrognlal'idado qualquer, 
tomando o nome, companhia o nume1·o tlaqnolle em qae os nott:.T' 
para informar ao ajudante. 

Art. 105. Ter perfeito conhecimento de toJos os detalhes Jo 
corpo e trazer sempre eomsigo uma escala dos officiaes infe
riores o um mappa por companhias de força. 

Art. 106. Fazer chegar á fórma o passat· tovista a todos o::: 
destacamentos, guardas o piquetes antes de os ontrl'g:u ao 
ajudante. -

Art. 107. Observar com a maior vigilaucia tudo quo acon
tecer no corpo, participando ao official de e;;t:.-,do qualquer irre
gulal·idadc ou contravenr;ão <\.~ or•lcns gNae; ou a. o~tc regula-
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meuto, o noktr tudo que occorrer na auscncia, do ajudanto, afim 
de participar-lhe logo que elle se apresente. 

Art. 108. E' indispensavol que o sargento-ajudante seja um 
per;eito instructor e saiba organisar relações e mappas, e bem 
as;;im que tenha conhecimento da maneira por quo se faz a 
e~cripturação de uma CJmpanhia.. 

Art. 109. Poderá prender qualquer otncial inferior, assim 
como as praças de pret, participando logo ao o!licial de estmlo e 
:to ajudante em parte escl'ip+a. 

C.\.PITULO XV 

DOS 1:'\FERIOI~ES DE DIA E DE l'IQVETE 

Art. 1!0. Entt·arão de ser\"iço diariamente um l" sargento e 
um~~", sendo o to sargento o inferior do dia c o 2" o de piquete • 
. Art. lll. O inferior do dia ficará á disposição do olficial de 
l\<;tado para o ajudar na execução de seus deYeres. 

Compete-lhe : 
Art. 112. Visitar e examinar dttrante o dia e á noite amin

(hvl.a.; veze'! os qua.rteis, zelando pola disciplina cntr·e todos, e 
ci<Uido conhecimento ao offichl de esta•lo de qualquer irregn. 
h r idade que encontrar. 

Art. 110. O inferior de pi·tuete f<trá o setTiço externo e aju· 
d:u<:i o inferior do dia, de m:meira que sempre haverá um 
IJfficial inferiot• vigilante, pal'a que nã.o haja pot· p[Ll'te d:t~ praças 
o·ontravenção á disciplina. 

Aet. 114. O inforiot• de pi'J.uete responderá pelé\ limpez·'· das 
o;t.radas, pateos do quartel. e'cadas e de outros logares que nã.o 
pertençam á limpeza p:trti"ttlé\t' das companhias, t~ndo paru, 
o.;~~ fim um·\ f<~.china de preso.-;. 

A1·t. ll:>. E' o inferior do pirtncte quem t'ilSpondc perante o 
ofticial de estado pela tranquilli,hdo do (ttnrt·l durante o seu 
tempo de serviço á noite. 

CAPITULO XVI 

DOS Pl\D!E!F~0S SARGEISTO' 

APt. 116. O 1° sargento exerce uma fiscalização direct:t e 
collst~nto sobre todos os infct'iores, cabos o praças de sna com
panlua ; esmera-se em conh~cer a conducta, caracter e aptidão 
de cada um delle.~ ; esclarece ao commandante da companhia 
sobre os mesmos e não se diri~<c a nenhum delles sinão com o 
respeito e a severidade qll!} a sua posição o obriga; comma.nda
os em tttdo quo é relativo ao serviço, ao uniforme. ã disciplina 
~ :1 instrucção ; é em fim o auxiiiar dirPcto do commandante da 
<'umpanhia para os detall10s d:1, mesma. 
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Compete-lhe : 
Art. 117. Ordenar o serviÇ"o n1 rompanhb, submettendo <í. 

approvação do commanda.nte da companhia todos os seus acto:;; 
tli.>ciplinares em relação á mesma. 

Art. 118. E' responsa.vel para com o commandante da com
panhia pot· tudo quanta diz respeito á administração, limpcz:.t 
tios livros, cadernos, partes, mappase pela conservação do ma
terial da. companhia, exercendo uma vigilancia especia.l sobrl' :J, 
arrccada.ção. 

Art. 119. Toda,; as manhãs. quando não esl.i\·cl' de serviço, 
será. obrigado a da.r uma. pa.rtc das o:·currcneias da companhia. 
sabidas e entradas do praças, castigo:; e (lecisõcs dil'eda~ Llo 
commandante e 2° commanda.nte para com a. companhia. 

Art. 120. Fazer inventario, quando alguma praça baixar au 
hospital, da~ roupa.s que ficam, gnarda.l-as na caixa, que SOP;i, 
fechada c marcada., fazendo-a S.J~:-uü· par:t a arrecadação o rlaml" 
o inferior encarregado desta um recibo, que conservar<i em ~e't 
poder. As roupas o objectos pertenceu tos aos desertados, depüiR 
de feito o inventario, serão entregues à arrccarlaç:io geral ~1() 
corpo no dia. em que a praça é dechJ•atla dl'Sct•lora, igualmcnlf1 
~nccedendo o mesmo com as ronl';t' drH soltl::vlos fallccidos. 

CAPITULO XVII 

DOS OFFICIAES l:'(FEil!ORES 

Art. 121. Os officiacs infel'iore!',alúm de sn.bcrem lcl', cs~revor 
e eontar bem, devem ter actividado, prudencia e zelo e ser ll.J
beis em tudo que diz respeito ás qualiticaç(ío.> de um bom "Oi
dado, afim d:3 poderem ensinar aos outros o que :;ouiJerp,m, 

Art. L22. Devendo a sua comlucta servir tl!' exemplo aos sol-. 
dados, terão por isso o maior cuidado em que seu compor~a
mento seja exemplar. 

Art. 123. No do~cmpcnho de seus dcwrcs devem mostrar ;L 
maior firmez:t c inflcxibiliüade em consrn·arcm <~ (lisciplin:L 11 

~nhordinação, usanrlo, porúm, do morler<H:'i.o n:ts snas p~tla\Taf1" 
I'Yitando toda a qualidade de violencia. 

Art. 124. Nunca poderão vostir-se de oufr:_1 fórmn. si não com 
o uniforme do corpo, conforme as occasiõe~ em qne devem 
nsal-o ou o serviço em que possa set· empregado. 

Art. 125. Na occasião em que fizerem um:J. participaçz-w ou 
estiverem fa!lando a algum offil'ial, tlr•Yem fazer-lho a devirlu 
continencia. com a re;pectiva arma, ficando na mesma posição 
t•mquanto (lurar a communicação; si cstivPrem t!csarma(!o:1 
levarão a mão ao bonnet ou gorro, nãn rcti t·ando-:t cmqnan~o 
estiverem fallando. 

Art. 126. Quando He julgarem aggT:wa~los e o commanrlante 
de sua companhia. não os attonuel' na. rcpl'esent-Lção quo lhe 
fizerem, poderão (só neste caso) •lirigir-sc ao 2° commandanl.e 
ll dPpois ainda ao comma.nrlante do COI'pn, CJlll pré vi~ p8r. 
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n::~;;:;"í,o do da companhia, lembrando-se de que mrrecerão se1' 
r1gorosrdnente c.loBtigados si a qneix<J. for injusta contm sen 
nflicial. 

Art. 127. Os 2" sargentos coadjuYarão em tudo ao la., C<J.
b~ndo-lltes mais as incumbencias seguintes: 

Art. 128. Tratar os soldados com benignidade, evitando com
tu<lo qualquer famili~tritlade ou trausact:IJes pcctmiarias, afun 
de manter :ma 1or<;>:~ moraL 

Art. 129. Nunc~~ deixar de dar p:n·to de 1ptalquer irrogula
ri<iada que observa.rem, poi:>, si ao contral'io o fizert•m, virKu 
:1 .<er respons~\veis como cumpliccs no mesmo dolicto. 

Art. 1:10. Não permittil• que os S:Jlda,lo,.; .ioguem nem se 
r:mbriagnem on f<~<:am desordens devendo reprimir e pôt· 
t'lt"lltO a toda o quétlquer irregularidade logo que a ohserva
rem. dando parto .. w seu ofl1cia1, sem perda do tomp >, de toü:~ 
··.ontrnsençiio que occorrer. 

Art. 1:a. Ser rc3pons~veis pela p~rtG da compn.uhia de qtlll 
:>e acham cncarrega,dus, assim como tudo quanto lhe pertencer. 

Art. 132. Cuidadosamente observar o vigiar as praç:1s noveis, 
acn.utellando-as e a<lvortindo-as logo que commettcrem negli
gcncia ou inegularidade e procurar conhecer os seus genios e 
11 ~ bili tações. 

Art. t::3. No ca-:o de suspeibrem que algum solla,clo està com 
•; 1l::llqnet· molestla, prevenir immerliat.amentc ao -;en offici~t!. 

"\rt. 1:::1. Alt~m~r cnt1·c si n<J serviç·o li•J di •. c~ compan!Jüt, 
''C:n•lo responsavoi-: durante o tempo em 'lllC esti\'eL'<lltl nesse ser
'''·70, perante o l' sa.1·gcnto, pela execução de ordens, policia, 
liu!pi'Ut, et.c., apoiantlocomasun. autoridade aos cahos de dia, 
n-ío admiUindo grogseeia,s o obl'igandu-o; a não sn afastat·em 
d:· impnrd;tl iua1k c •la jn~tiça. 

Art. t:\5. Além de serem encarl'eg<tdos do suas secções 
• S~-'~'ão ainda. mais: um 1la arrccada('-IO, outro do aloj'\mento c 

1w1 outro o auxiliar da escripturaçiio •l:t companhict. 

CAPITULO XVIII 

D O S !; :'\ I' E R ~I E I It O >l 

Al't.. J::tl. ~a cnfcrmetri:.\ est::~.rã.o 'l'll1pt•c tl<ms rmf,•.rmciros de 
s~:·viç.,. 

Um do~ cnfe!'moiros fic:n:i. cncarrügatlo d~ pltal'm~cia o u 
ou~ro da enfcrmétria. 
Iw~umbe-lhes: 

Art. 1m. I~ormir na enfermaria, em qual'to apropri<~.do, para 
<1::;: tanto de 1ha_como de noitl' os mctlic:unentos às horas pre
Sccdptas na receita. 

Art. 138. Assistir ao rancho dos üoentcs, impedindo quo 
f'ntrcm frutas c o mctiB quef or prohibido nos mesmos. 

Art. 1:3!), Zol:Lr pnl~t dhciplimt e !imp11za 1la enfermaria. 
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CAPITULO XIX 

DO~ Fll:IS. C:SCP.EYE:'>TES E ARTIFICE~ 

Art. 1-!ü. As obrigaç-ÕJS dos fieis, escreventes o artitices re
gulam-se pelo que marca a Orllenança. Gel'~\l para o servir;o d~. 
A l'!Wtl ht. 

CAPITULO :\.X 

DO FIEL DE ARTILIL\IU.\ E T•ll A.IU•ANTl: 

Ar r.. UI. Haverá. um oHlcia.l inferior enc:J.neg:do 1l:t artilha · 
l'i:t c ~eus pertence:>, paiol de polvora c muniçõe·;, Terá um 
ea.ho ou pr:tça. como ajudante, recebendo ambos a gr~.ttifica.ção 
•1ue compcto aos fieis de artilktria a hortlo. 

CAPITULO XXI 

DO~ ~IACIII:\'!~L\S E F•)•~UISTA~ 

Art. 1!2. Qmmdo.o corpo tiYCl' lancha a vapot' on illurnina
ç·ão electrica ter(L o numer·o de machinisbs c foguishs noces
'ario par:J. esse fim. 

CAPITULO XXII 

DO~ CO)l\l.\:-ll•.\:\'TES DE GL.\ RD.\ 

Art. l·l:J. l)s comma.n1lantos rle .!.fllaT·,Vt s'io ins)p:tra..-oi,; dclla.. 
:t~sim como todas as mai,; pr:\1;as; ni'í;J comenlit·ão que esta~ 
ustcjam 'lnsuniformizad<ts, afim do compat·ccerPm pl'ompta~nentr
Pm fól'tn:t sempre qno se ch:tmar :i~ arma~. 

Cumpt·n-1\tes: 
Art. 1-!L Velar :::obre o a~seio Llo xa.,lt·oz c consc~rYação dos 

utensilios quo e~tivm•em a seu cat•go c a limpezCJ. do corpo da 
gnarda, não permittindo qne os presos conver.,;om com p:Jssoa 
:\lguma de fóra sem orlom do oflicial do estado. 

Art. l-!5. Todas as vezes que tiverem de abl'ie o xadrez. 
f'azcr formar a guarda á porta do mesmo. 

Art. 1-!G. Não consentir que pessoa alguma ox:tranha tenhrc 
ingresso no qtE\rtel sem o consentimento do official do e3ta.do. 
ontrosim quo praça alguma saia do portão. fJUPr em ~erviço. 
quer com liccn<:a, sinã.o unifot·miz:\dn. e limp:1, P imp:·1lir a cn
l.r.lda Llc bebidas alcoolicas c n.rm:1s prnhihida~. 

Art. 147. Depois tlo toque de recolher tech:\r o portão e en
tregar as chaYes ao official do cstarlo. devendo sor apresent:uhs 
:\este to1ln.~ aB pr~.;oas que cntt·arom depois 1lns'a hor:\. 
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Art. 148. i'!ão permittir ajuntamento de praçn.s e pes-:oas ex
tranha.s no corpo da ~;"Uarda. 

Art. 149. Conservar sempre a guarda. formatla todo o tempo 
de renderem-se as sontinellas, tanto de dia como de noite. 

Art. 150. Fazer com que as sentinellas sejam conduzidas par;t 
seus postos, debaixo de tôrma, pelo cabo da guarda, o qual veri
ficará que a" ordens de uma sentinella p:tra outra sejam fiel
monte dadas, para o que, mandando fazer alto á llistancia de 
cinco passos, o quarto que conduzir, acompanhará a sentinellit 
que tiver de render a outra ató quo o occn11e no mesmo posto. 

Art. 151. Não receber preso algum srm o cunhol:imento do 
official do estado, recebendo deste instrncç·ões a !'(}<peito da 
culpa do mesmo, afim de observai-as na relação que tem de en
tregar no dia seguinte ao dito official antes de render-se a 
guarda. 

Art. 152. N:l,o soltar nem entregar pre,;o nJgum sem ordem 
do official de estado, fazenú.o a competente nota na sua re
lação. 

Art. 15:;. Não satisfazer, sem or.lem rlo ollicial ll0 c.<t3,(lll, 
requisição que lhe for feih por qua1lJUel" anturitlade para 
prestar força da guarda, mencionando na parlt> rtue tem ,[;~ 
dar, antes de ser rentlida, os nomes da.8 praças qno compuzeram 
a força pedidn, bem como as horas om que Séthiram c se rerw
lheram. 

Art· 154. Ante~ de ser t•endida, ontrogar:tu oillrial de e.~t:ulo 
a parte das occunenda~ quo th·m· havido, acomp:t11hn•la da 
relação do utensílios, do estado em que us deixar. o do uma 
relar:ão dos p1·esos que honYer no xadrez, mcnci•man•lu ;ts culpas 
~~ ;i, ordem do rgwm se acham presos. 

Art. !G5. As pr<tças da gua1·ua não po.:er:w sr~r tlistra !titias 
para a conducção de officios ou cartas, nem mesmo p:tl"a urtlo
nança de quem quer quo scj:1. 

C.\PITULO XXIII 

DOS CABO~ DE DIA E PLANTÕES D.\S f'O:Ili'Ai\"1':.\':i 

Art. 156. Os cabos do dia c plnntões da~ companhi:1:; ~iiJ 
exclusivamente guardas das mesmas companhias, e comquanto 
sejam por estas escalados, o official de estado tem til< h a inge
rencia sobre as obrigações que lhos cumpt'c oxt•cub.r. 

Compete-lhes: 
Art. !57. Comparecer á formatm·a cb parada interna do 

<!Uartol com o uniforme do dia, os eabos armad·JS sómente 
com os sabres o os plantões só com o col'!"eame. Cach< com
panhia nomeará diariamente para este serviço um cahu e tros 
praças. 

Ar~. 158. f?s plantões soriio collocados no interior das com
pan lHas mumdos de um apito para. d1.1.rom iligna l quando 
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entrar algum ofllcial ou quando qualquer novidade occorrer na 
companhia. Serão rendido;; juntamente com a guarda do quar
tel e terão por dever: 

Art. 159. Não consentir jogos prohibidos e disturbios dentro 
ue sua companhia ou perto della,ravi~tando os objecto~ que seus 
camarad<~~ levarem par<\ fóra da companhht e que m~peitarem 
ser ftll'to; a'sim como evitar que qualquer praça s:J.ia de seu 
logar para tocar em objectos do outras que cstejan: ausentes. 

Art. lGO. Obstar a entrada á noite na companlua de praça~'> 
portenccntesá~ outras, Nem o consentimento do c.tbn de dia. 

Art. l(Jl. Velar sobre o asseio e bom at'l'anjo da, companhia 
o cumprir fielmente toda:> as ordens 111te receberem pot· in ter
medi o do cabo de dia. 

Art. 162. Não consentir que praça alguma saia da. compa
nhia depois dn tortue de silencio, sem o consentimento do cabo 
d.e dia, para quo este pos~a informar ao ofllcial de t-stado da 
falta quo encontrar. 

Art. 1G3. Cumprir cstrictamente as ordens que rec.:borrm 
1\'l<tti v as ás luzes do interior da comp:mllia . 

. \rt.. 164. O cabo do dia. reprimirá. tudo que so di,-~Pl' o que 
,: • tizor contra a bna, ordem ; fará. co>sar os jogo~ ~~dmissivei-< 
qnantl" honYe.· discu~,ão, fLI.rá. doitarem-so os eml,ria.gados, 
qnamlu c~te; perturbarem a ordllm; prevenirá. o sargento do dia 
;L comp<mhia, que os fL~.rú conduzir ao official de estLI.do ; impe
o!ir<i igualmente de fumar na cama o de so lavar na companhia. 

Art. 11:\5. De todas as occurrencias lhtrá parto ao :1arg-ento de 
!li:1 :i. cnmpanhi3., não podendo se afastar do seu posto ~em <lei
xat' <mtt•o em ~en logae com permissão superior. 

CAPITULO XXIV 

DOS CABOS DE E~QC.\DIL\ 

Art. IGG. Os c:tho~ <lo csqua,lra serão escolhidus entre o~; sol
\Lulo.' de bom comportamento quo tenham intelligoneia. cir
,~~lmspe!:ção, garhu militar e que ::aibam let·, escreve!' c <'oni.<l.t' 
c commandar guardas . 

. \rt. U\7. Os <'ahos de esquadt•a devem dar o exemplo de boa 
•·on,lucta, de subordinação e de exa,eto cumprimento de seus de
vm·es. Elles ohservam os soldados no que disser respeito à hoC!. 
ordem e ;t tranqnillidaüe que üeYe reinar entre os mesmos; são 
encarr~gadol de tudo quanto for relativo ít instrucção, ao ser
vi•.·o <' <L disciplina de suas seco;ões e cuidam do asseio e bom ar
r(tnjo do uniforme dos seus soldados, fazendo com que o respe
ctivo armamento o o equipamento cstej;tm ~ompre di,posto~ 
com toda. a uniformidade. 

<'ompcte-lhes: 
Art. 168. Fazer guartlas ou como commandante: ou ;;imples

mentc como cabos. 
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.\.rt. lG9. Como comman tanto elle3 teem r~s at.trihuiç;'íes llo 
capitulo XXII. 

Art. 170. Como cabos de guarda~. compete-lhes rondar as 
sentinellas, tanto de dia como de noite, velando pela vigilanci:t 
das mesmas, attender ás sent.inellas, ao moviment') de sabidas 
e entrada~ e <ts continencias ; só recebendo orclons rlo comman
dan te rla guard.1. ou do official de estado. 

Art. 171. Para c<Jm os soldados devem usar com cuiLhdo dos 
meios de repressão qne o pros~nte regulamento lhes onsina; o, 
si estes meios fot·cm insufficientos, chamar a autoridade de ~cus 
superiores, mas não devem esquecer-se do que a maneira m·üs 
segura de se fazer obedrcer e respeitar é a de se eon,Juzir pam 
com seus subortliTl:tdos com firmeza, sem familiat'i•ht>lo nem 
gro~'el'ia. 

,\rt. 172. Commandam patrulha', servem •le ordcnan.;·as, 
fazem Llia á companhia, sendo dispensados 11<1' lhchin·1s e sen
tinellas quamlo não estiveram de ca:->ti,!.:'O. 

CAPITULO XXY 

DOS SOT.D.\.DO<:, COR:-\ETAS E T.\~InOitF:' 

At·t. 173. Os wldados, cometas c t:\mbut'<" deYcm lembrar
se de quo como milita.re3 são destinados a det'cndcr apatrir,, 
entram no mais honroso emprego e deixam sn 1. Yid:t antig~ 
por outra mais elevada e di~tincta. 

Art. 1 i-L Serão subordinados fieis, as.;;eiarlos P cxacl.os nCJs 
seus uniformes, terão aspecto e garbo militar c s•~r:·IO adiYos 
e diligentes em aprender e desempenha, r snas ohrig- J.ções com 
pontualidarle. Este comportamento lhes fará rnee•~cer a hw. 
opiniiio do seus oíficiaes c o s~u proprio ade.antamcnto. 

Art. 175. DcYcm cuidadosamente eYitar dcs·}r•lens c ques
tões, tanto com seus camarada.> como com os proprio.~ paisano '· 
e abstllr-se do jogo e da bebida. 

Art. 171). Farão a continencia devida a seu> superioras r·. 
terão particular cuidado em conhecer perfeitamente o~ do 
seu corpo, chefe do Quartel-Generé\1, ·Ministro da Marinha o 
Presidente da Republica, n.fim do que po~sam l'er;onlteccl·os em 
qualquer logar ctue os aviste. 

Art. 177. Si algum soldado a.char-~e projnLlicado em seu~ 
ye_nci~ncntos, ou de algum~~ sorte aggrayado ou tt'éttado com 
tnjusttça, fará a sua representação verbal ao comm·mdanté) de 
sna companhia, que não deixará d.c att en·lel-a si for justa. 
Comtullo, si não tiver effcito (e neste ca-:o súmente) pJdcrá 
qucixar-~c directamontclao 2·• commandante e ao commandante 
rio corpo, precedendo, porém, permissão do command.mto rb. 
~ua companhia. 

Art. 178. Todo o soldado que se sentir doente daeá logo 
parte ao cabo de dia. 
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Art. 179. Que1ndo tratarem com os officiaes inferiores, em 
•1nalquer occasião que seja, conservar-se·hão firmes. 

Art. 180. Sendo prohibido vender, desencaminhar ou estragar 
qualquer peça do seu vestuario, munições ou f<~rdamento, 
aq uelle que o fizer será infalli velmen te ca.st iga.rlo ; por isso, 
quando qualquer soldado, em acto de serviç ), perder ou estr<\
gar a,Jguma peça de seus unifot•mes, justificar·se-ha pn.t·a com o 
ofllcia,l que o commandar ne~sa occasião, afim de que esse 
attc:;te por escripto quo tal extravio niio proveio d" dcscuitlo. 
Esse attestado será apresentado ao commallllante tla companhia, 
que o fará chegar ao conhecimento do :2o commcwdantP, par:~ 
:;:m• entregue ao soldado igual peça de unifoeme. 

Art. 1 81. o~ cornetas e tambores devem o berlecer ás ordens 
do c.orneta-mór e comparecerão pr·ompt:tmente á chamada com 
l':eas instrumento~. nunca se tlispersando sem que o cGrneta-mór 
o determine. 

CAPITULO XXVI 

DO AR~IEIW> 

Art. 18:?. Ao armeiro, o qu"'l será rla brigadn. de artífices, 
cumpre SCl'l'esponsa.vcl pelo concerto tlo armamento, devendo 
instruir os cabos na nomenclatura de t·)das a~ peças das respe
etiv:ts at·m:t~ c espucialmente na ma.neira do arm<d-as e ücs
:trmal-as. 

Art. 183. O armeiro informará. sobre o estrago em qualquer 
peça cujo concerto fizer. 

CAPITULO XXVII 

Art. 18-L Ao corneta-mór, o qual deve ter a gra•luaçiio de 
1° sargento o o commando im111ediato dos cornetas e t::tmbores: 

Incumbe: 
Art. 185. Todos os dias, antes de começar o ensino, examin<J.r 

os instrumentos e participar immediatamente ao ajnd;wte si 
algum dellos encontrar arruinado, afim de sct• re.~ponsaldlizatlo 
u respectivo dono. 

Art. 186. Reunir todos os seus commandados do todas as 
companhias, ~ompre que houver formatura gemi <lo corpo, n.tim 
.Lo tocat·em tor.los juntos, sentlo essa reuniiío f•Jit:• :í. chamada 
do quo estivoe de seevko c por ordem superiot·, nnnca. excc
rlendo de um quarto de hora entre esse tempo o o da formatura 
do corpo. 

Art. 187. ~ão alterar sob~pretexto algum os toques marc1dos 
na Ordenança. 
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Art. 188. Illllicar ao ajudante dentre os seus commandados o 
mais habilitado c de melhor comportamento para suh~tituil-o, 
q nando po1• qualquer mo ti v o não puder com parecer. 

Art. 189. O corneta-mór solicitará do 2" commanuante, por 
intormedio do ajudante, licença para serem postos á su<~. dispo
sição os soldados que tiverem aptidão para tocar cometa ou 
tambor, afim de que os mesmos compareçam ao ensino por elle 
regido. 

CAPITULO XXVlll 

DO CABELLEIREIIW 

Art. J90. O rabelleiroiro será contractado pelo commandante 
do corpo e é encarregado do cõrte de cabellos dos inferiorc~. 
cabos o soldados, sondo os instrumentos c o~jectos ncces-.;a1·ios do 
~ua prclpriotlado. 

Art. 191. Jteceber4 do medico do corpo um:~ instrncç·:ío <'S
pecial que o ponha na obrigaçãi) de dar ;ís praç tS C•JnsclllO,~ 
pelo cui!la.do e hygüme da cabeça e.da barba. 

Art. 192. Pmlerà ter um ajndante c receberá in,[emaiz:v;õol, 
1le aceordo com o 2° commandante. 

CAPITULO XXIX 

Art. Hn. A lnnda de musica. terá um prof'ossor. nomeado 
pelo ?-Iioistro da Marinha, um nwstrc 1" sargento c um cuntra
mestro 2" sargento. O professor, coadju1·a.do pelo mestt·.; P 

contra-m<1strc, ser:i rosponsavel pela instrucção geral. 
Art. l!J4. A Yaga do mestre. será preenchida. pelo contra

mestre. 
Al't. l\15. Ao mestre compete a. direcção exclusiYa. d:t mn<ca, 

sondo responsa.vel pelo matet·ial, instrucção, policia, disciplina 
c uniformes dos musicos, tendo sobro este~ os mesmos direitos c 
as mesmas attrihuições que um sargentoantc tlc companhia r~ 
;;:on<lo em tudo auxiliado pelo contt·a-mest1·e. 

Art. 19G. O contra-mestre substituirá o mestre em seus im
peuimentos, cabenuo-lhe com especialitlatlc o cuidauo do archiYo 
da musica. 

Art. 197. A musica flc:u·á dividida mn <luas socçil:•s, com
mandndas a !·' pelo contm-me-;tre e a .2' pelo musico de 1" 
classe mais antigo, ficando todos, par., os detalhes de serviço, 
tanto e.>!.ecial, como militar, sujeitos ao mestre e uispr.n~ados 
do serviço c lias faxinas fóra. da music:t. 

Art. 195. A musica constará de um mestre 1° sargento, um 
contra-mestre .2° sargento, 10 musicas de la classe, lO do 2!a 
elasse e lO de 3a classe, podendJ ser olm·ado o numero quando 
for angmentado o do praças. 
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Art. !99. As promoções serão feitas por merecimento dentre 
os que tiverem bom comp01•tamento, sendo apresentadas as 
propostas pelo ajudante do corpo. 

Art. 200. Quando o corpo for dividido em destacamentos a 
musica e aprendizes musicas ficarão com o commanda.nto. 

CAPITULO XXX 

DA BANDA l>E CORNF.TAS E TAMBORES 

Art.. 2Ul. O professor de c.Jrneta.s o t:tmbore8 será nomeado 
pulo Ministro da Marinha., C:\bendo-lho a. instrucção especial 
dolles, e terá para coadjuvar lho o corncta-mór e o cabo de 
tambores. 

Art. 2U:!. A banda será composta. do um Jo sargento graduado 
corneta-mór, um cabo de tambores, 12 cornetas o 12 t:\mbores, 
podendo ser augmentado o numero com o de praç:ts. 

Art. 203. Fóra da instrucção especial são submottidos, para 
todas as outras partes do serviço, a seus superiores hierar· 
chicos, competindo-lhes os toquos goraes. havendo sempre um 
corneteiro e tambor de serviço diario e um corneta acompa
nhando o official de estado. 

CAPITULO XXXI 

DO MESTRE DE GYMNASTICA E NATA~'ÃO 

Art. 204. Haverá para o corpo uma aula de gymnastica e 
natação, com o mestre nomeado pelo Ministro da Marinha, 
,;endo essa aula pela manhã. 

CAPITULO XXXII 

DA ESCOLA REGIMENTAL 

Art. 205. O eol'po terá uma escola formando dous cursos : 
o primeiro dt•;tinado aos soldados e cabos de esqwtdra que se 
acharem em melhores condições moraes o intclloctua.e:;, e o 
cttr,;o proparatorio para aquolles que tiverem a sufficionte 
instrucção primaria. 

Art. 200. O professor será nomeado pelo Ministro da Mari
nha, podendo ser um dos officia.es do corpo. 

CAPITULO XXXIII 

llAS ORDENANÇAS 

Art. 207. Os soldados e os cabos ordenanças são dispon.'lados 
do serviçJ Jiario, mas são obrigados ás revistas, oxercicio de 
infantaria e esgrima, marchas, etc., não podendo ficar nesse 
serviço mais dP quinze dias. 
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CAPITULO XXXIV 

DAS COMPANIIIAS 

Art. 208. Haverá quatro companhia.& de infantaria, tendo 
cmla uma um 1 o sargento, seis 20• sargentos, 12 cabos, tres 
cornetas, tres tambores e o numoro de praças necossario, de
vendo ser augmeotado o numero de cornetas c t~tmbores com 
o de praças. 

Art. 209. Em tempo do paz cada companlti<t será dividida 
em dous pelotões e cada um destes com duas secções. O tenente 
mais an~igo commandará o 1° pelotão, o guarda-marinha o 2°, 
o outro guarda-marinha a 2a secção do 1° pelotão, cabendo o 
mando da 4a secção ao lo sargento. Em cada secção ficará um 
sargento, sendo os cabos collocados em ordem reRpectivamente 
nas secções de companhias. 

Art. 210. Terá. o corpo uma bateria de metralhadoras e 
outra de artilharia de desembarque, repartidas pelas compa
nhias, cabendo aos encarrogados as gratificações que recebem os 
de bordo dos navios da Armada. 

Art. 211. Haverá um dia na semana de.>ignado pelo com
mandante para a. revista no armamento, passada pelo,; com
mandantes de companhias, c o ajudante o fará em parada no8 
e a potes, armamento, uniforme, cabello o barba. 

O commandante marcará tambem um diLt por mez para cad<~ 
commandanto de companhia passar revista á mesma em Ol'dom 
de marcha. 

CAPITULO XXXV 

DAS REYIST.\S 

Art. 212. Ficam estabelecidas a~ revistas do mtsccr e pôt· do 
sol e do t•ecolhcr, sendo a primeira e ultima. a.s principae.s. 
IIa.vcrá ta.mbem as revistas incertas quando o oflicial de estaJo 
julgar conveniente. 

Art. 213. Na revista de recolher observar-se-1m o se
guinte. 

Art. 214. Depois d) toque de recolher o:o: corneteiro,; e 
ta.mboros irão para sun.s companhias, flcand•J o de serviço que 
acompanhará o official de estado. 

Art. ~15. O official de e3tado percorrerá as companhias, nas 
quae.; os sargen~eantos devem formar todas as praças que per
noitem no quartel, procedendo {t clw.mad<t com <t presonrtt do 
l'eferido officia1. ' 

Art. 2lü. Pela chamada quo o sargenteante fizer o official 
verificará. os quo estão som licença afim de mencionar em sua 
parte. 

Art. 217. Em cada companhia, após a revista passada pelo 
official do e~tado, serão lidas pelos sargcntcantoA as ordens do 
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detalhe do dia do commando ; o bem assim a nomeação do 
serviço de suas praças para o dia seguinte, que será collocado 
em umn. tauella, cabendo ao inferior do dia a leitm·a, do livro 
1le castigo. 

Art. ~18. As revistas incertas serão passadas pelo official de 
e:>tado, do modo seguinte: de noite mandando os inferiores das 
companhias contar pelas camas, e só em cn,so cxtraordinario 
fazen1lo acordar as praças e procedendo á chamada ; do dia 
formando totln.s as praças e procedendo á chmnada. 

CAPITULO XXXVI 

DO SERVIÇO l;\;TER:o.;o 

Art. 219. O serviço interno será de accordo com a tabella do 
Fe1•viço da Armada. 

Art. 220. Depois das faixinccs as praças cuidarão de seus 
uniformes. 

Art.:~"?l.A's 8 horas, no veriio, c 8 lj:?, no inYerno, marchar,·, o 
p:u::t a parada, finda a qual tomarão as guardao; seu.> destinos. 

Art. 2~2. A tabella ele servic;o e exerci cio poder(~ o comm<:tn
dantc alterar, segundo a~ cxiw·n·~ia' ,[o scrvi\o, d<:Lndo p<:Lrte 3.1) 

r ~llarLel General. 

CAPITULO XXXVII 

DAS LIÇENQAS 

Art. 223. As licenças ser:io dadas por a.Ia ou sómente po1• 
companhias. 

Art. 224. Nenhuma praça poderá sahir do quartel sem <t 
competente licença assiguadct pelo 2• commandauto ou quem 
s nas vezes fizer. 

,\ri;. 225. No dia seguinte todas as licençn.s serão apresen
tadas ao .2° commandantc a1im deste confrou Ut! -n.s com o re
spectivo livro. 

Art. 226. ToJ.o o official inferior, cabo ou solüa\lo que nã,J 
tenha regressado ao terminar sua licençn. será punido do accordo 
com o Codigo Disciplinar da ,\rmada caso não jnstifique o seu 
excc~so de licença. Si não regress:n· dentro de oito dias serú. con
l'iderado ue~ertor. 

Art. 227. Todo o inferior, cabo ou soldado que tenha sofi'rido 
uma punição severa ficará privado de licenç<:t durante a pri
meira semana que so seguir á expiração de seu castigo. 

CAPITULO XXXVIII 

DAS PRmiOÇÕES 

Art •. ?28. Il<wcrá para. as promoções uma mesa ex.amina
'lom COJJlposta do 2'' commandante como prcqi1lcntfl, do aju-
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dante e de mn commandante de companhia como examinadores, 
obedecendo as propostas dos commanJa.nte3 aos retluisitos se
:.ruintes : 

Art. 229. Para cabos. 
Art. 230. As praças de b)m comporta.monto que tenham 

intelligencia, circumspecção, garbo militar, saibam ler o escre
ver, conheçam a nomenclatura do armament:J e o.> deveres dos 
soldados, e bem assirri saibam com mandar gnardas. 

Para inferiores : 
Art. 231. Os cabos que mais se tenha,m distinguido nesse 

posto, que ccmheçam as quatro operações de arithmetica., quCl 
l!a.ibam riscar mappas, commandar guarths e sej:uu do compor· 
tamento exemplar. 

Art. 232. As prJmoções serão feita3 por p1•opos~as do com· 
mandante da companhia e r.:~a.lizada.; a ,juizJ llo CJmmandante. 

CAPITULO XXXIX 

DAS FALTAS E CASTIGO,_ 

Art. 233. O direito de punir se exerce em toda,s as cir<?um
stancias de tempo e de logar, cabendo ao commandante esse 
direito e sendo os castigos proporcionacs ás faltas como á con
ducta habitual de c.<da um, <W sctt caractcl', int()!ligench e 
tempo de ~erviç(}. 

Art. .234. Nas contravenções disciplinara3 os inferioras o 
praças serãu punidos seguntlo o Codigo LH>dplinar da Armada. 

Art. 235. Os soldarlos punidos eom xadrez serão empregados 
nas diversas faxinas do quartel. 

CAPITULO XL 

DA RECOMPENSA AOS INFERIORES 

At·t. 236. Todo o official inferior que terminar seu tempo de 
8Jrv~ço co~ bom procedimento, te~á., como recompensa, prefo
rcncw. em 1gualdade de habthtaçao em concurrcncia com os 
civis aos logares de fieis, escreventes, enfermeiros ou de artífice.~ 
da. Marinha. 

CAPITULO XLI 

DA SENTINELL.il.. 

Art. 2.37. A sentinella é inviolavel. Quem quer que seja. 
não poderít contrariai-a,. A unica. autoridado para dar-lhe ou 
1etirar uma ordem é o cabo da guarda. 
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São as seguintes as su:ts obrigar;ões : 
Art. 2:~8. Cumprir rigoro.,;a.mento as ot·Jens que tiVi.lr recc

biuo, ainda que p:n·a is>o tenha que <h r em troca. a su 1. vida.. 
Art. 239. Estu alerta, fir,ne o rm pr)siç:irl do não poder ser 

smprehendida. 
Art. 240. Fazer c0rrectamonte :\s antorida,lcH as eontinrm

ci:ts a que tiverem dieeito. 
Aet. 241. Beadar ás armas em qualquer e::wrg;~ncia. gt•;we, 

mtnt·a abandonando o seu posto. 
Art. 24:?. A' noite redobt·.~r de Yigi!J.:wLt n tl:tt' o bn.tlo do -

alcrt1 ! - de mei:t em mcüt !tora. 
"\rt. 243. Não consentir junto ao sell pJst<) graeAjos, dis

c·u-;~õcs ou agglomerar:ões, ainda. mesmo qu • de seus e1maradas. 
Art. 244. Não cnn.-cr~ar, não fumar c nfto con:;entil• que lhe 

toquem ou dirij~m a palavra. a mrno;; de tJ·e.; p:tssos. 
Art. 245. Não c0nsentit' ab<olutamento q ne pess >a. ou forç·~ 

suspeita se approxime de seu posto sem ser previamente reco
nhecida. Par..> i~'!o pe;·guntará: «Quem ,-em !:i?», o não sendo 
satisfacto:·i r. a rcsp::J<ta, dir;i, «Faç-a alto~ "• br:vla.ndo em 
SPéWida « CabJ da gnarda: >• par·:1 qw· r·::rc pt'Jced•\ :r.o rcco
nltecimcnto. 

,\rt. 240. Em caso de de.;;obediencia ;\ ~ua intimação fará uso 
de ~ua arma, procurando em tudo proceder com criterio. 

Art. 247. Poderá em ciso do m·io tempo (chuva) recolhel'-sc 
á sua guarita, cJnsct·,·ando. port!m, abi'rtas a.s frestaR; deYerá. 
comtudo, sahir quando a dgilancia on algrtma continencia o 
exigirem. 

Art; 248/Não rcndcr;i nem ser(t rendida sem a preRença do 
c:\bo da guat•da. 

CAPITULO XLir 

Art. 240. A- reclamaç·õc' indiliJuae.s .-•:1 > a; uuicas pt~r
mit ·,idas. 

"\rt. :250. Nos ca.,tigos injnstos ou muito ,;cn~i·os intligidrs em 
Yil'tude de partes incxactas, informaçõrs m::t 1 tomad:~s ou pol· 
motivos particulares extra.nhos ao s~ni<:o. as r~·clamaçõe:-; são 
admittidas ob~decendo ás seguintes regras. 

Art. 251. Qualquer que seja o objecto da reclamação, ella não 
pôde ser levada sinão aos off!ciae> dehaixi) de cujas ordens está 
~enindo o milHar que a f z. 

Art. ~52. Todo o militat•, rec borJLlo a ordem de cumpril· um 
castigo, deve primeiro submette1·-se ;r l'llt•, mtt:) llte é pel'
mittillo fazer as l'Jdamar;ões d~s . .le que p!'ineipin.r• o c~stigo. 

Art. 253. Os inferiores, cabos e soldado:; devem fazet· stmi 
rrclamações ao eommandante d~ companhia, qu9 as levar;t ao 
commandante, não sPntlo atten<lidus 09 qtw reclamar,?m em es
tado dC' embriaguez. 

fouer Executivo 1902 
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.\rt. ~54. ,\quelle que fizer sua reclamação sem motivo justi
ficado e em termos contrario~ <i disciplina suffrerá. duplo 
eastigo. 

Art. 255. Quando não forem att :ndidas a·' reclamaç·õcs feitas 
ao commandante de companhia, os officiaes inferiores, cabos c 
~oldados serã0 por este autorizados a leval·as a0 commf1.ndante, 
verbJ.lmente ou por escripto. e ~i ello tambem não os attender, 
dará licença para serem di ri :i<las por escripto ao chefe do 
Estado Maiol" General d3. .\.rmada, cabenrlo-!he, porém, visal-as. 

CAPITULO XLIII 

DAS CO:\"TI:SI·::\CIAS 

Art. 25G. Os militwes dos mesmos po~tos c grarlu:.1.ções 
quando se encontrarem deverão cortejar·sB reciprocamente. 
O official de inferior posto deverá S!:lr o primeil•o a. cortejar 
aquelle que for seu superiol'. Entre a.~ praça" de prct dcYcr
~e-ha seguir a mesma regra. 

Art. 257. Todos os superiores devem col'responder ;i, ôaudação 
feita pelos inferiores. Nos passeios ou outros Jogares de recreio 
ou 'reunião, o:; inferiores não são dispensados de eumpriment:11' 
os superiores, nem estes de lhes retrilmir; esta saudação será. 
feita,, porém, uma unica vez. 

Art. 258. Toda praça de pret na occasião que fizer partici
pação ou estiver f<tllando a qualquer officia.l perfilará <t arma, 
ficando na mesma posição durante a eommnnicação; e, si e::>tiver 
desarmada, levará. a mão ao bonnet ou gorro, não retirando·a 
emquanio estiver fa.llando ou attenJ.ondo ;is ordens. 

Art. 259. Os cabos c SJldarlos quando tr<\tarem com os offi
eiae:.; inferiores, em qualquer occa:;ião r[ue ~~·j:.1., se conserYarãu 
firmes ou perfilados. 

Art. 260. A continencia executa-se quando o :mpcrior ó'-' 
approximar a dez passos de distancia e desfaz· se quanclo se 
tenha. af.1stado cinco. 

Art. 261. A todos os officiaes durante a noite as sentinelhs 
quadram na frente do posto na posir;ão de sentido, conservando, 
porém, a. arma inclinada ou descançada. 

Art. 262. Todos os offi~iaes do Corpo de Infantaria. do Ma
rinha são obrigados a conhcc·er, qu:.1.nrlo residindo na me~ma 
localidade, o chefe da Nação, os generaes e otfidacs de seu 
corpo ou navio; e, embJra não estejam com os seus uniformes E! 
distinctivos, lhes f:.1.rão as devidas continencias. 

C/1.PITULO XLIV 

COJ\lPRO:mSSO AO ASSE;o.;TAR PRA·.'A. 

Art. 213:~. Em um rlia da semana, ou em occasião de exercicio 
geral de infantaria e preced•mdo a c-;tr·s, o~ in1lividuos a .;~olis-
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hr-se prestarão compromisso perante a bandeira nacional 
observando-s~ o seguinte cerimonial : 

Art. 264. O corpo fo ·mará em linha sob o commando do 2• 
commandante, que mandará abrir fileiras, deslocando a ban
deira com a respectiva gnarrla para a ft·ente, a 10 passos J.a 
linha, e, em seguida, manuar<i vir a bandeira com o sargento
ajud;Lnte collocar·se em frente á do corpo. 

Art. 265. Far•i colloca.r em linha em frente á b::tndeir<\ os 
futuros ,·oldados que um por um seguirá a mesma o pronun
ciará as seguintes palavras :«Alistando-me soldado do Corpo 
da Infantaria de Marinha da Republica dos Estauus Unidos do 
Rrazil, comprometto-me a regular minha conduct<.\ pelos pre
ceitos da moral, venerando meus superiores ltierarchicos, tra
tando com atrekão meus irmãos de armas, com bondaue os 11110 
venham a set• meus subalternos, a cumprir rigorosamente todas 
as ordens que me forem dadas pelas autoridades a que for sub
ordinado, votar-mo inteiramente ao serviÇ'o da Patria, cujas 
institui~·ões, integridade e honra defenderei sacrificando, 'i ne
cessario for, a minha prvpria vida.» 

Art. 266. Emquanto o soldadu pronunciar as palavras acima 
mencionadas a ba.ndeim do corpo cahitá solJre sua cabeça. Ter
minada a cerimonia o 2° commandante mantlará unir íildras, 
mettendo os novos soldados om íbl'mat.ura.. 

CAPITULO XLV 

DA ENTREGA DA.S DIVISAS AOS PRO~IOVIDOS 

Art. ~67. A entrega das divisas sli se fará em form.:tttmJ., 
aproveitando-se a parada on um exercício geral qualquer. 

Art. 268. O eommanda.nte da fvrt;a mand:1rá, depois do corpo 
estendido em tinh::1., abrir fileiras e chamará o p:omovido a. 
frente, lendo então a ordem do dia em que o mesmo é promo
vido e ordenando que o sargento-ajudante lhe p1•egue as di
Yisas no braÇ'o. Em seguida m<Lndará unir fileiL·as, fazendo 
entrar o recem-promovido em linha e no logar que pelo novo 
posto lhe competir. 

CAPITULO XL VI 

DA EN,TREGA DA.g MED.\LIIAS :MILITARES 

Art. 269. As medalhas militares conferidas pelo Governo aos 
olficiae;; inferiore3, cabos e soldados deste corpo lhes serão en
tregues em formatura obedecendo-se ao cerimonial seguinte. 

Art. 270. O corpo formará. em liolw. e o commandante ou 
quem suas vezes fizer a,mandarà primeiro abrir fileiras, avan
çando a bandeim com a_respectiv:1 guarda at~ 20 pa,sos da linh<t; 
:::egundo, avançar os milibre; já cond0corados atti jnnto cí. 
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guarda da bandeira. e ahi formarão em linha por ordem de an
ti::·uiuade de posto; terceiro, collocará os que tenham <lc receher 
::.. 'ineualha aucanto cinco pas.>os do commandante, voltados 
p::.ra o corpo. 

Art. 271. Collocados nes'a di~pe~.üção, o commandante man
d~crá apresentar armas o em voz alta pronunciat·<i o seguinte : 
c Em nome do Presidente da Ropublica vos entregamo.> a me
dalha milita1• .» Em segnida mandará - b:aço armas- P prc
crará a medalha ao peito de cé\ua um, o que terminado, man
jará unir fileiras, de~filando então o corpo em con t.inenci<t aos 
condecorados que fica1~ão antigos c modernos formados a quatro 
pa ;sos atrás do commandan te. 

C.\l'ITULO XLVII 

DAS PllAÇAS CO~D~CORADAS 

Art. 272. As pra<:as <leste ·~ Jrpo serão obriga<las a prrstar á.> 
p:•aças condecoradas a . .,; mesmas doferencias de qu:• gosam o> 
officiaes inferiores, isto é, levantar-se-hfío quando as me,mas 
passarem o formar;"í,o s1mpre á direita dTs pr.1ça.s da mesma 
g1·aduação, na sn1. SCl\·ito. 

C.\PITU LO XLVIII 

A!'i .. 2i3. Constituindo a disciplina. a. f11rça. prin•·ipa.l do mili
b.:·, é neccssario que todo supc•rior obtenha do seus subor<linauos 
um:t intrira obedienci'1. o completa suhmissão, que a~ ordens 
H'.iam executadas littcralmentc, sem hesitação nem contc~tação; 
a autoridade r1ue as dá por ellas é responsavol c a rcclamaç;,,. 
não é pJrnlittiúa ao subordinado siniio depo:s de a ter obedecido. 

Art. 274. Si o interes~e do set·viço exige que a disciplina seja 
rigorosa, ao mesmo tempo •tuer que ella seja paternal. Todo o 
rigor que não for necessario, todo o castigo que não for deter
rr.inado pela lei ou que faça pronunciar um sentimento divet·so 
d_o dever, toda acção, gc3t? ou pro_po.iito injurioso de um supe
rwr vara, com seu subordtna•lo, :oao severamente pt•oltibidos. 
0; membros da ltierarchia milital' d<!Vem tt·atat• seus subordi
nado~ com bJndadc, ser p:tra clles guia' 1Jene1·olontes, apoi.n· 
fC'U' tntet·es8es e ter p;tra com ellcs a cJnsicleração dovi•h aos 
ltvmcms uc cujo valor e dedicação conseguem suas glorias. 

Al't. ~75. A subordinação devo ter logar rigoros:tmente de 
po-tu a. posto; a er~cta obsen·anda das rrgras qne as garantem. 
afastando-se a arbitrariedade, deve manter cada. um em ~!'us 
dil·dtos como em seus doverc;>. 

Art. 2i6. No meslllo l!OSto a. subordinaç-ão ~c f'xerce hmbcm, 
})U' antiguidade, em tn<lo •JnC <liz respeito ao seniço geral e <i 
e'dem. 
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CAPITULO XLIX 

DO PRES!f>lll 

Do official cncn/Te[Jado 

_\rt. 277. O encarregado do lli'C'idio deve SL'l' um I• tencnóe 
da ArmaLla, c a e;; te cumpre: 

,\.rt. 278. Cuidar do asseio, ordem e disciplina. do presidia, 
levando ao conhecimento do ~· commanuantc qnalLlUCl' irreg,t
lal'idade que haja.. 

Art. 270. Ter os livros necess:tdos numerados e rubric.\dos 
com a. entraJa do preso, causa e tt>mpo de prisão e dia em q 1IO 
deve te1·minae a sentença. ; levando ao conhecimento do 2• com
mandante, tres dia::; ante:> de terminar qnalqucr sentença.. afim 
tle;te dar as neccssarias providencia3. 

Al't. 280. Entrar de servi!;'o q na ndo o corpo ti vel' de sal! i r 
pa.1·a que o official do estado po.<:'~t :\ssumi r o m:tndó d.e ·na 
companhia. 

Art. 281. H<tver:i. um:;, gmll'J:t no p1·esidio compostt de mJ.· 
ncira LlUO fi,tne um caho e nma. :Jentinella para. o pJrtão e para 
faxineiros o numero de pra.!;'as qnc o :~·· comnnndante jnlg:tr 
conveniente. 

CAPITULO L 

JJJ C.\RCE!lf'!RO 

.\.rt. 282. ll<tvel'<t nm carcel·eit·o, inferhl' ou soldado, com o 
vencimento marcado na tabella, tendo um ajudante, pra<;:t d11 
bom comportamento. , 

.\t·t. :!~3. Rovi:>tal' os preso~ sempre que ;;ahil'em ou entr:t
rom nas prisL-ICS, 1\.tzentlo a ehmnaLI:t c vneific~tndo rpw não f;d'e 
alguem. 

Art. 284. RoviJt:ti' a~ pl'isões não consentindo in~tmmento;; 
prohibidos. 

Art. ?85. Distribuir as faxina~. nntl'e!!-an1Io a cadt encal'
rcgado o nnmero do preso' que lho fo1; ordenado,· em uma. 
rcla•:ão, a qual ser<í lida ao mesmo encarreg.tdo afim deste con
t't:ll'il-::t e recebendo na. volta da. mesma maneira. 

Art. 2813. "\.ssistir :is refeições e banho dos presos, á la ,-a.
f(em do ruupn. dl)s mo«mo~ ou qu:t.l<liWt' tt'abalho quo tenha Jo
gar no presidia. 

Art. 287. Assistir e vel'itlc<1r o foclmmento da'! pri~õJs. 
Art. ~88. Levar ao conhecimonto do enca.reregado, e na fal~'.t 

!leste ao otlicial de esbdo, qualq_um• oec urrcncia que haja. 
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CAPITULO LI 

DOS SENTENCIADOS 8 CORRECCI0:-1 .\ES 

Art. 289. Ao entrar para o presídio terão os sm~ numcros 
e scr-lhes-ha cortado rente o cabello e aparada: a barbét. 

Art. 290. Ao toque de alvorada sahirão das prisões c depoi:> 
de lavarem o rosto e do banho, tomarão café, sendo em Sjguhht 
entregue,; aos cncarregadooJ das faxin:1s. 

Art. 291. As caixas ser~o gn:udadas em lo.:.rar reservado, 
sendo·lhes sómente entregues aos domingos e di:B feriados du· 
ra.nte um certo numero do horas, afim de concertar a;~ roupa~. 
I aval-as. etc., etc. 

Art. 292. Não terão instrumento de divertimento nem po· 
dcrão escrever sem consentimento do official encane~ado. 

Art. 29:L Usarão as roupas marcadas na tabella e fttmariio 
em hora e logar determinados. 

Art. 294. Os snntonci:Jdos serão sujeitos uos cJ.stigos dos 
corrcccionaes. 

Art. 295. As faxinas o serviços pesaclos do xadrez e hem 
assim os de fóra do quartel serií.o feitos pelos 8entenciados da 
companhia correccional. 

Art. 296. Todos os presos terão os seus numeras na cabe
t:eira d:~. ca.ma. 

Art. 207. Todo o "ondemna•lo por scn'encCJ. definitiva tt'Jm 
rlirPit.o a. ra.nd10 r\r, Jl'lir>l, trat,arn(]n+.o n•.; h·J ;pio"'· ve-tuarios 
~pr·r1pri~vJ('~' n5.'> t. ·~~~~~J. fJ 1J!·•:In ·Hr~~if0 ·1. ~.-,_~r."~~E2€'D~J alznn1 
J,,.,.,J:Ii·J.f'Í'J. 

CAPITULO Lll 

DAS FAXINAS 

Art. i98. Será nomeado um cabo para administrar esse sm·
-viço, com uma gratificação igual á de opemrio. 

Art. z99. Todos os presos do correcção e bem a:;sim os do 
presídio, que não forem tirados para: faxinas especia.es, ao 
amanhecer serão, com uma. relação, entregue::; ao cabo para as 
fninas communs, escoltatlos por praça.> pCJ.ra c-;;e fim deta
lhaclas. 

Art. 3•JO. Quando não houver numero suftlciente de presos, 
pe~o detalhe do setTiço geral serão pedidas praças das compa
nhtas e dellas se encarregará damesmafót·ma. o cabo tla. faxina. 

Art. :~1) !. Em cada prisão haverá um encal'regado com o 
nome do faxineiro da prisão, o qual cuidará do asseio, ordem 
e disciplina da mesma, e sBrá um dos presos de melhor com
portamento e quo pelo seu estado de saude não poss:t ser em· 
pregado em trabalhos pesados. 

Art. 302. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Secretaria de Estn.do da Marinha, 12 de novembl'O 1le Hl02. 

-Jose l'into da L11z. 
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DECRETO N. 4Gôl -DE 12 DE NOYE~IIlRO DE 1902 

Appt'ova e manda executar a orclênança geral para o aerl'iço da Armada. 

O Presitlentfl tl~ Republica dos E~ta.dos Unidos do Brazil r e 
solve appt·ovar e mandar executar a Ordenançi\ Geral para o 
sorYiço da. ArmaLb que a este acomp:mh<l, <t~signada p~Jlo~ 
Ministt·o de E:-;tatlo dos Negocios da :lll:u'inlla. 

Capihl Fe,leral, 12 de novembro de 11J02. 14" da Republic:~. 

M. FEP.RAZ DE CA)II'OS SALLES, 

.los,: Pinto rf,. Luz. 

DECRETO N. 4G1 '•~ - DE 12 DE l';OVE~IBRO DE 1902 

Approva o t•egulamento para as cDionias militareR 

O Pre-,idente da Itepublic:1 dos Estados Unidos do Brazil 
re,;olvc, US[l.Utlo da autol'ização co!tferida pelo art. 15 do, 
decreto n. 7:13, üe 21 de dezembro de 1000, approvar o regu· 
lamento p<na as colonias militares, que com este baixa, assi· 
gnado pelo marechal João Nepomuceno de Medeiros Mallet, 
Ministro de Estauo dos Negocios da Guerra. 

Capital Feueral, 12 de novembro de 1902, 1-!" da Repu blic~. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES, 

J. ~Y. de Mcdei;·.,_< J[ollet. 

Regulamento para a execução no oecreto legislativo n, 733, de 
21 oe oezemhro oe 19i0, a que se refere o decreto n, 4662, 
desta data 

FINS DAS COLONL\S E SUA DISTRlBt:IÇÃO 

Art. I. • As colonin.s militares são destinadas á defesa das frol'l
teiras, á protecção das Yias cstrategicas. tanto tluviaes como 
terrestres, das linhas telegrapllicas, á catechese dos iQ[lios e. fi
nalmente, á exploraçã.o agrícola e industri::tl d:J.-; zonas em t1ue 
forem localizadn.s. 
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Al't. ~-· Cada col:Jnia terá um~t :irea. de .,li)>··'X251"n ou de 
I.OOQ<·"" e previamente discriminada em tres zonas, a saber: 
z0na urbana., zona. .mhurhan~ e zona pastoril. 

Art. 3. 0 A ZJrn urb:\na é dostinad~t para a séde da co1onia o 
t8rít uma a roa. de 3km x 2k•n ou de 6km• e ser;i, a zorm de residencia. 

Art. 4• A zom suburlnna é destinada á exp1oraÇ'ão d~ agricul
tnra e sua área não excederá de 

!Ia A 
77-130 = 7743•101) = 774300.00•)"''. 

Art. 5. o A zona pa~toril é destinada á cria<;>ão do gado do 
qualqner mp3cio, o sua áro~t não excedm·<í de 

ll:t .\ 
21781) = 21780)0 = 2Ji.300.000'"' 

Art. 6. 0 As zonas suburhana e pastoril dep~?ndondo d::ts con
diçõe~ loca.es tle c::tr.h colonia, ficar<i ao critcl'i<J do 1lirector sua 
delimitação. 

Art. 7.• Cada colonia compor-.ce-lla do 1?. 781lotcs, assim dis· 
cri minados : 3. 040 lotes urbanos, cada um de l. 936m2 ; 7. 7 43 
lotes suburbanos, cada um de 100.000"'2 ; 2JJJ') lot~s pastoris, 
cada um de l08.9Jom•. 

Art. 8.• Em cada colonia militar serão destinar.los 1. 900. 000"'' 
para as o.;tradas gera.es. que dtJYerão ter 20'" de largura. 

Art. 9.• A zona total de sit,mção da colonü se!'á, provisol'ia· 
mente traçada na ca:·ta mai~ perfeita. '1 ue ex i -;ti r. Em seguilht 
procer.hlr-so-ha aoca.minhamcnto de seu pel'ÍHwtro. q11e será im
mediat 1mento dcgenhado, afim do procerl" r·-s··. no ten·cno ao 
traçado 1lefinitivo dos limites da colonia, de modo :t conter uma 
área de 1.000'""', na conformidade do a.d. :!' <l'•.;;t'J regula
mento. 

§ 1.' De toilos os tr.lb<tlltos re::diz:tdos, tan'o para e3scs fins 
como para a medição dos lotes, o engenl1 ~it'•) rcspect.ivo apre
sent:J.rá a.o director da colonia aq competentes c::tdcrnetas d9 
campo, em perfeit:t ordem, afim de serem archivadas para os 
devilos effeitos em qualqum• tempo. 

§ 2.' O caminhamento do perímetro será feito com o theo
dolito transito, d<lndo approximac;fto de r· no cit·culo zenitha.l e 
do ::rr· no circulo a.zimuthal. 

§ :3. o A esse ca.minhamento acompanhará o ni ,-elamento tri
gonometrico longitudiln1 de toJo o perímetro. 

§ 4.• Em diversos pontos doste, ronvenientomento o~rolhidos, 
procedn!·á o engenheiro quo dit·gir· cs;o tmbalho ;l determimt
çãu a~trunumica tla declinação d·t. agulha e traç.:mí. no tet•t•eno 
por me:o de dons marco~ de lei. bem firmados, o mais distant~ 
possível (porém avistaveís reciprocamente), a meridiana ver
dadoim, assignalando tud.o na caderneta. 

§ 5. o Todos estes tl'abalhos sel'ão immodiatamente desenha.· 
dos na escala do I por 10.000, em que St•r:í. por folhas de tama
nho conveniente organisada a planta !!'era! da colonia. 
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§ 6. • Cad~L lote que ~e medir ~er;i, separauamente desenhado 
na e>cala de l por 1.000 ; este desenho conterá o cami
nhamento e será o plano cotado do nivelamento do dito 
lote ; deverá. repre~enhr os accidentes naturaes mais nota
vai!': quo nelte se contiverem, cJmo : cursos do agua, cami
nhos antigos, collinas, etc . 

. \rt. lO. P,1l'a a rc:tliza(;'ão dos teab..tlhos retro (:it::tdos pos
suirá a colonia os seguintes instrumentos : 

Um theoLlolito transito do Gurley, d·ando approxima\·ão de I• 
no circulo azimuthal c de 30'' no circulo z•mithal ; 

Um nível de Gul'ley para topographo ; 
Uma. trena do fita de a('o de 20 metros; 
Uma trcn \de fio metallico de 2} metros ; 
Duas cadeias metallicas de lO metros; 
Uma bussoL\ pri.matica de alluminio, CasellJ. ; 
Dous aneroidc~ de algibeit·a ; 
l:ma mira fallante ; 
Um estojo de dosenlw, roguas, esquadros, etc • 
. \rt. 11. A mJdição, d:!m:w;:ação e descri.pçã,o do> lut•,•s se re

gularão da. seguinte maneira: 
lo, as linhas medid:ts, demarcadas e descriptas serã.o ex

Jlressas em rumos TerdaddrJs e suas grandezas em medidas 
rnetricas; 

2°, a medição S()râ feita semprJ hoeisontalmonte, qualquer 
que seja a ondulação do tm•rcno; 

3°, na medição, df'111arcação c discriminação dos lotes, sempro 
que for possível, as linhas crue os limitam correrão segundo 
as meridianas vol'da.cleiras e perpendicularmente :ls mesmas ; 

4°, nos pontos em que o3 limites mudarem de dil·ecção 
collocar-sc-ha um mal'co, si algum objecto notavel, natural 
e permanente c quo possa Si3r marcado não existir ahi ou mui 
pl'oximamente, ao qual devce-sc-ha amar,·ar o Tertice. 

Il 

l'ESSO.\L AD~II:-;ISTRATJ";<_,, DEVERES E VA:'\TAGE:\S lJE CADA U~I 

Art. 12. O pJssnl a.rlministmtivo de cada colonLt compor-
se-1m de : 

l!m director-official superior ou capit:io. 
Um ajudante-capitão ou subalterno. 
L'm a.uxili~r- subalterno. 

Todos officiaes eff,\cth·os ou reformados. 
Um escrivão. 
Um almoxarife. 
Um professor prima rio. 
Um medico. 
Um pha.~·m:tceutieo militar. 
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Art. 13. Cumpre ao director, além das attrilmições que lha 
são con1eridas pelas leis mútares : 

1 o, superintender todos o3 serviços de 01·1em technica e 
administrativa por si e seus auxiliare~ ; 

2°, dirigir com justi<::t e ectuidade a colonia. sendo o primeiro 
a zelar pelos interesses dos colonos; 

::;o, propor a demissão dos empregados <'a colonia ociosos no 
cumprimento <los seus deveres, rootivamlo·a devidamente; 

4o, expellir da colonia, de accordo com as regras estabele
cidas neste regulamento, os indivíduos que se tomarem prcju
diciaes ao horo regimen e tranquillhladc üa cr_~lonb ; 

5•, velar pela guarda. d• fronteira. e da colonia, do modo 
a evitar murpações e posses illogitima.s; 

6•, distribuir o serviço militar da. colonia, de modo que 
nem os colonos fiquem privados de gosar os dictS que lhg 
permitte o a.rt. 30 nem venln a soffrer a policüt da colonia ; 

7°, não f-1zer despez1 alguma sem que para i~so haj<.t autori
ZJ.ção orçaroentaria; 

8°, rem:Jtter annualmente á Superintendencia Geral de Colo
nização e Fronteiras um relatorio roinucios~ de todas as 
alterações occorrid.as no estabelecimento, suas neces~idades e as 
medidas que julgat• necessarias para seu melhor e mais rapido 
desenvolvimento. juntanrlo ness~t occasião em duas vias um 
mapp:t da população da colonh, uma planta com a discrimina· 
ção e distribuição d ,s lotes durante o anuo, bem como todos os 
dados estatísticos relativos á pt'cHlncção e, finJ.lmeute, umet de
mon,;t:a.ção da receita e despozcl. 

Art. 14. Coropr:'te ao ajudante: 
1 •, substituir o director em seus impedimentos; 
2°, auxiliar o director coro su:t fiscalização em tudo o que 

disser respeito á administt·aç:lo d'1 cvlonia, d.:tn·lo-llte parte por 
cscripto de todtl.S as fttltas e omissõe~ r1ue encontr::tr nos empre
gados e na urdem dos serYiços; 

3°, conferir cr)m o es:~rivão e o almoxarife t.orlos os pap::Jis do 
expediente da colonia, como livro de matriculas, relação de 
mostras, fulhas de pagamento, etc., pondo-lhes o « Confe
rido » e rubricando-os ; 

4°, dar instrucções militarc.s ao;; colonos. 

Art. 15. Compob ao auüliar: 
1 •, exer.:et· "' policia. civil e milit:.tr da colonia; 
2°, inspeccionar toda a colonia, devemlo participar ao aju

dante as iJ•regula.rirlades que encontrar na parte technica, agrí
cola o pastoril, para quo este faça. chega1· ao conhecimento do 
!lirocLur; 

3°, apre~entar semestmlmm te a o dircctor um relatorio do~ 
serviços feitos n·\ colonia, para que es~e faça chegar, como 
annex:o ~o seu 1•ela.torio annual, a.o conhecimento da. Superin
tQndoncta Geraldo Colonização e Fronteiras. 
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Art. 16. Compete ao escrivão: 
1•, escripturar os liuos da colonia e tel-os em boa orJem; 
~·. encarregar-se da correspondencia official e mais papeis 

que pertencerem ao archivo ; 
3•, regi~trar os casn,mentos, obitos e nascimentos que se de

r;~m na. colonia, isto sem prejuízo d'> registro civil a que todo o 
cidadão é obrigado por lei. 

Art. 17. D2ver:io existir a c:trga do escl'iYã.o os seguintes 
linos :~.bertos e rubricados pelo director da coloui:J.: 

Um para matricula. geral dos colonos. com declaração da 
idade, profissão, estauo e todas as alterações de ordem civil e 
militar a elles referentes ; 

Um para registro da corre3pondencia official das differentes 
auto r idades ; 

Um para rcgi:;L·o dos termos de medição e demarcel.ção dos 
lotes; 

Um para regist:o dos casamentos ; 
Um parare dstro de obitos; 
Um pwa ragistrJ dos nascimentos; 
Um p'tra. registro dos prazos coloniaes. 
Art. 18. Compete it') professor prim:u·io: 
1•, ensio::~.r a.;; primeiras lett.ras pelos method,>S mais aper

feiçoados, noçõe> ue a !ricultura e inuustria p:1storil; 
2•. promover e aconselhar corn..dedicação, por meio de praticas 

publicas, entre os colonos, a moral publica e privada, o respeito 
e obediencia legal p:tra com os seu~ superiores e a boa lurmo
nia e sociabilidade entre todos em geral ; 

3", dar conta ao director t·)dos os semestres do progresso 
dos discípulos, fJ.zenuo a~ observações que entender necessarias 
ao aproveitamento civil e moral dos colonos. 

Art. 19. C')mpete ao alml)xarife: 
1•. r~spondet pn· todo' os obj~~tos a sm cargo pcl'tenc:mtes 

á colonia ; 
2•, en~arrJg3.l'·Se do llªP'),.:it'J. p')r cuja gua.rJa. é responsavcl, 

não perrcittindo que so dê entraria ou sahida a objectos do 
armazem sem ortlern esceipta do ajtulanL•, visada polo J.irector, 
a qual será registrada e archivada ; 

3•, receber o:; dinheiros da colonia. e recolhel-o> ao cofre do 
conselho ecJnomico, p:tgar as despez:v; da colonia c os seus 
empregados, recebendo do thosoureiro do mesmo conselho as 
quantias necessarias c autorindas. 

Art. 20. O almoxarife deve entregar ao escrivão uma das 
tres vias das contas dos fornecimentos feitos á colonia, a qual 
devcr;i, ser archiYada para sua rosab-a. 

Art. 21. Compde ao medico: 
l •, ter debaho lle sua direcç:'lo e inspecção a enfermaria lb 

colonia ; 
2°, viRital-a touos os dias ; 
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3', velM pela. hygiene gern.l e J.omicilia.ria. da colonia, solici
tando do J.irector as providencias que nesse sentido julgat• 
precisas; 

4°, auxiliar o director nns serviços de ordem scientifica na 
parte comp:ttivel com os S8US conhecim .. ntos profissionacs e 
i;echnicos ; 

5°, administr,u os medicamentos nccessari<)Sa os enfermos ; 
6", obserY1~1·, na. applicação dos rcmedios e dietas, o que a tal 

l'espelto se acha disposto no regulamento dos hospitaes mili
tares ; 

;o, dar contas ao director, por es~ripto, semestralmente, do 
estado da enferma: ia, indic;tndo as medida' sanita, rias a tomar 
e fazendo um t•eh.ttorio gel'al das observações que tivm· colhido 
âcerca. lh sal1tbridade do logar, para ser remettido com o 
relatado do die~ctor á SuprJ~·intcndencia Geral de Colonização 
ü Fronteiras ; 

S·', vaccin:w todos os colonos ; 
go, pt'êStar soccorro na'l propria.~ casas do3 colonos doentes 

que não desejarem ir para a. enrerma.ria, bfJm como ás famili:\S 
daqnclles que precis;u•em dos seu; serviços. 

,\rt. 22. Compete ao pharmaceutico : 
1 o, encarregar-se da pharmacia. ; 
:fo, avia.r a.s prescripções medicas, devendo pa.ra isso tm· a 

pharma.cia. convenientemente sortida, fazcmdo ao diroctor c este 
á ~upct•in l;endencirt Geral de C~l0niz:tçoiio c Fron tcira~ os pmlidos 
ncco;;sarios ; 

3", auxilial' o dil'ect'Jl' nus sct·viço.; de ordem scientific:t 
c•Jm p L' i v eis com os ''eus c::mltecirnentos profission:ws c tccltnico~. 

Art. ~:J. Os ollicia12 ;, rjncr clfcctivos, quer reformados, tcriw, 
além do soldo, etapa c cl'i~tdo, as gratific:tç·ões constantes J.:-~ 
tabclla r1ue vae anncxa. 

lii 

r;ns C:OLOXOS 

.\rt. 2L Sc3lo consiucra.do:; como colonos o como taos matl'i
cula.dos: 

1: o ,\s praças 9.ne, tendo concluído o seu tempo do serviço 
act~vo e na qualidade do reservistas do Exe1·cito, requc~·erem e 
ol•tiverem resideneia c lotes nas colonias. 

:2. o As ex-pra·:as do ~X!3rc!to c Arma(la que igua.lmente reque
rerem e obttverem res1denc1a e lotes nas coloni::ts. 

3.o ~s cx-praç.as que occupa.rcm ou fot·om occupar os lote.> 
conc~d1dos prn• l~is anteriores, em virtude de clausulas do seu 
engaJamento. 

4.o Os opcr~r~o; contractados para o serviço das colonias. 
5.o Os. braz.Iloiros ou estrangeiros que re•1nerercm e obtive

ram residencl:l. e lotos na.~ colon!as. 
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G.• As familias actualmente exbtentes que já tiverem obtido 
rosidencia e lotes em cujo goso se achPm, explorando a industria 
pastoril ou agrícola, ou uma e outra. 

Al't. 25. As praças de pret que fizerem parte do destaca
mento poderão obter licença d•) director para cultivarem lotes 
eoloniaes, sem prejuízo tlo seu ''t'l'Yi<,·o militar. 

§ l. o Estas pra .a; ni'í•J terão tlircito ao titulo pl'OYisorio de 
posse dfl.~ terras cultivadas siuão depois tlc obterem baixa, do 
senit:o c continuarem a residir e cultivar o mesmo lote. 

§ 2. 0 Para a olitenção, porém, tlo titulo definitivo (tre:, annos) 
de que trata o art. 0° d·t respectiva lei, :;er:.i. contado o tempo 
tpte cultivou como pr;tça d<) de~tncarnento. 

Art. 26. Os colono,; dos n~. I.·~ c :3 tlo art. 2~ serão alimen
tados á. custa dos CJfl'es pulilicos, dur<tnte o primeiro anuo de 
permanencia na colonia e a. eada um será fornecido, por uma só 
vez, um machado, um:\ enxada. uma faca de matto, uma foice, 
uma espingarda, um kilo do poh·ura e ttnatl'o ditos de chumho 
gros~o. 

Art. 27. Os rolo no~ dos ns. I. :2 e 3 do art. 24 serão olll·i
gados, um dia de e·~tla semana. a qualquer .<rrvi(·o colonial de
terminado pelo direr•tor da coloni::t. fic::tndo reservado o resto 
da semana p:na o•>:upan·m-:<e eom os lotec; ttne lhe furam con
cedidos. 

Art. 28. Os colonos dos ns. 5 e 6 ser::io o Irrigado;:, trcs dias 
por mez, a trabalhos de utilidade publica. 

Art. 29. Os colonos do n. 4 ficarão sr1jeito;; aos seus con
tract.os. 

Art. 30. Os colonCJ~ militare . .;, emquanto não p;·erncherem o 
seu tempo de pra•;a, :>erão obrigados ao servi··o militar e aos 
trabalhos da coloni~t súmente em tres dias da semana, tendo os 
outros inteiramente livres par,, ~e entro!r::trem ü cultura dos 
re~pectivos lotes. 

1\" 

!JOS T!Tt:I.OS L>B I'GSS3 

Art. 31. Os titulo' de pos'le do' Lotes coloniaes serão peoYi
soeios e definitivos. 

Art. :32. Os títulos prod5ot·io.;; serão passados pelo director 
da colonia, por despacho do ".1inistel'io da Guerra e o «cumpra-se» 
da Superiutemleucia Geral Lle Colonização e Fronteiras no re
querimento dos proteudcntt-s, que declararão a. resoluÇ'ãO da 
rt·sidencia na colouia e de cultivart~m os lotes p('dido~. 

Art. 33. Si dentro do um anno o conr·t·ssionario nãJ tiYer 
aproveitado o terreno pa1·a Ltc\hitar;io e cultur.1, ou criação lle 
gado ou si esta. ou estas depoi., de com('çarl.as forem intel'rom-
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pidas por mais de um anno, caducar[L a conces-ão o o terreno 
reverterá ao domínio pulüico. 

§i." Esta disposição devorá ser explicitanH?lltu declarada no 
re~pectivo titulo provisorio. 

Art. 34. As concessões que tiverem incidido nas disposição~ 
do artigo precedente não poderão ser re,·alidadas. 

Art. 35. Aos e;trangeiro> qnc requererem lotes e residenei<t 
nas colonias só serão passados titulas proYiS·lrios quando se ti
\'f•rnm natmalizado brazilciros. 

1\rt. 36. Os titnlos de posse'l •lrfiniti,·:ts st•rfw assignados 
pelo Ministro da Guerra <i vi8t:l. do tit11lo proYisorio com
petentemente apostillaüo pelo director cl<t colonia com decla
ração de que o pretendente reside effcctivamente ua colonia hn. 
mais de trcs anno.>, das bcmfeitorias especitíc«tlas que realizou 
nas terras provi.;oriamente concedida.~. sendo o pl·ucesso enca
minhado pela Supcrintendoncia Geral de Culunização e Fron
teiras. 

Art. 37. O direito qne tem o colono proprietario do lote do 
t.-;rras pass<~r;L por seu fallecimento a ~eu.,: leuitimos herdeil·os. 

Art. 08. 0,; lotes de terras q1w nãu t.:nm·m proprictario, ol 
o.> que pertencerem aos colono; propriet<trio< q•w fallecerem 
sem legitimas hJrdeit·os, ou quo não os tiverem <dienauo com 
autorização da administração da. colonia, re·;ertcriio para;~ 
ma-sl. da propriedade colonial afim de serem di,t:·i buidos con
venient·Jmente pelos novos colonos r1ne para ali i forem . 

. \rt. 3!1. Qu:tlq•JCl' colono p:·upr·iet:n·io ll·.HlCl-ci. alienar a 
fJUalquor indi\iduo os lutes de torTas de ~~n Jl'"Op!·iedado com 
comentimento da a•lmini-;trn.çã·J colon a!, !ic.Ln<lo obrigado o 
comprador a cultivar o lote comprar!·J e crJn-ide'·":·-:;o colono. 

§ 1. • A alienação do lote sulmrba.no o•t p:ts~oril implica 
tamhem a do lote urbano, istu é, nã•; póüe o cul, ·no ficar pro
prietario só monte destfJ ultimo. 

Art. 40. A adminiHtt·ação col•mial ~ó dncl'<l permittir esh 
transac<;ão no caso de não haver na mesma colonia. he:·deiro legi
timo do colono proprietario que qncira f ,zel-;;. 

Art. 41. O colono que se retil'<n· volun~r.ria.mente da co
lonia por motivo de saude ou outro qualquer. podor;L ven•le!." 
suas bemfeitorias a qu:tlqucr outro culouo, que a> aproveit.ar·á, 
e si continuar a cultivar o tencno podel':í. 1'!lqtl'll'P.l' a posse 
definitiva rl<; mesmo, findo o p1·.no do p!'imitivo conccô
sionario. 

Art. 42. O colono propdetario que pn· ~cn ;lláo compo~·
tamento for expulso dn. colonia ~e,·;í. indernniz ;clu p12lo terreno 0 
pel11s hemfeítorias que tiver feito. 

Art_. 43. O .co~ono que niio for prop1·ietario c fur expulso tl:t 
cololll<t terá. dtrmto a uma índemniz •çiio pelas b•:mf<)ítorias qno 
tive1· produzido. 

Art. 44. Para se proceder i avaliação da> indemnizações de 
q_ue tratam o> dous ultimas artigos serão nu,neados dous po
rttos, um por parte da administraçiio e on tro pol' parte do colono; 
no c:~so drJ desaccor.Jo scr:í. nomeado tl'll t~?rceiro, que ser<í. tirado 
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á sorte entre dous novos nome~ apre,>ent:tdos n:n por cada parte. 
Este ultimo dever<í cJncordctr com um ou outr0 dos primeiros. 

Art. 45. De tudo isto se lavra.r:L uma acta.. que será assignada. 
pelo:> peritos, na qual se declararão as bemfeitoricts existentes e 
a õl. valiação foi ta. 

Esta acta. sor:L r2mettiüa á Superintendencia G(•r<tl de Colo
nização e Fronteiras, que a eoviar;i, ao :\linistro Lia Guerra, o 
qual, no caso de não concordar com a avaliaç:w, mandarei, pro
ceder a uma outra, semp:e de acc(){'do com este regulamento. 

Art.4ô. Qualquer colono poder;i, requerer um ou mais lotes em 
qualquer das zonas em que se acha divitli•la. :L e"loni:t ou nas tres 
~imultaneamente. 

§ J.o Nenhum colono poder<'t pos,uil· lnte ·ubano sem que 
previamente po,sua. um sulmrbano ou pastoril. 

v 

P.EGDIE;"; COLO:'\L\L 

Art. 47. Totlns os colon0s tiearà.•l Sl(•?:t.J~ ;1.o rcgimen da 
colonia. 

Art. 48. Todos os colonos maiores 1le 19 :1noos serão obri
gados a prestar o serviço policial na colon!a e do defesa em 
caso de ataque eis fronteiras. 

Art. 49. Todos os colonos serão obrigados por turmas sema
naes a exercícios dados pelo ajudante. 

Art. 50. Esses exercícios constarão de nomenclatura das 
armas, tiro ao alvo, começando pelo tiro retlnzido, exercício 
de tactica. elementar e no•;ões Lle fortitica•:·:to o trabalhos de 
;.:uerra. 

Art. 51. Todo o colono ó obrigado :t resirlir na coloni<t, salvo 
licença tmnporaria do diredur, sem prejuízo da cnltnrtt Jo lote, 
1leixando preposto. 

Art. 52. Nenhum colono poderá an-=r.rnar 0 'l •la eoloni;~ 8'JU 
pré vi<~ communica·:ão ao director. · 

Art. 53. Os empregatlos da coloni~ r~ tutlos o~ colonos em 
geral estão sujeitos á. legislação ciYil e criminal Lia Republica, 
sondo nos crimes civis processados e julgados segundo os codi
gos respectivos, e nos actos militar~s sujeitos <í legishtçilo 
especial que regula a matcria. 

Art. 51. O colono militar que se atBentar lia. colonia sem 
permissão do director será julgatlo e punido na conformidade 
do Codigo Penal :\lilitar ou tio l'l'gU!amento disciplinar do 
Exercito. 

Art. 55. E' permittido aos colonos terem casa~ commerciaes 
na zona urbana, desde que não se descui•lem dos 'lotes que 
devem cultivar. 

Art. 56. Nenhum empreg;vlo rla col0ni:t podArá possuir lotes 
sem cultivai-os. 
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AeL. 5i. Os opcrarios contractarlos paraM colonias militares 
quan(lJ estiverem licenciado3 não teem uireitJ á perctJpção de 
.-encimentos o, quando enfermos, se lhos abonar;t sómente 
nnta.ue de seus respectivol jornacs, q uel' s0 tratem na enfer
maria da colonia quer em casa. 

Art. GB. Os colonos dos ns. l, 2 c 3 do a;•t. 24 terão as mes
ma.~ etapas que as praças do de3tacamento militar, durante o 
anno em que o Governu os alimentar. 

Art. 59. E' prohibida. a permanencia na colonia ás pessoas. 
extranhas á mesma, sem permissão do director. 

Art. GO. Toda a pessoa extranha á colonict c que tiver per
missão p:na nella demorar-se ficará sujei tr~ :i auto:·íuade do 
director e ao regu:amento da colonia. 

Art. 61. Todos os empregados da coloniu :,erão rospon:;aveis 
pelas falta' que commet.terem no ursemponho de suas fnncções. 

Art. 62. Qualquer damnificação em pctrte dos edificios per
tencentes á colonia ou nos instrumento~, mo.-ois, üm geral, 
em objectos da Faz::mda Nacional, será reparada <i custa de 
quem a ti.-er cau;;auo, que poderá além di,-so :::offrer alguma 
das penas commina.da:; para ta.es dclictos _ 

Art. 63. O director da cJlonia é competente p:tra impôr 
administrativamente além da.s penas estabelecidas neste re
gulamento as mais estabelecidas pelos regulamentos milita-
res e pelas fórma.s que estes p:·escrevem. -

Art. 6L Nos casos ue grave offonsa á. moral ou urgents 
nece~si<la.de da disciplio·t, o director além das penas acima re
feridas poderá, si o delinquent.e for colono, expulsai-o da co
lonia e si for empt·egado su~penuel-o. 

Quer num, quer nout!'o caso submetteri este facto ás au
toridades superiore, para que chegue ao oonltecimJnto do Mi
nistro da Gueri'a, para quem haverá recurso. 

Art. G5. O Govürno in;tituirá premio.: que sirvam de es
timulo aos colonos para melhorarem o cultiYo uo ~olo ou cria
ç:io do gado. 

Art. 6G. O director podm·;t suspender o fornecimento de etapa 
aos colonos relapso~ nu cultivo uos seus lotes ou nos serviços 
coloniae.>. · 

Art. li7. O director procurará dividit' a colou ia em quar· 
tcirues, tenuo cada quarteirão um inspector tirado dentre 03 
colonos mais merecJdores, o qual velar<i pela oruem e disci
plina do mesmo e Pxcrcer<i a policia, bem como procederá á. 
inspecçãu agricola e pastoril (t•odeios) S•·mpre •1ue lhe forem 
determinados, dando parto escript<t ao ajudante. 

Art. 6d. Será permittido aos colonos wrsados em algum 
offlcio mecanico, art3 e industria ou em outro qualc!Uel' mfster 
fabt'il, manufJ.ctureiro ou commeechl, exercei-o em proveitú 
proprio, comtauto que isso não acarrete incnnveniente á, cultura. 
tlo wu lote. 

§ J.o Os dias do 8Crvil:o que estes colono' tiverem de dar 
para o Governo poderão ser aproYcit::vlo< no;;~·\~ su~s especia
lidades. 
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YI 

DO ARCIIIYO DA COLONL\. 

Art. ô9. A guarda., conservação e hoa ordem do archivo siio 
confiadas ao escriTão; a organisação do mesmo, bem como :t 
classificaç-ão de todos os papeis, será feita dehaixo da direcção 
do ajudante, segundo instrucções do director. 

Art. 70. O escrivão deverá fazer com trJda a cl:treza. o 
índice geral, por ordem alphahetica, de todos os papeis archi
vados em relação á:> materias que elles tratarem, indicando á. 
margem direita a~ d~.hs da; respecti;-a~ entradas. 

Yll 

CONSELHO ECO:\"OliiCO 

Art. 7l. Haverá em cada colonia um consellw economico 
composto do director, do ajudante, do auxiliar, do medico, tlo 
escl'ivão e do otllcial commaudaute do destacamento. 

Art. n. Ao conselho economico compete a geroncia o fisc;).
lização do~ dinlwiros coloniaes. 

Art. 73. O ajudante da colonia será o fiscal do conselho e 
um dos outros membros do conselho, com exclusão do director, 
será o thesoureiro. O escrivão da colonia fará. a escripturação. 
O almoxarife será o agen t2. O thesoureiro será nomeado pw 
escala. semestralmente. 

Art: 74. Os fundos das economias licitas e diYersas quanti::ts 
recebidas gerão applicados no que for C<)nveniente ao de,qen
volvimentu da colouia, a juízo e por ueliheração do conselho. 

Art. 75. Para a contahilida<le admiui.,;tl'ativa da colonia 
haverá um livro em que :oe lançarãJ as cuntas c.H'rentes dct 
receita e !lespez:t !los dinheiros colüniae', inclu;iYe a do rancho, 
da forragem e ferr:1.gem e a do todo materhl, L' outro 
livro especialmente para rancho e forragem. 

As actas da> srssõos serão escl'iptas em um só li \TO e~peduJ 
e nelle se lançari tuélo quanto constar das cünta~ correntes 
das diversas espe0ialidades e h2m assim a deliberação que 
tomar o conselho em relação ao.; ohjectos de sua administraçãü. 

Este livre) e os documentos que o conselho tiver de archivar 
serão rubricados pelo fiscal, e serão escl'ipturados de accordo 
com os modelos adaptados no Exercito. 

Art. 7G. As economias lieitas poderão pro.-ü· d<JS saldos da:> 
divers ts ruhricas votadas para a colonia. Estas economia:' 
devem s:Jr claramente o.;cripturno'.las e detalhadas uos respe·~ti-
vos li \'l'OS. • 

Art. 77. As sessiies do consrlho ,,;m·ãu men:>aes. podendo 
haver sessão extr:wrJinaria por convoc ~\ãO do presidente. 

Nas ses3ões mensaes proct>tler·se-ha ao rxame o ajuste de 
contas do ml'7. anterior, e rl'3 tu•l<j o rtm' ClCClt'l'<''' lan·at·-se-lta 
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uma a.cta. que sCJ'â ~ssignat~'l. por todos os membro3 do conse· 
lho, cujJ.s decla.raço:J~ 5erao sempre tomarias pelo voto da. 
maioria. ahsoluta dos BJUS membros. 

Art. 78. O directo1· da. colonia. será o presidente e como tal 
eabe-lhe a. maior responsabilidad~ na gerencia ~o c~mselho 
economico, devendo por isso ser mcan3avel em ti:>cahzar os 
act.oJ rl,e to:lo3 O'l sc•1s membros. 

C•Hnpre-lhc c·Jffi'J pr~~i•lcn\e do ccJOselho economico: 
§ 1. ,, CunYoc,~r· 'J r:'JnsdlJo. n?io só rn·cJ.inar: 'l.msn ·c, como 

extraordinaria.men te. 
§ 2. o Remette1·, em janeiro de cada anno, pelos canaes com

pe~entes, á Supe1·intendeneia Geral de ColoniZ't<~ão e Fl'onteiras 
um bala.nceta geral •le todo o movimento •le l'CCeitt e despeza 
do conselho economico. 

Art. 79. O thesoureil'O terá sob sua. gnarda. immetlia.ta os 
dinheiros e do2umentos existentes no cofre ; cumpre-lhe : 

§ l. o Exa.mina.r todos os papeis e •locumentos re:ativos a. 
dinheiros que devem ser recolhidos ou retirados do coft•e. 

§ 2. o Fornecer ao almoxarife os dinheiros necessarios para. 
effcctua.r, á vista. das contas devidamente legalizadas, os paga
mentos da colonia aos fornecedores ou a. qualquer outro. 

Art. 80. Compete ao a.lmoxarifc, como agente do conselho 
ecJnomico: 

§ L o Apresentar no fim de cada tt·imestre uma. nota !lo 
bala.neo, quo será feitrt na prcsen•:a do fiscal ,Jo conselho e do 
thesourciro, para. verilicar qual a quantidade do generos o 
material da colonia. que fica existindo na arrecadação c deve 
p:tss<~.r para o trimestre seguinte. 

§ 2. o Arreca.•lar os gencros e ma.teriacs reee lJidos, acondi
cionando-os bem e ser por elles responsave1. 

§ ;>.o Apresentar no fim do cada mez ao fiseal do ronselho 
um mappa demonstrativo dos geoet·os entrados durant J o mez 
anterior p:tra o rancho dos c:Jlonos, com declaraçií.o do con
sumo havido, o do~ generos que passam para o mez seguinte. 

§ 4. o Fazer com a neces~a.ria. antecedeneia para ser satis
feito pelo fornecedor o podido do3 generos calculados para o 
fornecimento d:~ colonia, tendo em attcnção a qnantidade dos 
que tk1ram existindo n:t arrecada.,-ão. 

~ 5. o Fazer os p3didos dia rios. 
§ 6. o Fazer a.o director pedido de todos o-: ut~milios indis

peusaveis á colonia. 
§ 7. • Preparar os papeis relatiYos ao raneho, forragem e 

material da. colonia que tenham de ser presentes ao eonselho 
econornico, para submettel-os ao exame e visto do fiscal. 

Art. 81. Os contractos para fornecimento da. eJlonia. serão 
celobrados seme~tralmente pelo respectivo eonsclho eco 11omieo. 

Art. 82. Para se elfoctua.r um contract·J, o director da co
lonia dever:i mandar publicar oliUtes ern .iom;t"~ da centrr) 
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populoso mais proximo, convidando os concurrentes a apresen
tarem su1s propostas nos dias designados nos mesmos editaes, 
que serão repetidos em dias intercalados, e mencionarão as 
quantidades, qualídados e especie de generos o as condições 
basicas do contracto. 

Art. 83. 0:; edita.es serão a.ssigna.dos pelo secretario do con
selho economico e publicados com a devida antecedencia pa.ra 
que se possa ell'ectuar na época. marcaLla a reunião do conso
lho, correndo a.s tlespezas por conta dos saldos. 

Art. 84. Reunido o conselho no dia determinado pelos edi
t::tes, proceder-se-ha em presen~a dos concurrentes ou Llo;.; Bens 
representantes, devidamente habilitados, htnb á escolha das 
amostras, como á. abertura. e leitura das propostas, quo dcv"m 
ser feitas com clareza e sem omissão, emenda ou rasura c em 
duplicata, sendo umtt sell<tda. 

Art. 85. Na falta de qualquer proponente ou do seu rcp~·e
sentaute, a proposta não será lida, o o secretario declarar<t em 
uma nob, lançada no alto da mesma proposta e rub1·icada pelo 
presidente do conselho, o motiYo por que deixou de set• dia. 
tomada em cmside!'ação. 

Art. 86. O concurrento deverá declarar expressamente, na. 
s na proposta, que elfectuMá a c;tução de 5 ~ ~ da. importancia 
provavel dos viveres a fornecei' dm·anto o semestre, tomando-eo 
por base a importa.ncia do fomecülo no semestl'e anterior, o 
de sujeitar-se a uma multa no valor desta importancia si não 
comparecer para assignar o respectivo cuntracto, dentro •lo 
prazo que for notificado pelos editaes publicado~, de accordo 
com o art. 82, não podendo o mesmo prazo exceder de 12 
dta.s (doze dias). 

Art. 87. Esta cauçã.o será feita perante o conselho ecJnomico 
c recolhida ao cofre do mesmo, e não poderá. ser loYan1,alla 
antes de feito o fornecimento de viveres para tres mezes. 
A proposta conterá ta.mbem a indicação da ca,a. commcrcial do 
proponente. 

Art. 88. Só poderá apresentar propJstas ao CJnscllw C<'<)
nomico quem exhibir documentos que provem pos:mir bens •le 
raiz, movei:; ou s nnoventes, mercadorias, dinheiros ou ti~ulos 
de valore~ que importem em somma nunca meno1· do q:w o 
fornecimento pretendido, salvo si ap1·esenta1• fiador idonco 11ue 
se responsabilize pelo pagamento das multas em qutJ po~~a 
incorrer, nos casos em que seus bens não sejam b 1stantes pctJ'a 
tornai-o elfectivo. 

Art. 89. Os proponentes, além da condição expressa no art. P6, 
sujeitar-se-hão tambem ás multas impostas pelo con ell10, 
por infeacção das clausulas dos contractos, multas cujos -va
lores deverão ser fixados, tendo-se em vista a importa.ncia 'lüs 
generos fornecidos e as reincidencias das infracções. qnc po
dOI·ão tambem 1loterminar a rcscis:i.o dos contra.ctm. 

A1·t. 90. Quando não Jlouvel' proponente de algum gcneró 
ou alguns gonero3, o conselho determinará a. aciJ.Uí'lir,'iio P' l' 

compr·a~, administrativamente. 
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Art. Hl. A entraJ.a dos generos pa.ra a arrecadação será. 
feita com a assistencia do fiscal, do medico e do almoxarife, 
depois de escrupuloso exame, aftm de veri~car-se si _estão na.s 
condir;õos escriptas no contracto e na quantidade ped1da. 

Art. 92. Os proponentes deverão sa.ti;;fazei' os pedidos dentro 
do prazo ffillol'Cado nos respectivos coutractos, entregando os 
genero> nas colonia:; a que forem destinados. 

Art. D3. Os di:J.S para entrada de genoro;; SC'rãu ma.rcartos 
pelo cono;olho economico. 

Art. QJ. ~os casos omis3os deste capitulo recorror-se-ha, 
como legislação subsidiari:J., aos regula.mentos pa.ra o conselho 
economico dos corpos do Exercito. 

VIII 

SERYIÇ'O 111ETI~O:WT,OG1CO COLONIA T, 

Art. H5. Em cada cvluni~t lnver:t um servir·o especial dr) 
meteorologia. · 

Ad. 9ll. Para. este serviço deverão s~r furnecidos a cad:1 
colonia o~ seguintes instrnmc•tt.os: 

Um hn.rometro de Fol'tin. C·)!U estojo ; 
Dons tltormomotros de maxima o minima ; 
Um thcrmornetro estalão ; 
Um apparelho ca.tavcnt•J ; 
Dons b;trometro,; ro~istrarlorf's de Richar<l 
llous thcrmomotro,; idem i•lPm ; 
Um hyg1·ometro idem idem ; 
Um plnviometro de cupJarl:J.-; ; 
t:m J.Sychromotro de Augtb~. 
Art. 97. As leituras p;n.t as observar;ües ser-:(o feitas ás G 

ltort1s lla. mau hã, 1 da tarll" c ás 9 da noite. 
Art. 98. O pluviomotro dcYel'á ser lido drpois <k cada chuva. 
Art. 9'J. Além destas ob5crvações, dever-se-hão aceresccnbr 

outras qu3 não exigem instrumento algum, como a hora c 
dm·ação das borrascas, a época em quo se nnnifestam as phases 
p!'incipacc: da vegeta<:ão t· trJ.los os phen'Jmenos excepcionaes 
sobre o.~ •twtes se po~sam obtet· dad•JS do valor. i.nclusi H' a 
ncbu!osidadc. 

Art. l• \:l. O scr,·iço meteot·ulogico de cada colonitt ficar; i a 
cargo do au:dliar e. si por rtttalquel' circnmstancia este tin~l' 
que SJ n.usr:ntetr ll:t colonia, o substituirá, qnem for designado 
pelo liirector. 

Art. llll. Or;In.ni~ar-.'<e-h:to em duplicatas mappas meMaes 
conkn lo !;orlas a,:; "l>'L'l'Y:I(h>~ dial'ias. do;·cnd(l um fiL~ar n;~ 
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colonia e outro ser enviado á Superintendencia Geral de Colo
nização e Fronteiras por occasião do director onYiar o seu 
relatorio. 

Art. 102. Nestes mappas se deverão indicar a qualidade dos 
diversos terrenos, a constituição e classificação dos mesmos, 
flora e fauna. 

IX 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 103. Cada colonia terá um contingente de 50 praças e 
o;; officiaes precisos para commandal-as. 

Art. 104. Em cada coloni;t estal•elecer-se-ha, al••m das casas 
de rcsidencia do pessoal administrativo e escola primaria, uma. 
casa para secretaria, uma enfermaria e alojamentos com 
accommodações necessarias á moradia dos colonos militares sol
teiros ou casados, emquanto não th·erem casa propria e deposito 
de armamento e munição de guerra. e de bocca pertencente 
á colonia. 

"\rt. 105. Os empregados da:> colonias serão nomeados por 
portaria. do Ministerio da Guerl'a. 

Art. 106. As disposições deste regulamento poderão so1frer 
.as alterações que a pratica aconselhar. 

Tab~lla das gratificações de qt!C tt·;tta o a1·t. 23 do Jll'OSonte 
regulamento : 

Director, commi.;s:'ío activa do engenheiro como chefe. 
Ajudante, commissão activa de engenheiro. 
Auxiliar, idem idem. 
Escrivão, 130$000. 
Professor, 150$000. 
Ahnoxal'ife, 150$000. 
Medico, vencimento do seu posto·. 
Pharmaceutico, idem idem. 

OBSERVAÇÃo- Os officiaes roforma.dos perceberão os venci
mentos como si effectivos fossem. 

Capital Federal, 12 de novembro de Hl02.-J. N. de Medeiros 
M~J.llet. 
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DECRETO N. 46G3- DE 12 DE NOYE~1BRO DE 1902 

Af'[•:ova o regulamento para o Sanatorio :\lili~ar em Campos do Jot·Jão 

o Preoidente da Republica dos E~tados Unidos do BrJ.zil re
S•Jh·o. de accordo com o dbpost'l no § 2> d1 art. 22 do regulo.
rwnto approvado p~lo decreto n. 3220, d~ 7 ~~ m:1eço de 1899, 
app<'OY:.\1' o regulamento para o sa:natol'LO Mtlltar dos Cu.mp,?S 
do Joedào, que com este büxa <tSSl?~ado P~'lt~ mat·echal .l•J<lo 
Nopomuceno de Ml'deiros Mallet, Mtm~tro da hueera. 

c~pital Federetl, 12 de novembro de 1902, 14° da Rupublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

J. N. de :1/edciros ilfallet. 

Regulamento ~ara o Sanatorio Militar dos Cam~os do Jordão, 
a que se refere o decreto n, 4663, desta data 

TITULO I 

IJO S.\:"A TO RIO E Sf.1: FDI 

At·l,. l." (J f:i;Lnaturio Militar tlo> Campos dv .Jor:!iio é unn 
enfel'mari:l militar espJcial destinada ao tratamento hygienico· 
dirtetico c pharmaceutic~J dos officiaes e pra~·as do Exercito 
affPctados do tnhorcutose de fórma clínica jul).'vla curave1 sob 
o clima. proprio do logar onde se acha :;ituado ;:> mesmo esta· 
beV·cimen1o. 

Art. 2." Além dos doentes para quem o sanatorio é especial
mente destinado, serão rocebiclo3 e tratldos, em secção Bepa· 
rada, o3 empregados do mtabelecimento e a~ praças do desta
CJ.mento que ahi 03tiver e que peecisarem IJ2ixar á enfermaria 
pu!' mo ti v o dr, outras mole~tias. 

Art. 3. 0 Osanatoiio será dividido em secç-ílw;, tendo cada 
un:::.a capar idade para 20 doentes, no maximo. 

Art 4.? O s1n <to rio n?io poderá receber doent 'S em nnmet'O 
Sllperior á lotação do estabelecimento. 

Art. 5. • O sanatorio te1•á um gabinete de bacteriologia cli
nica, nm pequeno observatorio meteorologicG e to•lo o material 
que for neccss1rio ao tratamento da tuberculoso pelos agentes 
pll.yo:icos, á prophylaxia e á desinfecção, assim como o material 
san ital'io do transpoeto para o serviço di' conducçiio de do
entH. 

A1't. 6. 0 A mobma hospitalar será. a mais apropriada a esta 
el'·''C' do esta,belecimentos, simples c do facil dc>infocção. 
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Art. 7. 0 O s:tnatorio será pintado uma vez por anuo, no mi
nimo, e as secções e mais dependc•ncias desinfect.1.das todas as 
vezes que for necessario. 

TITULOU 

CAPITULO I 

DO PESSOAL E ADMINI~TRA•<i.o I•O S.\NATIIRIO 

Art. 8. o O pes:ioal do s:toatorio c::mstará de: 
1 director, official do corpo medico do Exercito; 
I ou mais coadj11Vantcs do serviço clinico ; 
1 encarregado da pharmacia, pha.rmacentieo; 
1 co:tdjuvante, phéil'illa".outico ; 
I agente, ufficialdo Exercito; 
I amanuense, praça do Exercito; 
I fiel do agente, idem ; 
I enfermoi:o-mór, id:·m ou paisano contl':Jct.:ldo; 
1 enferm ·iro para cadc\ grupo de 2•) doentes, idem ou pais.1no 

con tract<J.du ; 
1 ajudante de enfermeiro pam 20 doentes, praça do Exercito 

ou paisano contractado; 
1 cozinhei:o, praça do Exercito ou pais:wo contractad•J ; 
l ajudante de cozinheiro, idem. idem; 
2 serventes para 20 doent~s. idem. idem ; 
I opet·ario de con~trucção, operario do Arsenal de Guerra da. 

Capital : 
l serralheiro. idem ; 
1 ferreiro, idem ; 
1 mandador, encarregado de transp •rtes, paiJano cuntra. · 

ctado; 
4 auxiliares do dito, idem, idem. 
Art. 9. 0 O numet'O dos S3rYentes e 1lo;: auxiliare> tlo encar

regado 1le transportes poderá ser angme;Jtado, por autorização 
do Ministro da Guerra, quando a necessidade do serviço o 
exigir. 

CAPITULO II 

DO DIRECTOR DO :<A~.\TORW 

Art. 10. O director é o primeiro re:;ponsavel pelo bom 
andamento do serviço medico, phwmaceutico e adminh;trativo, 
pelo cumprimento exacto do totlas as disposições deste regula· 
mento assim como das contidas nos regulamentos em vigor, re· 
lativas ao serviço sanitario do Exercito e não revogadas polo 
presente. 
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Art. ll. O director não se corresponderá com as autori
dades superiores ao director geral de sa.ude do Exercito e sim 
com este ou seus delegados ; porém, quando receber ordem 
urgente, procedente de autoridade superior, deverá cumpril-a, 
communicando depois o seu..-acto ao director geral de saude 
do Exercito, a quem tambem deverá apresentar os motivos 
que justifiquem o não cumprimento da ordem, no caso de não 
a ter cumprido. 

Art. 12. O director, no exercício de suCLS attrilmições, po
derá reprehender por officio ou portaria os seus subordinados, 
dispensai-os por quatro dias em cada mez, dando parte de 
tudo â autoridade superior; e, no caso de faltas que exijam, 
a bem d:t disciplina, a prisão de algum dos seus subordinados, 
poderá effectual·a á ordem do commandante do districto ou 
guarnição a que o sanatorio ficar subordinado. 

Art. 13. Ao director compete : 
§ l. o Convocar e presidir ao conselho economico e ser incan

savel em fiscalizar os actos de todos os seus membros. 
§ 2. 0 Presidir á commissão de exame de medicamet..tos, 

material e utensílios que lhe forem remettidos, e da qual 
farão parte um medico ou pharmaceutico, segundo a naturez~~ 
do.s objectos a examinar, e mais um official, todos do Exercito. 
Os membros da commissão serão nomeados pelo director, afim 
de tllcilitar o serviço. 

§ 3. 0 Rubricar e encerrar os livros de escripturação, rubricar 
o mappa de dietas e rações diarias e ontrus quaesque1• pedidos, 
bem como os vales dos generos sabidos diariamente para o con
sumo, assignar as folhas de vencimentos dos officiaes e empre
gados contracta.1os o a de gratificaÇ'ões ás praças empregadas 
no sa.natorio. 

§ 4. 0 Encerrar o ponto dos medicos e pharmaceuticos. 
§ 5. 0 Dar ao commandante do destacamento as instrucções 

que julgar convenientes á manutenção ua disciplina e boa 
ordem. 

§ 6.0 Exercer a policia. militar, de accordo com o respe
ctivo regulamento processual. 

§ 7.° Contractar os empregailos p1isanos e submetter o seu 
acto â. approvação da autoridade competente, caso não estsja 
previamente autorizado. 

§ 8.• Autorizar o ag(lnte a. fazer ::ts llL'Sl•C'z::ts miudas nrces
sarias. 

§ fl.• Remetter mensalmentr ;J.OS coJmnanda.nt•':< •los corpos 
as relações de alterações occorridas com as praças re,;pcctivas 
empregadas no sanatorio, e, trimeusalmente á Dil'ecção Geral 
de Saude do Exercito, as relações identicas referentes aos 
empregados da secção administrativa e aos mfermQiros, para 
os devidos assentamentos. 

§ 10. Dar parte ao director geral de saude do Exercito das 
vagas que se derem no quadro dos enfermeiros. 

§ 11. Remetter ao director geral de saude do Exercito, no 
fLn de cada trimestre e a.nno, o mappa nosologico dos doentes 
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tratados nesse periorlo e o lJOletim meteorologico (modelo 
n. X); semestralmente os mn.ppas de carga e descarga 
dus mstrumentos e apparelhos de cirurgia, electricidada 
medica, bacteriologia, meteorologia e outros que estejam 
a seu cargo, que serão extrahidos dos livros respecttvos 
(modelos ns. I e li) ; o annualmente um relato rio circumstan
ciado sobre o estado do sana.torio, mencionando todas as n&o 
cessidades e indicando tudo quanto for util ao s3rviço sanita
rio, ao bem estar dos doontos e á economia da. Fazondu. Na
cional. 

§ 12. Levar ao conhecimento da mesma autoridade as obser
vações de valor para a sciencia e os estudos feitos no sanato
rio relativamente á anatomia pathologica e á clínica da tuber
culose, solicitando-lhe licença pa.ra publicar taes trabalhos em 
jorna.es de medicina, quando se tratar de firmar prioridade do 
autor. 

CAPITULO III 

DO I'ESSOAL >IEDICO E DO SERVIÇO CLI:'\ICO 

Art. 14. O pessoal medico do sanatorio consta.rá do director 
e dos medicos coadjuvantes, mi.litares ou adjuntos, que forem 
necessarios, os quaes farão o serviço clinico de accordo com as 
di~posições dos arts. 18, 19 e ~O deste regulamento. 

Art. 15. O tratamento hygieno-therapeutico será de prefe
rencia o empregado para os tubet'culosos, porém tambem será 
utilizado o tratamento pharmaceutico quando for necessario. 

Art. 15 A. O serviço clinico comprehende: 
§ I, a direcção e applicaç,fw do tratamento hygieno-thera

pcutico e auxiliares ; 
§ 11, a visita diaria aos doentes que não puderem levantar-se 

do leito, visita que será feita aos doentes graves duas vozes 
ao dia., pela manhã e á tarde, além das extraordinaria8 que 
forem necessa.rias ; 

§ III, as consultas no consultoria do sa.na.torio, que serão 
dadas todos os dias, do meio-dia. ás 2 !toras da tarde, ás 
pessoas que legalmente a ellas tiverem direito ; 

§ IV, as visitas á residencia ás pessoas nas circumstancias 
acima, cuja molestia não lhes permitta vir ao consultoria. 

Art. 16. O medico a quem competir fãzer as visitas a domi
cilio não é obrigado a visitar mais de uma vez por dia doentes 
que residam a mais de quatro kilometros di~tante do sa
natorio. 

Art. 17. Além das obrigações especificadas no artigo antece
dente, aos clínicos do sanatorio compete executar os trabalhos 
de bacteriologia clinica e a direc<;ão do serviço de de:;in
f0cção. 

Art. 18. A direcção do t~·atãmento hygieno-therapeutico 
compete ao director, auxiliado pelo coa1ljnvan to mais folgado ; 
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as visitas internas, consultas no eonsnltorio o tra.balhçs de ba.
cterioloo'ia., ao medico immedü\to em graduação ; as visitas 
a domicÍlio, direcção do serviço de desinft3cção, ao outro coa.<i-
juvante. · 

Art. 19. Quando houver mais do dous coadjuvantes, estes 
farão alternadamente o serviço de dia ao s1.natorio ; no caso de 
haver só um coadjuvante, este encarrega.r-se·h:l. das V!Sihs a. 
domicilio, trabalhos de b:1eteriolo~üt e au~opsi:ts o direcção 
do serviço de desinfecção, tomando o dit•;Jctor a seu cngo 
as visitas internas e consultas no sanat Jrio, al,•m do S3rviço 
que lhe compe~e. 

Art. 20. O serviço de dia só se fará quando houver mais de 
dous coadjuvantes, e, ne ;te caso, o dírect,or distribuirá. o 
serviço clinico ip:ualmcnte por to:los os modicos, reservando 
para si a fiscalização geral do todo o ser\·iço. 

Art. 21. Os m~uiws rubricarão na primeit·a Yisib as pape
lotas dos doentes entrados, o nellas consignarão o diagnostico, 
depois de bem firmado. Tambem dovorão mencionar todos os 
dias, nas mesmas papeletas, a marcha da. molestia, o trata
mento hygicnico que indicarem ou os mcdicameqt.os que pro
screverem e o modJ de us:tl-os, as dieta~ e os cxtl'aot·dinario3 
que julgarem conveniente administrar. 

Art. 22. Na occasião do primeit·o exame clinico, o medico 
recolher:i, com as precisas cautelas, o escar1·o do doente o o 
remettorá, em recipiente fechado, rvtnlailo e numerado cJm o 
numero da papeleta respectiva, ao gabinete .!e bacteriologi 1 
clínica do s1.natorio, afim de ser examinado, e o rJsttltado do 
exame constará de um bJletim, que s:.Jt'éí. annexa•io á. p:l
peleta. 

Este exame será regularmente repetiJo hd•)S os mezos o 
mais quando o clinico julgar neces~:teio ; e bJm a;sim a pe!a
gem üos doont3s. 

Art. 23. Todas as vezes que o medico necJ3sitar para qual· 
que1' fim clinico do exame completo da ourina de qualquer dos 
seus doentes, deverá fazJr a requisiç1.v por escripto ao enca.t•
regado da pharm1cia, por intermedio dcJ director, que oppor
tunamente lhe mandará entregar o bJletim relpectivo. 

Art. 24. Finda a visita diaria, os modico3 lançarão do Sim 
proprio punho toJo o receituario por extenso, no livro respe
ctivo, afim de ser enviado á pharmacia. 

Art. 25. Na composiç?io das formulas que rcceitlrem aos seus 
doentes, o:-: medicos devrm ter muito em vista a talmlla. dos 
medicétmentos e drogas que as pharmacias militares são obri
gadas a fornecer: e, quanlo julgarem indicado o emp:e"o de 
um medicamento novo já experimenbdo e aconse;hadoo por 
autoridades medicas competentes como pl'oveitoso ao trata
mento da tuberbulose, deverão dirigir uma exposição da 
moti_vos ao {~irector do estabelecimento. afim de qae este 
soltcite do drrector geral de s.mde do Exercito a antorizaçio 
nocessaria para o fornecimrnto de tal medicamento. 

Art. 26. Diariamente os medicos lançarão dr) seu pr.)pri() 
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punho, no livro respcctiv,:,, todas as dieta.~. extraordinarios, 
diagnosticas e altas, relativos aos seus doente~. 

Art. 27. Qu1ndo um doente estiver em estado grave, o 
medico assistente mandará removei-o para um quarto sepa
rado, de maneira a oecnlta.l-o á vi~ta dos outros enfermos. 

Art. 28. Logo que um doente fallccer, o cadaver dever;t 
r;cr removido par,L o daposito ; e o dieector providenciará para 
que o entm·ro soj t e!fcctua!lo de maneira a não ser pr<~senciado 
pelas pessoas que e..;tiverem em tratamento. 

Art. 29. Quando algum doente tiver alt:1. o medico doverá 
mencionar na Pespectiva papeleta o motivo <Lne a drJtl3rmi
nou - transferencia., cLU'<t, f<lllecimento on pot· ordem su-
perior. · 

Paragrapho unico. Quando tratar-se de tnberculose, en
tende-se pela p:\lavl\1. cHmdo a cura a.bioluh ou relath·a; 
não podendo se~ responsabilizado o medico, que tive!' assignadrl 
a a.lta, pelo facto de ter o doente apresentado novamente 
symptomas de tttberculose pouco te npo drpoi:;: d0 t0r sahirJo do 
saoatorio. 

Art. 30. Quando tiver alta qual,luer doente, o me :ico regis
trará, de seu proprio punho, no livro re . .;pecti Yo, o diagnostico, 
ü.tzon(lo a declaração do mo ti \'O d:t alta. 

_\rt. 31. Si, apezar do tratamento c.npregado, o e.;taflo do 
doente aggravar-se em vez de melhorar, e que o medico 
assistente t:mha razõ:Js para attribuie o facto <l impropriedade 
do clima, pedirá. uma conft3rencia para ouvir a opinião dos 
outros cliuicJs e propor a transferencia do doente para. um 
e>tabelecimonto sanitario militar, situa.do em logar mli~ apro
priado. 

Art. 32. Verificada em conferencia medica a nec3st!idade da 
transferencia do doente, o dircctor solicitará d • auto:·idadc 
competente a; nec )Ssarias provhlencias . 

. \rt. 33. Os medicos do sanatoeio são ohrig.t<los a empregar 
e fazm· ob;er·var es~rupulosament'.l as m~ lidas prophyl:tticas 
destinadas a evitar o con~agio c r.3infe~ção da tuiJJrculose. 
Para esse fim reqnisit:J.rão do dil'cctor todas as pt'JYitlencias 
neees-:al'ias, q 1ando não pwlel'L'lll agir immodiatamr·nte. 

Art. 34. A obs<:Jrvação das medidas (lo det'es.1. s<tnitrtrh não 
se limitará sómt~nte ao sanatorio e suas dependencias, mas 
t:tmbem ás habitaçõe3 prJximas, occupa!las pelo pe;soü admi
nistrativo ou famílias de militares e civis. 

;\rt. 33. Para verificar si são cumpridas as dispJsições rola
ti \·as á hygiene, o dh•ector em pJs-;oa, on um medico por elle 
designado, exercerá a policia s~mita.ria dentro dJ territorio 
cedido ao Ministerio da Guerra, fc~rá vi~itas á> h:tbHaçõJS em 
dia~ indeterminarlos,. intimando os mJea·loros a m tnteecm o 
as~cio necessario e pt•ovi(lenciamlo para ser.•m L•it1s as de~
infl•cçõtJS qu \~do jtilgar impt·escindi\·el o empt·ego de tal 
medida. . 

Art. 3G. As autopsias e examJs de corpos de delicto serão 
l'i'r>t'r•rlirlos pelo In) li~J llr:J Jia e um oa~t·o coadjuvante de<• 
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ignailo pelo director; pelos dons medicos coadjuvantes, q11ando 
não houver medico de dia; pelo dlrector o auxiliar, quando só 
existir um coadjuvante, e os termos serão registrados no livro 
competent~ pelo pt•oprio punho do medico, que tiver feito o 
exame. 

Art. 37. Quando houver medico de dia, cumpre-lhe observar 
as obrigações especificadas nos arts. 25, 26 e 27 do regulamento 
vigente para as enfermarias militarelil. 

CAPITlJLO IV 

DO PHAR~IACEUTICO E SEUS DEVERE:!: 

Art. 38. A pharmacia do sanatorio estará, a cargo de um 
pha.rmaceutico de 4" ou 5" classe ou adjunto, o qual será o 
responsavel p3la boa direcção da mesma, conservação e acon
dicionamento dos medicamentos, drogas e utensílios o regulari
dade de todo o serviço. 

Art. 39. Dada a contingencia de exercer temporariamente a 
dir{lcção do sanatorio um medico do cathegoria militai' inferior 
á. do encarregado da pharmacia, cumpro a este acatai-o no 
exercicio das funcções de director, guardados todos os princi:pios 
de respeito e deferencia recíprocos exigidos pela disciplina, 
visto como a autoridade accidental de que o medico acha-se 
revestido provém do exercício de funcç>õos que o pharma
ceutico não póde exercer. 

Art. 40. Compete ao encarregado da pharmacia: 
§ 1. • Dirigir todo o trabalho da pharmacia e tel-a sempre 

provida de todas as drogas, medicamentos e utensílios neces
sarios para aviar com proruptidão o receituario interno e ex
terno. 

§ 2.• Fazer sempre os seus pedidos com regularidade e em 
quantidade sutnciente para attender á.s necessidades da phar
macia. 

§ 3. o Remettet• ao director, no principio de cada trimestre, o 
mappa de ca1•ga e descarga das drogas, medicamentos e uten
silios da pharmacia, com a declaração dos nccessarios para o 
serviço, extrahido do livro respectivo. Esse mappa, que 
deverá. ser remettido á Direcção Geral pelos canaes compe
tentes, será conferido e rubricado pelo director. 

§ 4.• Lançar no livro respectivo todos os medicamentos, 
drogas, utensilios e artigos outros que entrarem para o 
supprimento da pharmacia ; só o fazendo,. porém, depois de 
tudo examinado e julgado de boa qualidade por uma commis
são nomeada de accord.o com o que dispõe o § 2• do art. 13 deste 
regulamento. Depois do lançamento feito, a.ssignarão os mem
bros. da commissão e o pharmacoutico encarregado da phar-
macia. '-
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§ 5.o Auxiliar o serviço clinico, procedendo ãs analyses chi" 
micas de ourina, quando o director lhe determinar, apresen· 
tando o respectivo boletim (modelo VIII) no prazo maximo de 
48 horas. Para o desampenho deste serviço deverá fazer o pe
dido do material necessario. que deverá accommodar em ar
mario especial, fechado a ehaw, e que ficará sob sua guarda 
e responsabilidade. 

§ 6.• Funccionar como membro do conselho economico do 
Mna.torio no caso previsto pela alinea IV do art. 58 do regu
lamento approvado com o dect·eto n. 2213, de 9 de janeiro 
de 1896. 

§ 7. • Fazer e apresentat· pela manhã ao director o desdobra
mento das formulas aviadas nas ultimas 24 horas para a devida 
escripturação. 

§ 8.• Ter a sou cargo a escripturação da pharma.cia. 
Art. 41. Ao coadjuvante cumpre : 
§ I.• Aviar todo o receituario do sanatorio. 
§ 2.• Alternar com o encarregado no serviço de dia. 
Art. 42. O encarregauo da pharmacia ou coadjuvante não 

-poderá, sob pretexto algum, alterar as formulas prescriptas 
ou substituir os medicamentos, sem o assentimento, por es
cripto, do facultativo que os tiver receitado ; e, si lhe parecer 
perigosa a dosagem de algum dos medicamentos receitados, o 
communicará, para que resolva como entender conveniente, 
ao medico, que, no caso de insistir na dóse prescripta, deverà 
declarar no livro do receituario ou na receita avulsa o motivo 
por que assim procede, a:>3umindo por este modo toda a respon
sabilidade do que possa advir. 

Art. 43. Quando não fot• possível aviar alguma formula, por 
falta do medicamento receitado. o pharmaceutico fará sua 
declaração por baixo do receituario, dat<mdo-a e assign·mdo-a. 
Si se tratar, pJrém, de receita avulsa, procederá do mesmo 
modo, e a devolverá si sú contiver a foi·mula aviada ; no caso 
contrario, fará por escripto á pes,oa interessada a referida 
declaração ficando com a receita, para ll1e ~ervir de de.;carga 
da formula ou formulas aviauas. 

Art. 4·!. Para que uma receita ;;eja aviada p@la pltarmacia 
do s1.na.torio quando destinada a. pes~oas que tenham direito 
ao fornecimento gratuito de medicamentos, é necessario que 
su.tisfaça inteiramente ás exigencias do art. 33 e seu pa
ragrapho do actual regulamento para as enfermarias mi
litares. 

Art. 45. O encarregado da pharmacia não poderá inuti
lizar os medicamentos deteriorados, sem que sejam examinados 
e julgados inserviveis por uma commissão para este fim 
nomeada. 

Art. 46. O pharmaceutico de dia tem a seu cargo os deveres 
especificados nos §§ 1 • e 2° do regulamento vigente para as en • 
fermarias militares. 
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CAPITULO V 

DO AGENTE 

Art. 47. De conformidade com as disposiçÕJ::l em vigor, o 
agcn I e será. um oillcial subalterno elfecti v o do Exercito, no
meado para exercer esse cargo por portaria do .Ministro da 
Guerra, por proposta do director c do sanatorio. . 

Art. 48. O agente exercerá o c:trgo durante seis meze3. Po
derá, porém. ser substituído antes desse pt·azo por motiYo do 
molpstia ou de orJem disciplinar que o inhiba de continuar no 
exercido do cargo, no qual tambem poderá. ser conscrva,Jo por 
maior prazo, si o Governo assim o entender. 

A1·t. 49. O agente será encarregarlo da. admistr,ação e eco· 
nomia do sauatol'io, na parte que lhe fot• relativa, e rcspon
savel po1· tudo quanto estiver sub ::lUa guarda. 

Art. 50. "\.o agente cumpre: 
§ 1.0 Lançar em sua carga tudo o que receber e estiver so h 

sua gu:1rda. e respc nsahilidade. 
§ 2. 0 Receber 1lo enfermeiro-mór c ter sob sua. guarda o 

fardamento dos doentes até que estes tenham alta. 
§ 3. o Receber mensalmente a consigna<:.ão destinada ao paga

mento das despezas miudas rio sanatorio. 
§ 4. 0 Prestar contas todos os mezes elas despezas miudas que 

tiver feito, acompanhando-as dos respectivos documentos ; não 
devendo ser-lhe levada em conta nenhuma despeza feita sem a 
devid<t autoriza\ão. 

§ 5. o Fazer de sen peopl'io punho a escripturação dos livros, 
devendo mencionar todas as quantias ou valorefl que lhe forem 
entregues, qualquer que seja a sua procedencia. 

§ 6. o Orro a.nisar e assignar diariamente a nota dos generos 
s;thidos para. dietat~ c raçõe~ de accordo com o mappa. geral 
que na. vespera. lhe tivel' sido apresentado pelo cnrermeiro
mór e o remetter ao director para rubricai-o. 

§ 7 .o Fazer os pedidos (modelos ns. V e VI) com a necessaria 
antecerlencia dos viYc:es e forragens, c1ue tiverem de entrai' 
par;t a <trrecad;~(;iio. 

§ 8.o Escriptul'a.r os liveos de conta-corrente das entradas 
e ~ahidas tios generos para dieta9, extraordinarios e rações e 
dos generos para forragem, ferragem e curatiyo dos animam; 
(mo1lelos ns. III e IV). 

§ 9. o Prepara.1• o~ papei;; a sJu c::trgo que tenham de ser 
apresentados ao conselho economico. 

§ ~o. Receber, para effectuar o devido pagamento, a impor
t~n~Ja das folha~ ue vencimentos dos empregados militares o 
ClVJB do ~a!latoew e bem assim re~olher, com guia do director. 
á repartlç<tO competente as quantias que, por disposição legal 
ou ordem de autoridade superior, devam ter tal destino. 

§ ll. Entregar ao director, no fim de cada. trimestre, os 
mappas de to1o o material a seu cwgo, extra.bidos do livr8 
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respectivo, devendo declarar o estado em que se achar, si 
houve extravios ou consumo, e qua.es os objectos necessarios 
para o serviço do sana.torio. 

§ 12. Pedir em tempo o material e mais artigos necessarios 
e requisitar a substituiçã.•J dos que estiverem om máo estado, 
cujo consumo só poderá ser feito depois de julgados inserviveis 
por urna cummissão nomeada pela autoridade militar compe
\enie, tud.o de conformidade com as leis em vigor ,,obro examo 
e CJnSUIUO. 

§ 13. Fiscaliz:1.r, com o maior cuidado, todo o s~rviço da 
copa e cozinha. • 

§ 14. Inspecclonar todo o sorviço de transportes que estiver 
a.' cargo do sanatorio o zelar pela conseevação e reparo urgente 
do respectivo material. 

Art. 51. O agento. terá para auxiliai-o no serviço interno o 
fiel do agente e para o serviço externo terá sob suas ordens 
os operarias, o mandador encarregado de transportes e res
pecüvos auxiliares. 

Art. 52. Ao tlel do agente compete : 
§ l. • Cumprir to ·.as as ordens sobre o servi<;o, que receber 

do :.tgente. 
§ 2.° Conservar em completo :.tsseio e ordem as arrecadações, 

c bem acondicionn,r todos os objectos nollas existentes, de ma
neira q ne não se estraguem. 

§ 3. o Ter a seu cargo a escripturação dos mappas e mais 
p:.tpeis concernentes á :.tgencia, que não tenham do se1· escl'iptu
rn,dos pelo proprio punho do :.tgente. 

§ 4. o Substitui r o agente durante os seus impedimentos legaes 
e prestar-lhe contas, quando ellejulgar conveniente tomar-lh'as. 

§ 5. o Residir no sanatorio ou em suas proximidades, do modo 
a. poder promptarnente attendor ao serviço. 

CAPITULO VI 

DO A!IIA:-IUE:>lSE 

Art. 53. O amanucnse do sanatorio será uma, praça effectiva 
do Exercito, de bom comportn,mento e com a instrucção neces
saria para o desempenho do c:trgo. 

Art. 54. O amanuense deve: 
§ 1.° Fazer a escripturação dos livros, mn,pp:ts e mais papeis 

do sanatorio, á execepçã~• dos que estiverem a cargo dos outros 
empregados mencionallos neste reguln,mento. 

§ 2. o Servir como secretario do conselho econom:co, de ac
cOt·do com o disposto na alinea m qo art. 53 do regulamento ap· 
provado por decreto n. 2213, de 9 de janeiro de 1896. 

§ 3. o Organisar e ter sob sua guarJa o archivo do s ·.nator:o 
pelo qual será o responsavel. 

§ 4. • Apresentar-se diarin,mente na SJcretaria á hora mar
cada e não sahir sem licença durante as hot•as do expediente. 

§ 5. 0 Residir no sanatorio ou muito proximo. 
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CAPITULO YII 

DOS ENFERML,IROS, AJUDANTES DE Ei'iFERliEIRO E DOS SERVENTES 

Art. 55. O serviço de enfenncit·os será feito por 
I enfermeiro-mór ; 
l enfermeiro para cada grupo de 20 doentes ; 
l ajudante de l'nfermeiro para -.'0 doente~. 
Art. 55 A. O;; enfermeiros e seus ajudantes para o sana-

torio serão escolhidos: · 
§ l. o Dentro as praças dos corpos da guarnição mais pro

ximos e que tiverem as precisas habilitaçõe3, por proposta do 
director do sanatorio e ordem da autQridade militar compe
tente. 

§ 2. o Dentre O'; enfermeiros e ajudantes dos hospitaes e 
enfermarias militares que petlirem transfercncia e que satis
fizerem a todas as condições exigidas. 

Art. 56. Na falt:t de praças dos corpos idoneas para este 
serviço ou de enfermeiros effectivos que queiram e estejam 
nas condições de sPr transfPridos, set•ão contractados paiscmu~ 
que tenham as habilitações necPssarias e a saudc e robustez 
:physic:t prPci <as para o desempenho do Ioga r. 

Art. 57. O eontracto de que trata o ::l.l·tigo antecedcmte sô 
poderá s~·r feit,, com ::mt•Jrização prévia do l\linistro da Guerra 
e etrectuado de a•?cordo com a~ di.> posições do art. 51 e ~ett 
paragrapho !lo regulameuto Yigente para os hospitaes mili
tares. 

Art. 58. Em caso algum serii.o admittidos como enfermeiros 
e seus ajud:111tes indiYidwJs qne n:'ío tenham a robustez phy
sica necessaria. 

Art. 50. o., enferme-iros e seu., ajudantes S<>rão immeéliata
mente sujeitos ao enfermeiro-mür, e, tanto este como aquelles, 
ao dil'ectot·. 

Art. GO. o~ enfoemeieos e sens ajudantes terã.o acces"O 
quando sP tornarem me1·ecedores pelo fiel cumprimento de 
seus dt1vere,, pelo zelo, 1ledicação e carid::tde para com o< 
doentes. 

Art. Gl. Set·ã•J t•esponsanis pJr todas as falbs dcpendcnt<>s 
delles e punitlus dL' nccortlo com as leis militares ; podenuo 
tambem sor runltados em suas gratificaçõe;, conforme a natu
reza da falta. Si se torn:trem incorrigiveis, os militares serão 
recolhidos a sen~ corpos e os coutraCtados despedidos, rc:>cin-
dindo-so o eontracto. · 

Art. 62. t~nando forem presos perderão a gratificação; e 03 
contracbdos. ouawlo baixarem á enfermaria, só terão direito 
[t metade do ÔrLleuado. Q11ando forem casados ou tiTerem 
familia pout·rão r2querer para tmtar de sua saude na re~i
dencia. respPcti.-a. porém só depois de terem lJaixa.do â enfer
maria e t~·n•!r: si•.\1) in~p,•ceionaflos por nma junta medica rui-



lit:Lr, quo arbiLt'J.l'<Í o p ·azo no1~es~al'io ao tt·a&am:)nb. Ncsio 
caso trwão dir~1ito no for·n 1cim:11tt" gr;ttnito d:1 m 'llicn.!neutos 
poht pha.rmacia do sa.n ttorio. 

Art. 63. Ol onfurmcir·os o ajtuLtnto; dostns 1pW forem praç:ts 
dos corp<Js serão s::~mpt•e dos<trrancll:vlos ; os contr·actados, 
arranchados ou não, confot·m·) a su:t conduch, a juizo do 
ilil'odor. · 

A!'i .. 01. Os r,nformeiros o seus ajn;lant.Ps u~;u·ã.o o uniformo 
Pspecifica1iO no :trt. {);)do I'llgttLtlll ·nt,o vi~l'll tn p:u•:t os ho~pi
taos milit:u·es. 

Art. 65. O enfermeiro-múr t"t':í. a graduaç:!o rio 2" sar
gento; os entiJrmciros. :t do cabo 1lc csqua1lt'a. Os ajudantes 
de enfermeiro toriio a gT:uluação dn anspoçad:I., omquanto 
c>xnrcerern intm·inamnnt.o o c:tt'go rio enfermeiro, em snhsti
tuição aos respocti v o.> sm·ventuariod. 

Art. 60. Ao onfermoiro-môt• compete: 
~ 1." Commandar o,.; enliwrnnirns o snns a.jndani.os, obrigai-os 

ao cump ·irnont.o dos sonx •evor·cs, dan•lo p<trt•: •In torb.x as 
falt.u,~ quo commettorem. 

!=i? .• Te!' dou~ livr·os, t·nlJI'i<''t<lo~ pelo riirt:ei.or, nm para oscri
pt.lll'<l.\<to dos objeé·Lo.:\ l[ll!l dnl' ;ws onforllteirus, flUO passarão 
rediJo no me, mo li n·o, n ontt·o em que l:J.n~·<tr•á, o nome do seu.~ 
subordinado.~, as Ci.lt:\s n tu<las as oct~llrrenci;t.~ quo .~e derem a 
respeito dellos, aflm de :<orem conl'o ·donadas as r·eiaç:õos rio alte
J'.'tçõcs. 

8 3. 0 No;near po1• escala, dial'iétlllonte, 1luas turmétS do um 
11nfermeiro ou ajudante e lllli servente, ;dlm <le prestarem 
durante a noite os set·viço-; d1: '[ll•1 o~ doont1:~ !locessitarern, co
meçando o serviço ao toque dc ,iJencio n iorrnina.nd) ás G 
IIor.LS 1la lllélllh:t, sondo r,•pat'tilll) n tmb 1lho pehs duas turmas. 

!=i ·L• Vct•iflcat', dopui; do t'ech:tdo o est.a.hele~irncntn, si todos 
os enfermeiros, ajudantes n Sllrvcntr's estãn prmcni.cs, dando 
p:trLo das occurrencias havidas a.o dir·edor· ou ao mo•lico do dia. 

§ S. • Rr·cJhor do agnn te :t ronp:t e ut•Jn:lilios nueessal'Íos ~o 
sorviç•J d:t~ SI'C<;õe~. pas.,.\IHlo do twlo recibo ; uuüegar a roupa 
snj<\ pat\\ sct· dcsinl'ed.a.da e l<tY:vl:t, o :t, inutiliz<\<h par:t ser :-;ub
stitnida. r0cebendu outt·a limpa e em bom est.arlo. 

§ 6. 0 Entregar aos cnl'ei'mnir·os torlas as roupas o utonsilios 
nece;sarios :i-; se•·<:õe.-;, faz•m•lo no livro I'r•spoct:ivo o l:tn<)amfmto 
do que tiver recnbiào do agente n 1lo qno entregar· a.os enfer
meiro:, que passarão rocibo nu me~mu livro. 

~ i.,, A ~~istir In ~~ozinha :l entt·eg:t tios ;reneros ao cozinhoir·o 
f\ :i. rlistt·iuuiçiío da~ rlicb.~ 0 r·ar:õn~ ; 1: indagar dos doentes qnf\ 
niio viorem ao l'l)f'dtorio :-;i ho,n·e l'ait<\S da p:u·te dos enl'et'· 
meiros. 

§ 8. o A~si~tie totlos o; 1!ias :'t inciner.tçã.o dos resíduos do co
zinha e vcl'ificar si as l:ttrinas ~ãu conservadas em estado 
de Oil~t·upuloso as ;cio. 

§ U. o Residir n11 :; w:lt•H'io, de onde não poder: L sahit' sem I i
celwa tlo ti i r·nctor. 

::; li). N.ú1 pnrmit.t.ir· a r>ntra•b rJ,. pos~n:t~ cxi;r·anh:t~ no sana
t<ll'io, .'<\Illlicnn~·:t. rio dit•r•et,or <>lt .1., lllf'riic<J 1ln dia .• nom con-
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entir quo o;,; doente~ recebam gt'nct·o., . alimt:t~t~cio;.; c outro;.; 
uhjl:do>: proltibidos, t~as pess~a:; qtw ~' lorcm Vt>tta.r. 

::; 11. Fazer a oscrtptut·a<:a.o do ltHO gur<tl do t•ntratla~ t: 

sahid:ts excepto a declar<1ção <l<t molc;;tia, que compete ao 
mudico '; c encher as papl'!etas do a.cco!'do com as b<Lixas. 

§ 12. Apresentar diarbmontc, depois d:ts visita;.;, a.o directur 
ou ao me<lico de dia, o mappa mn llnpli•·ata, do movimento das 
socções. 

§ 13. Oega.nisar e aEsi~nat• o uwppa ~or:tl ll:l8lliol.as o ral:Õe~ 
para ser entregue ao ageni.P, Slll1llü o n''}wn.qvP\ pm· qn:tlqnot· 
engano qne nelle lmja, rdativo :t l}lt<did:ulu, qttanti•hd<J o 
nnmoeu th,; dietas, oxtraordittat·io3 o r<v:•-í<:s. 

~ 14. JV:cohm· os doent<'s que lnixMotn ao s:mai.urio, roculh•·t· 
o 1iinltoiro c objcctus <In valor, quo porvnntur:1 trum:ercm, o 
cntrng:1.1' <'S~I'S ohjeei.<JS ao :t;..\·cnte, m11 <l11jr1 pudm· fic:n·:'to <tk qw1 
o llocnte i.mtiL:~ a.li.:t; <l<wen<lo :dtHI:I 11< ,-,·n~r nu all.o d;t papP-
1eiKt c no livro de cntl'a<i:Ls c s:tlii<h:> <J 'l''n r<:•·obou, <: lot· em vuz 
alta o llllO escreveu, p:u•tt eutilw<:ÍlllllltL<J rll) l."·ios. 

No caso de obito, os valot·es ~orão ottlt·q;urs, com 8'l1Íll, 
do director, á autol'idade compcton!<\. 

§ 15. Arrecadar o fardamento dos <locnLt\~ e o entregat• ao 
agente, dopois de convenientc111euto •le~inl'·Jctado, rotulado, 
com discriminação de suas rlill'erentos pe•:as. 

Art. G7. Aos enfermeiros cumpre•: 
§ l. o H.eceber do enfermeit'•Hilot' l"tLt a. t·ou p:1 <\ u ll'n~ilios 

necessarios ao serYiço dos doentes a sou cu i .\:t<lo, lkando rospon· 
s:tveiH pelos oujoctus recebidos, <lns qno.e; •\ ·Y··r:i.o pu.ss:u· recibo 
no livr•1 competente. 

§ 2." Receber o accommoJa.r o> d<~cntr,s que <Jnkarcm p:tra 
;~ secç:lo a seu cwgo o tr;ti.:l.l-u~ S<'.lllpl'o eum u. maior ur\.l:t
nidado. 

§ 3." Acompanhar os faculta.lívos 1n occasião <las visitas, 
<listribuir aos doontes os mudicarnontus c dietas o fazer o que 
o medico determina.r reJa ti vamente ao tra lamento dos enfermo~. 

§ 4." Acompanhar os doentes de sua socç:-io ás galeria;; de cura 
afim do lhes prestar os serviços prl!tissionae~ IJI!C forem 
neccssarios. 

§ 5.• Fazer o pedido das <lido.s e <:xl.r;~ordinurio:-: de sna 
secção e o entregar ao entcrmciro-múr, 1•<1ra <.[\1•' r,fe organise 
o rnappa geral; devendo ser re:;pons~<bi I iz;t~lo c puui<lo con· 
venienternente todo o enfermeiro on :1jwlante seu substituto 
que incluir no pe1lido llictus ou extl'aurctinarim; quo não 
constarem da:; papeletas. 

§ 6.• M.mt•·r o asseio em suas scl:çííes. 
§ 7.° Fazer recolhe!' totlos os dias, its li horas da manhã as 

escarradeira,; individuacs e as collcctivas d:t secção para se~em 
de>~infectadas, limpas e distribuida.s aos ilo'lntefl ou collocadas 
nus lugares respectivos. 

§ 8_." !o•los os dias,_ pela maul!ã, Ill<llldar limpar o soalho do 
dorm~torto ~ da _gn.lerta por me10 <ln p:mno mnlJehido om 
!'oluçao antiSf'p(lr:t, fJlH' p.1ra 0~~0 !im r~'cehcl'iin. 
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!'i 9.• Logo que um leito Jicar vago, fazer retirar a roupa, 
colchão e travessoiros da cama afim de serem desinfectados. 
Deverão tambem mand<tr lavar :t cama com uma solução 
antiseptica apropriada, expol-a á In:>: sol:tr, para ~epois ser 
novamente pintada, antes de servil• para outro doente. 

§ 10. Participar, por intermc1Uo do enfermeiro-mór, ao di
rector ou ao medico de dia, as occurrencias que se derem em 
suas secções. 

§ I I. Obrigar os ajutlan tes de onfermeit·o o os serventes da 
secção ao cumprimento de suas obrigações. 

§ 12. Não sahir do estabelecimento sem :t 1lovida licença, 
solicitada por intermedio do enfcrmeit·o-mór. 

Art. G8. Aos ajudantes de enfermeiro cumpre: 
§ I .• .\uxiliar o enfermeit·o, oxecutan1lo fielmento as ordens 

que receherem. 
§ 2." Trat:n· os 1locntP~ s•:mpt':' com <t maiot' solicitude e 

respeito, pr<Hiigalizando-Jltos to.J,,~ os ·~ui<l:tdos, acompanlml-os 
:to rofPitorio o servil-o~ :'t mes:L 

§ ~l." Par:.t substituir os enCei'meit·os duranto os seus impedi
mentos ou preencher tompora.rianwnt.e as vagas de enfer
meiros serão !losigna,los os <tj1ub.ute~ mais aptos o de melhor 
COUf!Ucta. 

Art. 60. Para c;t!la Hm:t secção de 2.0 doentes haverá dons 
serventes, prnças effectivas tlo Exen:itu, on na falta destas, 
paisanos contractados. Quando não :>orvirem hem, os militares 
serão substituídos e o8 paisanos despedidos. 

Art. 70. Os serventes scl'ão •lis1ribuidos pelos tliver~os ser
Yi~·os do sau;ttorio, conformo suas apt.idões, :í. oxcepç,ão do de 
tt•an:-:portos ; e serii.o obrig:t.dos :t eumprit• tmla.s as ordens que 
rPcebormn referentes aos mPsmo~ St~rviço.~. 

At·t. 71. 0.-; onfot•mt,it•os c sons ;tjudantP.s, quo não forem 
pt·aças do Exercito, kr<-to d it•eit.o :t um:~ I'<t~·ilo diari:.t, igual a 
um<t eta}Ja •lo pra.,;a. •k pt'f•l;, a fJII:t.! I'a<::í.o lhes sot•á pa:.:<t em 
genm·o~, propat·;t.da on niío, <Jn o V<tlm· em <linlleiro, conformo 
o diL·oclor do s<tnal.o!'io jtilg<ti' convoniont.o, tendo em vista 
priueipahnonte a aptidão o conducl.a. dr, c:ttla um; os paisanos 
contractados set·ão obriga•los 1\0 uso do nniforme, em serviço, 
som direito, entreüwto, ao fot·necimotJI.o do respectivo farda
mento. 

C,\PITULO VIII 

JJO COZ!Nlll·:llto 

At•t. 7:!. Ao cozinheiro, pl'a•;:t nff<,cl.i 1·:t do Exercito, cmnpro: 
§ 1. o Rocouor di:triamonto do :.tgonte ou do fiol do agente, em 

presença do enfermoieo-mór, to. tos os genoros necessarios para. 
o proparo das dieta~ c t•aç.lío~. fllll' do\'Pl'i'io ~m· prnp:Lradas com 
loclo f) ~nid;vlu. 



~ 2. o PdllJiU'M as uiet 1~ do :tceortlo com <tS instrncçõos que 
receber, ue modo qnn as l'P.foiÇ'Iit•S snj l!ll tlistribuhlas ll:.tS hol'i\S 
m:.trcauas. 

§ 3." C mscrvtw sempr•e limpo: o na mulhot• ordem todos os 
utonsilios d:.t cozinh:t, pelu~ qn;te3 s·.n'<i, o respon:;avel. 

~ 4. o Todo~ os 11i:ts, tliJpois 1lJ t1·abil.llw, incinm·;u·. em pro
srnÇ'<t do l'llfOl'IDCil'd·lllÚl', tH l't'~ÍÜU111> tb I'OZÍnha ; e tOllOS OS 
dias, pel;t manhl, ;wf.e, •ltl CtJIIlt~::ar· o ~~·.ni•:<~. f<.tzt•r <~ lav<tgem 
do pavimont•J 1\;t eoúnh;t P"I' In•·iu de p<tllll<J IlltJllt:ltlO em scJtn
çiio a.n tiseptic:t. 

~ 5.o Re~itlit' no sanal,ul'iq, tl1~ un<ltJ ~t.i po·lorü. s;dtit· eom 
lircnç:t do 1lirector· ou 1lo :t;.(ent". 

Al't .. 7:~. Ao ajudante eutllpr·c an~ilht• o cozinheir·o c ~nbsti
tnil·o em sons impedtmcnt•J.~. 

Art. 7-L Para fazer o ~m·vit>J tltl eopoit·o SL'l'<L uo~ignado um 
dos serventes. 

Art. 75. Na fult.t 1lo praça.> par:t occuparem os logaros do 
cozinheiro e ajudante do~ te, ~eriio con tr·;~cl;ado:; paisanos quo 
tenham a. preci$:1 lta\tilit:.tção, os ll'tao~ tic,u·iio sujeitos its 
leis e disciplinct milit<tre~. 

C \l'ITlJl!1 1:\. 

Att. -;"ti. lla1·el'á nu ~anaturiil dous arlillc<~S, sendo um ope
raria de eonstr·ueção o outro senalhuiro, opor·ario~ do Arbenal 
de Oue1·ra da Capttitl, ou paicano . .; cuntnwtn.tlo>. 

Paragr.1pho unico. No caso ri<) serom opnl'arios 1!0 Arseual de 
Ouer·ra, pJilorão >el' substituídos SlHnestro~!Itwtitc on antes, em 
caso de molestia. 

Art. 77. Ao oporar:o de con$lrue<;:ío compete: 
§ 1." Faz~r os reparos de I[Ue l'areeerom as obras de madeira. 

tio sa.naterio e ca>as da administração. 
§ 2.• Fazer os concortos urgentes do material<le transporte, 

posto fóm Llo sei·viç•> por ac idcotc-; 1le via:;em. 
§ 3. 0 Executai' aR oltra,; nece~sctl'i<t~ para conserv:\r em bom 

estado os pontilhões d t csli'ada do t'<J l:1gern, no trecho em que 
e'SéJ serviço nil,o nstiver n •·argu de oulros zelalii)I'es . 

. \rt. 78. Ao sen:dhciro cttmpro fazer todos os concertos 
de urgen1~ia, 111 par·te rPfei'etÜIJ :\ sua p1·otissão, 1le todo o mate
rial tlo e~laiJelceitUt ut.u o do ii•J tJ•anspode, que l'or inutilizado 
em Het·viço. 

Art. 79. Os OJlera.rios não de1·em uxecular trabalho algum 
som \ll'tlom PX pr,Jssa do di rcctor U•l sanatorio. 

~rt. 80. ~-'ara o •les~mpt•tllto d.e suas _obrigações os operarios 
acrma monmun:H!u.; temo a sul1 dtspos1çao us nteusilios o fet'l'a
monta neeessarios, que lho~ ser:i.o entrnguo.~ tnfl•liante reoibo 
e pdos qu:t"s '"'':Ío o~ llltie •• ~ l'•·:'Jifln~a vPi:.~. 
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CAPITULO X 

DO MA.NDADOR ENC'ARRP.C:AJIO IJF; TI:A'\~POltTES E SEUS AUXILIARES 

Art. 81. Haverá nn snmttorio um mamla<lor e quatro auxi
liares, todos paisanof! contra.ctados o subordinados immediata
mente ao a~ente, aos qw1eK incumbe o serviço da transporte de 
doentes e de cargas, da mais prox i ma estação de estra<la do 
ferro ate o estabelecimento. 

Art. 82. O mandadO!' encarrrg;tuo do transportes será con
tractado por dous annos, sujeito ú disciplina e leis militares; 
podendo, todavia, ser o contracto rescindido antes de terminado 
o pr;lzo, si não convinr ao Governo a continuação de seus ser
viços, ou o scrvPntnario não cumpri1· bem os seus devores. 
Emquanto exercer o Jogar, o mandador terá a graduação de 
2" sargento. 

Art. 8::. !'ara st•t' m:ttJd:Hl"t' (· JH'cciw ~a.hm· ler, csc1·over o 
cont~~r. set• do boa cundttda (~ t··r pi·a1.ica provad:t rio todo o 
xorvi(:o (lo ti':tn~pol'tos po1· l!J(do d:1~ vi:dnm~ a(!opta(la~ pcht 
ti irccçào geral !ln s:1 wle do g·wrd t.o. 

Art.. 84. O mandado r vcncer;t ordonado <~ gratillcação ; os 
auxiliares porceherão di:1ria. 

Art. 85. Os anxiliaJ'PS dnv('l'ilo tt!l' as hahilil.ações nPcessaria,s 
para o serviço; c Rerão suhordiJJ:Jdo~ ao IWI.ndador, sujeitos 
á disciplina mi!it.ai' c d!'sp1~didos quantlo não clllll!Jl'ÍI'Clll bnm o~ 
seus dcverPS. 

Art. 1<(), O mandatloJ' n "" :JJixi!i:JJ'llS Jtito t<wii'l dii•J·iLu a.o 
fornPcimonto dn fat·dai•wnto; put'éJn, :<nrão uhrigado~, 1111:tlldo 
mn servit·o, ao nso do tu ti lonnc tJlle IIJI'~ liJr dLlSignarlo. 

Art. 87. Si balxarelll ;i enfm•ma,ria, o manu;ulor só terá 
mehde do ordenado <' os a.I1xili:~ l'L'S perderão a diaria ; todos, 
porém, terão di]'(Üto ao foi'JJC;;imcllto gratni1.o de mPdicamentos, 
quando doentes. 

AI't. 88. Ao mand.atlor compele 
!:i l. • Ter soh su:ts OI'tlcns us a,uxiliares e distl'ihuir-llws o 

serviço. 
~ 2.• Cumprit· fielmente as in:>tt·ncçõt•.; qn1~ rneeher do diroctor 

ou do agente. 
§ 3.• Ter sempre prompta a cundncr;ão nox dias determina

dos, toman<lo todas as providencias o solicitamlo t01las as or(lens 
necessarias com a precisa antecedencia. 

~ 4.• Zelar pelo bom trato do~ animaes e pnb conservação 
de todo o matorial do l,r.tnc>portc llllO lho J'or(•Jll ontreg11es para 
o s<'rviço. 

!'\ 5. 0 Receber o>: dnentP~ na p,.d.a!;:lo ma. i:< pJ•oxima. <la estrada 
de ferro o fazol-os tr':\llsportai' ao ~•1natorio eom a possivel com· 
modidade, tl·atando-os J:(llll a 111aior wlkitudc dut·anto a jor
na1la. 
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§ G. o Exm•ctn• :t maiot• vigila.ncin. solJre o:> seu.~ auxili:ues, 
afim de evitar quo, po1· Jescuido ou propositalmente, sejam os 
animaes mal trcttados e o m;ttorial po.;t.o fór'a <lu :>ut·viço. 

§ 7. 0 Não rocolhor ao deposittJ os c:trroo;, c:tcolet~. liteiras o 
outros vr~hiculos sem que tenham sido üo~inlilcta<los. 

§ 8. 0 Receber diariamente tio a~ !nte, sub peso c me<lid:t, o:; 
genoros para forragem rlo~ anim:tcs ; c Ützer o Jllltlido, quando 
for necossal'Ío, <los a.1•tiguA par.t fm·r:tgon~ o eneati v o <los mos
mos anima os. 

§ 9. o DesiguaL' ;.;oma.na.lmontc 11111 a.nxili:tt' pa1·a. tea,ta,!' do as
seio da cavallariça o ostabnlo, qne tio verão so1· limpos totlm; os 
dias e fl'equcntemente l:wado:i com 11111:1, forltl solução anti
septica. 

§ 10. Percorrer dnas vnzos por snmana, com o pns~o:tl :ts 
suas ordens o os opel'Mios, <t estrada tlo-<,le o sa,natorio attí o 
ponto do chegada das viaturas, a fim do mambr uxe<:utar o,; 
pequeno~ tr:tb;tlhos tlc con,;crvctç-to dn quo ean~cor o leito d:t 
mesma estt'tLtla, uo tt•neho em qne es~~> ~ervityJ nfi,J c~tivcr a 
cargo de outrem, d(l modo :t, rcmovt•J' os obsl.a<~ttlu~ ;~ l':t~~ag-,,m · 
dos c<u•ros ou dos ani.maos tlo <'arg:t. 

§ ll. Dar parte :to director tle tml:ts as oct~lll't'enei:L~ q uc so 
derem no serviço a, sru cargo P. 1\:ti f<tlt:1;; comrnol.tid:JC: pnlo~ 
SP.us su borllin:tdus. 

Art. 89. AuA a.nxi1ht•n..; COII1\'I'tn : 
§ l." Cumprit· fleltnnntt• :1:-1 ordo>tH n~lativ:ts :111 ,;,•J'I"i\'''• t[IW 

recnbcrom <lo mand<ldot•. 
~ 2. 0 Zelar pelo ltom trato do~ :JJIÍill:W.~" pt·h lmtpt~z:t I' eon

sor\'at;ão do ttJtlo o m:t~nl'ial <lo l.t·a.n,put·l,t!. 
§ 8. 0 Ext!t·ut:tr os tr:th:t.lho;: dt•. t'llll~t·l'V:t<;ito <h nRI.t•ad:t, 

quando lhn:; foi' ortlnnatlu. 
At•t. 90. Um dos <tuxili:tt·n~. lJIW dt~Vln';i, K:tht\1' o oflicio do 

!'crrn.dor, ter;~ :t Ktlll cat·~·o o nnr<tl.i v o o l'otora~em tloA animaes, 
som projuizo dos tlomaiR snn·iços 'IIIP lho compol,it·, eabP.ndo 
aos outt·os auxili:trn;. l'OL' nHea.!:l. snm;unl, o l.t·ab:dhu dn lim
peza da caY:tlhriç:t e o:,t:thulo. 

Art. 91. O auxiliar quo oxnre11r o olliciu tlll ft~l't'atlor tor:t a 
gratluação de cabo do C;{quatlra o mai" um t··l'<:o tl:L rliat·i<t. 

TITULO lU 

CAI'ITlJLO XI 

Art.. Çl2. ()g tio11nl.t~~ p:tl'til·;"l tl:t Capital Fntlllt'a.l p:tt·a Loron:1 
em dias tlnt.el'lllin:~tl~~~ e 8tll',-LO rec·t:bitlos n:L n~l.a,::"tn d:t nstrall:t 
de ferro que ficar mais pl'oxim:t ao sana tol'il). f' a !ti Pncontm
rão conducçãu pae:t" e~t:tbt•.leeimnnl.n. 
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Art. 03. Enteo a esta•·ão 1la. ocüt·ada de fot'L'O n o sanatorio 
podorão ser estabclocid.~s pt>SI.os do pw:vl:t, ond:l os doentes 
pos>':tm dPsc LnSat' o to:11ar HIH t li~<'rl':t 1't~l'tJiç:'lo. 

Art. !J!. l'nmo b l.g:Lf-(1\111 n:'to dl'\'r:riio IP\':tl' mi~id do um VO· 
lume e c11jo pr':'!O niio o-.:e •tl:t :t 40 lulu;D':uunuJ.s. 

Art. 95. Cl!ega.ndu ao sanat,orio serão recebidos em sal~ es
poci:LI, onde mutla.riio :t runp:t que trouxPt'Olll e l'<'ceherão a quo 
tlnvem u~:u· na. nnfnrmari:J,. 

Al't .. 9fl. A ruupa, dinht•.it·o '' oh.ioelo.~ dn v:lloe quo trouxornm 
Rcl'Ü.o ontrl'glll~~ ao cnf'r,rmoiru-m<'>t·, pa,ra o.~ fins tlel.orminatlos 
nus ~!:114 o 15 do at·t. 1;G dl'~tn regul:LIIlonto. 

Art. 9i. Da sala do n•ci'P<::w st•riio :wump:mhado:> à secção 
pelo respectivo onrnrmoit'•'· qu.> lltus tln~ign:J.r:'t o leito quo 
ti verem do oceupa.t' n lhes ]H'nst,M:'t u;o; cuübdos do quo car·o
corelll. 

lu·t. DS. As rMeiçõos serão tomada-: no refeitorio, ás horas 
marcada~ ; o sú sc1·ão 8crvitlo~ n:ts enfermarias oo> doentes quo 
n :to pudor·crn it· ü, rno,:t. 

Art. D9. J<:mqnantu htHl 1 <>t' IH'" "'"itladt\ de socco1't'eJ' os do
entes com alimento' 1lur;llll.t\ " Ll';tjt\cto p:u·a o sanatorio, <t 
d ida ~m·:i a])l)natl:t tlnsdo o tlia •h h:dx:~., e. por este rnoti\·o, 
q n:t,n<lll o po' ; .. al •·nc~ 1'l'P'2·a.Jo tio ll'.tl!spot'tt' partir do sanatorio, 
o ag·~>ntf\ mant!ar:i " nt:C'NlS trio J~<tt•a o~ doontt'S t•ncohernm 
ttll1:t 1'1•1(•.i<:;io 110 ponto tln p:t.t',tll:L pn.t·a, tles<~anso • 

. \1·!. 11111. O donttt<\ f[ltl' l.iVt~l' qn:Liqw·r· rocl:tlll:tl,':io a fitzol' 
1't•l:li.i V:LIIIOI!i.o :L tli1<L1S tlOYOl'iÍ. tl i l'tgii'-SI~ ao 011 flll'lUOit'O-HlÚl', 
na an~•·n•·.ia do metlico tlt• dia, :dim do quo o tlil'océor tnnh:t 
<'Olll11~cinwnf.o da fitlt:t " ]"'''''t pt•ovid<>lll'i:tr t~om•J t:~tf;en1lcr 
t'Oll\'t'lliOT!tt: . 

. \ri;, 101. Fiud:t~ as 1'tli'••i•;li<'~. o.-; hll~t•n;-:. lou<::t, vidros e 
gll:tl'tl.I,JIIt pu8, <[11<' ti \"nt'l\111 Sl\1'1' iilo, ··1'1':\o log-u t•c:t1•rili za!los. 

A l't. I 02. As t~nr:v< n:t~ c;:r.loria,s, p:ts>'P-ios, :1pplir·:J.çlio8 do tl'a
t:unnn to orn g:l,bincl.t·s. ut•·., Sl'.l'iio i'nitus n:li\ linJ':tfl maifl COI1-
Vt'lliontos e <Jlln o dirooLot' tlcl;ermill:tl':i,. 

Art .. 111:~. O rlm·ntn tlt•vm·:i. ~l'lll]il't• f';tzt·l· n·;o dr• sna cscar
r.~tlt:ii':J. 1ln algibnil'a, on d:t' l'ollt•··til·a-;, 11''' sa!iit:s, s:tlas de 
rect·oio, galerias, :t\·cnitlas n11 1\lll p:ts,l'io pelos at'J'etlol'os do 
s:watol'io, sendo consitlc:·ado p:k;,;ivcl do pnnição totln aqnello 
fJilC la.nçM esca.t·ros l'út•a. dos I't:C<'pt:v~ulus p:tl'<t c . .;,;o fim tlt·-:
tina·los. 

At·t.. lO L T01lo tloento, f'lll tl':d.anwntu nn san:1torio, é olJri
I!:Ltlo <t re;;peita.t· mnito 11SI~t·npnlo,-:a.nu:nte :ts disposições sani
l.:ti'Ía.s rnl:~l.ivas :t prophyLtxi:t d:t tuiJI,rculo~o e snbnwttee->o 
tlneiln1nnlit~ ao te:d,a,menl.o n J'O:imnn alinwnhr. qnn lltn f'o1·nm 
Jll'l~s:·t•ipto~ Jtl'[o mr;dico. 

At·l. [O:í. ns dnnnte~ p 1d<'J'ito Ni'l' vi.,il.ado' l":l:ts pe.~soas de 
,,tt:ts f'amilias ou pm· sou.-; ;Lmigo~,:tns dnlltingo.-; e quintas-foil'as, 
tlas 111 ltot'ili\ 1h. manltit, :'v; ti hrw •.s •h l.:tt·dn, nil.o snndo, porém, 
pol'lllil.l i1lo rncnbe1·om g·t•JHH'os a. I i 1111:11 tidos o o•ttros ol~jodus 
peuhillitloc<, da~ pP~sna!'l qne u' l'ol'!llll vi'i l.:tl' _ 

Al'l .. IOC•, Em casos "'~pn,:i:Jp,; o dil'l'r·Lot' pt'>dn r:uueudel' per-
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mis>ão ás JPEsoas da fnmilia 1lus 011fc·rmo~ para u" visitarem 
em outro qualquer dia. 

A 1·t. I 07. Os duPntP~ podem ÍPJ' com~i::o lh-ros recreativos 
ou religiosos. 

Art. I 08. Quando um dorntP qualqurr prdit• para rrcPhr,r o 
conforto moJ•al da religião que prol'l•s:;ar, 11 director tio eana
torio ou o mc<lie<J de t·.ia ni10 poder;lo, soh pretexto algum, 
deixar dP. att<-n<ler ao pedido, tlc,;do que pos"a ser mtisfeito. 

Art. 100. Todos os recursos scrilo PmprPgado8 pelos mcdicos 
no intuito lle conscguit·-sc a cura ahsolnh ou rel<~iiva dos 
doentes em um Jll'azo razon.vel ;· ''• ~i no fim <le sei~ mozcs <le 
tratamento, o tloent.c não a1Hcsentar mo!hor:\s, sPrá suhmPt
ti<lo :'L inspecção de sau<le. 

Art. 110. O doentn quo inft·ingie as disposit;õos sanital'ias, 
ou pelo St\11 múo proceder p<:rtui·har a. hon. urtlem du estaheleci
mento, será punido, conforme ;~ na.tnroza d<t falta, put· meios 
compatíveis com o seu estado phyRico o na altur:1 do sun. cul
tur:t moral o intnllectual ; o, no caso <k niio col'!'igir-so, o 
diroctor do Sa.natorio levarit o facto ao eon hocimento da auto
ridade milHar supm·iol', qun mandará i,r;~.nsfoJ•ir o doente para 
outro o.~btholecimonto sanita rio militar, 011 pt'O<'Ptl<•d, cnmo lho 
JHl.L't>cor acertado. 

Aet. 111. Os cmprr:,r:ltlos •lll ost.nholt'\rimenl.o o as pr:u:a.s <lo 
!lostacn.mont·•, qnrtndo haixn.rom :i onfnrmai·ia. P nii.o Pstil·erem 
alfePtatlo~ tle tuborculoso, ROI'. i o trat:ulm e11t srwr;ii.r1 ~C'p:t.rntla 11 
niío ~o ut.ilisariin •las t•oupas t' tJI.Pnsilio~ tln IJIH' se t.•,nham 
R!'l'VÍtlo OS tul.JOI'('II]"~<lil. 

Art. li.?. J•:m r.rtso do epitlf'mh "" tlot~nl.IJ' :dl'Pc.t,ntlns sm·iío 
rnnvtlnit•nt.PmPnto isolado,,, 

TITULO IV 

CAPITULO XII 

niSPOSTÇ'UEf\ GERAF.R 

AJ•t. 11::1. E:-d,:tnllo o Snnn.t.urio 1\lilitat· COillJH'f'h()nditlo no 
nunwt•u dos I·st.ahelociiiHmtos tln qun t1·:th o pat•agrapho nnico 
do art. ! 0 tl•> I'<'gnl:~mento paJ'a, <~ llit·ec<;âo Ueml doSando do 
Exercito, o ROIL dimdot' tí imuwtliatamontl) snborJina.do ao 
d irector gPr:tl dn s:wdt~ om to<las as relit<:lie~ <lo~ set·viço~ a seu 
cargo. 

A1·t. 11·1. lJt\)H'Iltlelltlo o exilo tltl um ;;analol'io om gl'<trllle 
parte da dit·eeç:·w clinica, a•> tlirt•ctor cumo pl'incipal auto
dado cumpl'e ser o Pl'illlllÍI'o :1 emprega.r todos u~ esforços em 
incutir aos doentes pl'ineipiuB 1lo hygiene indispensaveis á 
cur<.~. delle.-l, captat•-lltes a eontian<;a c raz!•t··lhe eolltprehender 
qun a 1li.-;ciplin:1 do san<ILtH'io sú tnm JiUI' fim prnsorvar 
os dunnt,•,; üu t•1•l•.1 ;upüiloqun llm; JltlôS:t ~'1'1' lJI't\jtltlici:d. 
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Art. 115. Dentro dos limites regulamentares, o diroctor póde 
lançar mão, om heneficio dos doentes, dos meios physicos e 
moraes inspirados pelas suas qualidadr.s de clinico, educador 
c administratlor ; porém, nunca. deverá fazer aos doentes con
cessão alguma donde possa provir quelH·a da disciplina sanitaria 
c militar. · 

Art. 116. Ao sanatorio será fornecido todo o material quo 
for necessario ao tratamento da tuberculose pelo.; meios em
pregados nos estabelecimentos similares, á prophylaxia e á 
desinfecção c os instrumentos c apparolhos destinados ao gabi
nete do bacteriologia clínica e ás obsorvaçõo:> metoorologicas. 

Art. 117. Tambem será timwcido todo o material sanitario 
para. transporte <lo doentes, assim como cavallos, mua1•es o 
aneiamen to:' preciso.,; para o serviço. 

Art. 118. O conselho economico do sana to rio fica autorizado 
a mandar proceder os concertos urgentes de que carecerem o 
t~stabPlecimonto, matorhl de agasalho e tJ•aniportc por conta. 
do saldo resultante das economias licitas, respeitada, porém, 1L 
disposição do art. 88 !lo rPgulamcnto para a Direcção Geral de 
Saude do l~Jtnrcito. 

Art. I H.l. O s~natorio deverá tút· o,; livros e mais papeis 
<~onstantc,q 1\a relação anuexa ;to presente reguhnwnto, que 
tlevCJ·fw ser forn11cidos pch\ repartição competente, e a quanti
rl:tlc dos artigos para o expediente tlever;i. Her a que estcí. mar
<·ada pat·a os hospitac., militares na ta.helh respectiva. 

Art. 120. O dil'f~ctor doV()I'á soJi··itar ;t mm<~ssa do Dia•·io 
n{ficial, ordens do dia do EJtot·cito n uut!'as publicações rclh· 
rentes ao serviço sauitat'io o legiRlação militai' em geral, assim 
como das revist;ts tle medicin;t qun a Dirccção Geral do Saudo 
<lo EJtnrcito assignat· e julgar convonien te I'omcttcr ; o, tanto 
cRtcs impressos, como as minutas e us boletins mc1.eorulogicos, 
dcvceão :'or encadernados no fim <lo cada anuo para snrcm ar
ellívados. 

Art. 1:21. No s:~.natorio haver;i. um destacamento de um dos 
corpos da guarnit;ãu mais pruxima, quo será rondid.o trimensal
monte, ou anl,es d.osse prazo se gj necessidades d.o serviço o exi
girem, cujo fim é itlentico ao tlas guardas nos outros estabeleci
mentos sanitarii!S. 

Art. 122. Todus os empregados do sanatorio, á Cli:CCP<:ão dos 
operarios, devem apresentar-se om serviço sempre uniformi
z~tdos. 

Art. 123. Os cmpt•cgados tel'ão os vencimentos especificados 
em tabella annexa a este regulamento .. 

Art. 124. As cas:J.s tl<'stinadas a JS empregados tlct adminis
tração o as uepcndnneias do sanatorio nocosdarias para os di
vor·sos ~erviço:> não serão cedida;; para outro quallJuer Jim sou 
prett>xto algum. 

Art. 125. Os empregados que occuparem as casas destinadas á 
administração são ou!'igados a zelar· peh conservação das mesmas, 
devendo franqueai-as á vi,;ita sanitaria torlas as veze.; que, para 
cnmprir· o di~p,J;;to no art.. :J5 dest·~ rPgulamento, apresen-
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tal'-Se o uil'ectot' du san;ttorio ou o mmlico put• ello do:>i~rHtdo 
p;lra o desompt~nltu do tal commi:ssão. 

Art. 126. O directoe não podet·â. ma.ndat· aloj;tr em uma. 
só casa mais do um empl'eg:tlo que tonh t f:tmili:t ; o, aos que 
por falta do ac.~ornmouaçõos não ptHlcrom ter mor·atla gratuikt, 
nenhum rpran,itativo ser(t ahon:tào p:u'<t :tluguel tio casa, po
dando eott·et:mto o tliroctor conceder-lhes perrnissiio p:tra 
construirem casa rlen tt·o da :ir·e:t pertencente n,o Mini <ttn•io rl:t 
Guorra, caso não haja inconnmicntc t[ll:tnto :to local e:><:u
lhido. 

Art. 1 ~7. E' oxprm;,;amcnte pt·ohiliido altut•:u· o typo d:ts 
casas tlc;tin:ldas :tos empregados tht administraç:ü>, som li
ccnt.:a. do Minic;tro da Guorra, medi:wto i nlormação prest:J.d:1 
pelo dirllelor do s:wato!'io ; o, 110 e:ts,J tio ser· tal li
conç:t conc:1did:t, a~ <llit·a~ lliiC :s<ari:ts devnri'v> sm· fcit.as :is 
1\XperJ.~as do ÍD~et·ess:vlo o lic<trilo pm·tencr\rHio ao I<:st:11lu. 

Art. 1·~8. Os doentes em tnttamon~o nu s:w:Ltot'io surão 
considorarlos 1\rhlirlo:> :1 nm tlus COJ'P"' tht g11·r.rnir:iiu mai:; pt·o
xim:.t e pelo rtual .;t:l':t df·duado o pag~Llllt~nto dos n•.-;pudi
vo::~ vencimentos. 

Art. 120. A etapa da,; imtçtts em te:Ltanwrrt > nus san:ttorlo 
e considm·atlas :tdrlidas, S!•rti c:üculttdtt tio rn:tnoit·a quo os von
cimonto:4 com os qnat·s c:tda. dor,rlt!•, concorre p:rr:t o.-; cofr·ns do 
conselho economico do me~mo sana.t;Jrio não ~:·ja.Jn inf'or·ior·n:.; 
ao valot• d:1 dieta mais l'orl.c om Jlreço. 

Art. IBO. l~m <>:t~•J tle r-pirlorni:t. tiiiVOI'ã.o ser· t•nn:ttl:ts toda' as 
metlid:ts ~:111it·~l'ia~ qu' r.Jt·nrn n,.,,.•,,;;:tl'i:ts p:u·:t. r•vit:t,r···N·' a 
propag-aç·to 1la molostia. 

At·t. 131. O :tg.n1t'l c onLt·osempt't•g:dos tio s:t,natol'io, que 
para desmnp.lllho de scrvi~•J puhlico t.ivm·om noeo~sid:tdo de 
viaja!' ern estr:tda do l'<>t'J'O, torão tlirl'ii;o :is p:tss:t!..!;•\IIS pur 
cont:t do Ministel'io tl:t <itrct't'a. 

Art. 132. O Govm·no p.Jtlct·<i fa:wr nosi;o t'• •g1 rl:unon to as 
:tHcr<tt;ões que jnlgar mai~ utois ao fim p:tr:t que o s:uratnrio 
foi fundado, ao b:Jm e;t:te rlns doentes ou :i oeottomi:t da. Fa
zonda Nacional. 

Capital FOLloral, I'! de novomht·o 1le l\Hl2.- J. N. fi,! 'Me
deiros Mallct. 
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TAUELLA 
Dos vencimentos dos ampre!ados do Sanatorio Militar dos Campos 

do Jordão 

Director •..•...••..•.•....•. 
Medico coadjuvante, do 

4Uadl'O ................... . 
Medico adjunto ............ . 
Pharmaceutíco, do 4lua.dro. 
Idem, adjunto ............. . 
A~e11te ol!icial eJfectivo ..•. 
}i'1el fiO agente, prcu;a do 

l:x:crr.ito ................ . 
"\nutHnous;:-, idem .....•.•.... 

211;..."()()1) 

;t~,;:POU 

TclNn.pai~ano contnt.ctado 50 . ..-ono :w;-:ono 

Enferntcil'O, pr!t\1\. Uo EXC'L'~ 
cito ••.••.•.•••.••...•.•..•••.•. 2\l~OOt! 

Ent'm·meit·o. pn.i_ç.:a110 con-
tmdado •••.•••.•••••••••. Hl.WOO :!0,000 

Aju(lante de enferllleiro, 
praça do Exercito ........•..••• i!J~ilOO 

1\j1Hln.nte rle enfet·moiro, 
pahano contmctado ..•.• :;0,:000 ~ll~llOil 

Gozinhoiro, l"'aça do Exot·-
cito.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . •.... 3il~O!~I 

Cozinlleit·o, paisano ..•••.•• \().~000 :HJ;;:-ílOO 
Ajudante do coziuheit·o, p1·a-
~a do Exet•cito .••.•.•..•..•••.•. 15 .• 000 

Ajudantr- dn coziuheiro, 
pa;•ano ...... , .........•. :!0;,'000 zo;:;ooo 

1\Innda.dot•, pntsano con· 
t!'actado ••••..••.••••••••• 80~000 H\,)000 

Anxiliat·, idem ..••...•..•.•• 
~ervonto, pra~a flo Exot·ciLo 
I dom, paif..:ano •••••••••••••• 
Opm·at·iof.: do ArR<"'nal .•..•• 
ldom, pni:-:anos cou~ra.cta· 
do~ ..•...•••......•..•..•. 

l O~ ve-ncimentos do !IIOUS 

po~tos 110 corpo tlo s~nde. 

Os vencimento~ do corpo. 

r: O'> vencimento~ militn.J'(~-.;. 
E o-; venciuH.JHto:-; mililat"•'~. 

E o-.; voucimento:; militares. 

t 'om Uil'eito a utua t·n..-:ão dia· 
ria. 

E oo;; vencimentos militares. 

Com di roi Lo ~\ uma rn.ç-üo dia
ria. 

E os vcncimontos militat•es. 

Com tlit·oBo a. uma nv:ão dia· 
ria . 

. . . . . . ,1,~ os vencimentos militares. 
•...•• E O'-' Vf'neimentos militaros. 

:l'>ilOO 
$·100 I~ os vencimentos militare~. 

2}:000 
Voncimnn tos da ta.hell:l.. 

Idem. 

Observa.c:ões 
1.11 (h: opot•at·io~ Ltwâo os voncimonto . .;;; ma1·ca~lo" nn. tabe\La do Ar"onai 

de c:uon·a. da Capital para os da class('l fi (JilP pol'lOilCí~l'0\11 o ma i" \1\ll L(iL'~O 
como g-rn.tilieação. O~ pn.iRanos C'Ontractados serão consid('l'ados scmp1·e 
como opf'r:'Hio~ rlG !)a. c\a.~se ... 

~.n. O nnxiliru• do mn.ruln.dot• oncn.rro~n.rlo de tJ·n.nspol'tcs, quo cxcrcm· o 
ollicio dn f~I·t·n.dor o tivet• a sen cargo o cm·a.~ivo dos auimat~s, tel'ii mais um 
ton:.o 1ln. di::tl'ia. 

l'ap;t"l Fcdc•l'al. 12 •lc novemln·o "" t\ó\•2.- .T • • V. rle Mr•rlrirm lifallet. 
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Relação dos livros e papeis que o sanatorio deverá ter 
para a escripturação 

Livro do carga o descarga do instrumtml.os cii'lii'gico.q, de 
electricidadc medica c bacteriologia-Modelo 11. I. 

Livr<) de carga o do.-;carga dos instrumentos dP meteorologia 
-Modelo n. 2. 

Livro de protocollo. 
Livro do registro de t'lrmus tlt• obito.-;. 
Livro do ponto. 
Livro de a~scntarnontos du-; PinPt'l!g:ulo~ da SI'C'·"-'tl arlminis

trativa. 
Livro do registro dos termos de exa11WH c consumo. 
Livro de registro dos termos do C'X:t!lll's de corpos de tlclicto 

e de autopsias. 
Livro de rogistt·o de folh:ts de vencimentos do!> olliciaes. 
Livro de rc.~ist.ro do fblh:ts de vencimHntos d11.-; emprngadoH 

inforiur.·s c d:t dn gratiticaçõc:> ás JH'étç·as empt·eg;tdas. 
Livro geral de entradas c sahirlas dos otiiciacs c pr:tças. 
Livro de entradas o saltidas dos tlucntus d:u se,·Ç'ucs. 
Livro dr receituario. 
Livro 'le3carga e dPscarga. d<' mcdicamr>ntos, drog-as c uten

sílios de phrmacia. 
Livro tlc c;11'g:t e rle~,·arg:t tln ruiiJ!:t~, nt.cn~ilios c material 

de tra.nRpol't.l' a ca.I'p-o tlo agnnt.e. 
Livt·o dl' rnceit:t e d<>."fl''.z:~ do~ tlilli1nil·os J't~cPLitlos n tlospnn

flidos pn!o agcntP. 
Livro tln co11t:~ cot•t·enl.n das t•itl.!':ula,; 11 Ha!Jitl:l,; tlus g-onoros 

pa.ra dietas o rações-Modelo 11. 3. 
Livro do contJ. corrente tias· entradas c saltltlas dos g-encros 

para forragorn,fPrragem c cumtivo dos animacs- Motlclo n. 4. 
Livro do actas das sessões do conselhooconomico. 
Livro da. receita e despcza tias dict:ts e raçõe~. 
Livro da receita. c despcza d<t forragem. 
Livro de talõc~ para os valos de fornecimento tio generos 

para dietas o rações - l\Iod e i o n. ;, . 
Livro de talões para os vales do fomccimonto de generos 

para forragem, fcnagom f'. cnrativo dus animaes-Modclo n. 6. 
Livro de carga c descarga rio onfcrmciro-mór. 
Livro do asscnt:tJnentos do:-; cnli•I'IIWiros c ajwl:intl•s. 

HiVP.RSO~ P.\ PI·:JS 

1\Ial)Pa de movimento diario do .sauatorio. 
Mappa de dietas para uma secção. 
Mappa gel'al do dietas, cxtraordinarios o l'ações. 
Mappa nosologico dos d.onnLes tratado> tlttl'anto o trimestro. 



i OI 

Mappa, tios instrunwntos o appat·ollws tlo cirurgia, clcctrici
da!lc mcdic<t c bactcriologi<t. 

M:tppé1 tios instmmontos de mdool'ologb. 
Mappa de C<tl'g·:t o dcsc:u·g:t de modicam mtos, dro,;;-as c utcn

silios de pharmaci:\, 
Mapp<t du cal'ga o dt,.SC<\l'g<t ths roupa-; n uttlllsilios a cargo 

do agcnto. 
1\lappa de carga c !loscat•ga do material de transporte. 
Mappa demonstra ti v o das onkulits e saltitlas dos gcncros 

p:tra. diPtas o rações . 
.\lapp:t domonstl'ath·o !hS cnt~·:tths <' salti,la.; do.~ gcnoros 

p:u·a f{Jt·ragom, f'cl'l':tgon~ o ctll'a I i v o tios an i macs. 
ltclaçiio nominal dos otlicbo.; o pt'at;<lS tl'al.ado3 dut·antc o 

nwz. 
Relação trlmcnsal tio ;tlt·waçiíos relativas :\oS melicos e 

pharmacouticos. 
Rela<;iio trimonsal de altct·aç~õe~ relativas aos olllpl'egados tht 

secção administrativa c aos enfermeiros e seus ajudantes. 
Relação mensal de altera<;õt's r•c!ati v:ts :is pt·a•:as tios corpos 

cmprt•gado.; no san;d,orio. 
Folh<~ de vent·i mcn tos dos ofliei:tes. 
Folha de veneimtmt·Js tlus Clllpl'cg:tr.los conleada•l!JS - Mo-

delo n. 7. 
Folha. da.~ grcttiticaçõi~S ;\~ 'pt·aç·a~ empee6:l!las no sa.natorio. 
Baixa~. 
Altas. 
Attestatlo de ohih 
Participação de ohito. 
P;~pelcl:ts. 
Boletim de analysll chimica de onrina - l\Iorlolo n. 8. 
Boletim de exame microscopico e liacteriologic•J.-:\Iol!llo n. 9. 
Bolutim wole ll'Ologico - l\loriPlo n. 10, 

I. a Os modelo~ ~m·iio os atlo11tados para a eseripturação das 
onfermaei<l.:; mil,tares o t'onselho.; ocoliomicos, :i excepção dos 
annexos a este regul:tnwnto. O mapp:t gel'al dal dietas, extra
ordinarios o rações Rer:í. do acc•1rrlo com o modelo usado nos 
ltJspit:ws militarns. 

2.a A' ex· lpç-to dos livros do t·tlües tio podirlu.~, todos os outros 
terão as dimensões Ü111 ,4~XÜ"','28. 

3.a Pam a confecção dos divm•.-.;o3 p:tpds será ompr•egado o 
papel al1Ué1ÇO p:.tUtado de Om,33XÜ111 ,2~, OU O papel imperial. 

4," O agente devorá. f:tzcr carga:; separatl.~os, mas no mesmo 
livro, das t•oupas onttHhilios o do matel'ial de f.t•an~porto, o de 
~ada uma deverá. i\lll'U :en ht• o respodi r o mappa. 
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MODELO N. I 

~anatorio Militar don Campos do Jordão 

Livr·o 1lc ('arga c descarga dos lnstrumcutos c apparelhos 
de cirurgia, electricidade e bacteriologia pertencentes 
no mesmo .-;analorio 

Teve pr·incipio em ............• 



iOl A C TOS !lO ronr.n E'{ EI~!TT!VO 

Carga e descarga dos instrumentos e apparelhos de cirurgia, electricidade 
Jordão durante o •.•.•• 
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Diversos 

~anatono ~[Ilitat· do'-> t'au1po" do .Jot•rl<.lo em •••••••• 

() DIHJ:CTOH 

lll". F ••••.• (nome poL' intl'it·o) 

( gl'adnação ) 
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O) 
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:E 
a> 
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8 
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Cont,;m Cl"te Jiyt•o flO folha~ TllJHWI'ada~ o rnht'ieada-.: •·om n 1·uhl'ica.. ,, •. , •• 

NaHalot'Ío ~JilitaL' do-; CampoN do .Jor,]ão •• , •• , , •• , , • , •.•• , , 

n , •. Ob>:~ervaç~~es- y~- O mappa cou~tanl0 fi,.~k ti\"J·o .-,cl'ft. lranscri ,t 0 
HC 11 tlflo ll~"~~~n nr.ca.'-lao, n-.;stg-HfllHlo nmho...; o 11 u~-.. 111 o l!lnppn. l 

2'··- ~e'-te C:.\'<o o •ll\P a-.:-.1\tnit• fl.. ]lir•·ct nt·ia :l.hrit·(t tlo,-n m:q•l•R, com a 



e bacteriologia. a. ca.rgo do elirector elo S:matorio Militar elos Ca.mpos elo 
semestre ele ..•••••••• 

so 
<l.l8 
o ::I 
-oo 
~r= 
<'lo 
O o 

DESCARGA 

:<! 
8 
8 o rn 

FICA EXISTINDO 

8 
o 
co 

o 
·d -...... 

ORSERV AÇÕI':S 

0 A '1.\~UF.N'MI·: 

F ...• ( nome JlOl' intciJ·o ) 

( g1·ndunc:üo ) 

·••·••· •••·• • •• •• • · ·••·•·• •• •• ·•··•·· ··•• .•••••••.• <lc que u~o. 
Ih·. F ... , 

l>IIU·:I TO H. 

SOJHestnthnentn, <..::tl\'o '-'Í hOII\'Pl' sult-..Liltlit•;\o tJ,, dit'Pdtll'. JIOI'•[tlf" 11 ,•-.tt• Cll'-O ~f·r(t 

C~ll'~·.a •lll'\ iJOliVt'J' l'l'Co•hidn do '-'•'U ~lttltl'••-.:cut•. 

po.ler Executi,·o iW!! 
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MODF.LO N. H 

Sanatorio Militar dos Campos do Jordãél 

Livro de carga e descarga dos instrumentos de meteoro
logia a cargo do director do mesmo smmtol'io 

Tev0 prindpio ~m •.. 



708 .IC'I'.:S I I' 1 !•IIDEH EXECI'TI\'11 

Carga e descarga dos instrumentos de meteorologia a cargo do direetor 

IN 

""" o 

--

~ 
o 
s 
Q) 
biJ .... 
"' :::::: 

CARC1A 

lhlstem 

"' :tOtiU\llllellh ri! 
A 

CLASSIFICAÇÃO -< 
A o o z "O "O El ;..:. ol "CD E El ..., C,) 

rn ~ rn :o lo "' ol Q) 

s ~ o O "O 
~ > ·o:! -o "' o El E ~. . 
El 

I 
.c o Q) 

p. 

8 
.... 

El <!) El 8 p. Q) o o 
::il < ::il :::: C,) r:n 

- -- -- -·- - --

narometro For! in ........ Quantos. I .. • • o o . . . . .. 1 
Psychrometro ............ » 2 . . . .. . .. . . .. 2 
Pluviometro .............. 1 . . I .. .. o) . . 
Thermometro de maxima ........ 

e mínima .............. 2 I .... .. .. . . :l 
Dito rrgistrador .......... 
Etc ....................... 

--rn 

~ 
Q) 

.c 
cd 

..c:: 
p. 

";,;i 

~ 
~ 

I 
"O .... s 

. ·-------·------
Sanatorio l\lilitar dos C:~mpo:; elo Jor liio em ...... 

0 lllHECTOR, 

Dr. F. (assÍfftJal to· a) 
(g,·arluaç,ío) 

Cont<im este livro ôO folhas numeradas e 
Sanatorio Militar elos Campos do 

Dr. F, 
l•IHF.CTOR, 

As mesmas do modelo n. I. 
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do Sanatorio Militar dos Campos do Jordão durante o ..... semestre de ...• 

DESCARGA. FICA EXISTINDO 

. 

o s o o 
::l "'=' """ rn "' al = . +-' 

..... -+-' 
o 17.1 

Q) rn 
o:> . <I> 1>- (J) 

s "' o 
~ . c6 s :::: '"' Q) o Q) s o 8 . s ..0 1>-

o 
"'=' a ... 
"' :S ; o s 0.. s 
Q r:n r.l < r:il -- -- -- --- --·-· ---- ---
.... .... . ... . ..... I . ..... .... .. .... .... . ... ...... 2 
.... .... .... . ..... l . ..... l 

.... .. . . .... ······ I ...... 2 

I 

I 
de ....•••..•••••.••.. de ••. , ••. 

OBSERVAÇÓI!:S 

No dia ... ficou inuti-
lizado em serviço um 
thermometro de ma-
xima e minima. 

0 AMANUENSE, 

F. ( assiynatura) 
(yraduuçllo) 

rubricada1:1 com a rubrica .•..••.. de que uso. 
Jordão ..... do •••..•. do ..... . 

va.çõe"" 





MOD.hlLO N. III 

Sanatorio Militar dos Campos do Jordão 

Livro de conta corrente das entradas e sahidas dos 
gcneros para dietas e rnçõcs 

Teve principio em ...•.. de ............... de ..... . 
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0,2<'1 

Conta corrente das entradas e sahidas dos generos para dietas e 

----------------~-------~-------------

EX18TENCIA 
DUl':.ANTI·~ O i\1E7. 

OENEICOS UNihAl)ES 

Aletrin. 

At·aruta 

Arroz 

Biscc,utos 

Etc. 

__________ , ____ ---
____________ , _____ ---

-----------------------

Margem 0,02 

cl 
s 
E 
o 
ifl 

--~--------
--,--------

Sanatol'io Militar dos Campn.9 do .lurdãu, .•• ,, de ..•...•... tlc .. ,., 

Contem este livro cento e cincoenta folha~. 
Sanatorio Militar dos Campos do Jordão .......•....••. , ••• 

Oh,..;cJ.• 

1." -No fim de cada mez o agente cxtrahirú. copia da conta 
e serú junta a conta geral 

2.•- No caso do agonte S<~r substituído antes do fim do mez, 
tindo para 

3." - O agente quo entrar declarará, abaixo da assignatura do 
existindo em 



ACTIIS 11<1 PllllEII EXI·:CUTI\0 713 

( Rubrica ) 

rações durante o mez de. . . . . • • . . . de .... 

N N 
01 01 TOU-RI•: lllAIUAMENTI> DOR MI•:RMOS OENlmOR 

1 
)'! 

0 
)'! 

%o Q ~ 
o 7; ~ -----------r--·-rr ___________________ ---: ~ ~ ~ 

1 R "o " ''~" 11 "i"' n "!' T' " " 21 " "' '" 2<2< '"""' ~ i g i 
---.----- -~---~-~--------------

= = = = = = = = =[ = = ]= = = = = = = = = = = = = = I I 

=========:====\============== 
-------- -~-- -~-~---,-----------
=r======:===:r==,==,=,=,======= 
==i======T~JT===i=Tc====== 
--~---h-,- -1=-.-_ei:-l-:=_-- -~-=-~\-\-------

F •..•.. 

VLlÇ(•e:-o; 

() A<lJo:~TE, 

(l(ss i _r; IItH 11 r a) 

( !Jn~rlunvi•• ) 

Dr. F .•.•.....•...• 
l>IRECTOR. 

corrente, a qual toma.r;i a denominação de « Mapp:~ demonstrativo » 
das despezas feitas. 
será o rnappa encerrado declaraJHlo na casa final : - <{ Fica exis-
o tlia ...... » · 

que sahir, haver recebido ( ou niío ) todos os genoros qne ficar11.m 
arrocarlação. 
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MODELO N. IV 

Sanatorio Militar cios Campos cio Jorcião 

Livro de conta corrente das entradas e sabidas dos ge
neros para tbl'ragem, feiTagem e curativo dos nnimaes. 

Teve pl'incipio em ... do .•....... de .... 
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0,28 

Conta corrente das entradas e sahidas dos generos para forragens, 

Alfafa. 

1\Iilho. 

Etc. 

~ 

F.XISTENCIA 

IJUH.AN1'1<: O l\lEZ 

d 

s 
13 
o 

[/) 

<lASTOU-SH 

----- -- -- --- -- - -- -- - -
----- -- -- --- - - - - - - - - -

ó ________ --------------------

----- -- -- --- ---------

Cavallos. 

~luares, 
.\ninw.es en1 serviço 

\<;Lc. 

Sonuna. 

~Iargem 0,02. 

Sauatorio Militar doJS Campos do .Tord;_ln, de., •. tltL. •• 

Contérn esto livro cento e cinú•)enta. folha:-1. 

Rauatorio Militar 1lo~ Ca:t!prm tlo .Tord~o, ole ••.• de 

Obser 
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(Uuln·ica) 

ferragem e curativo dos animaes durante o mez de, . , •..•.. ele •••. 
- ---·---------------------·-------

DIARIAMENTE nos lllTOR OENEH.OS 

I!> I I I? 1.1 I I tr, tc, I< i' l!> i<l 21 22 " 21 '"i"; n 28 J 00 Oi 

= ===============:=== = ==---- -------------- -~------·-
----------------~------ ---
----------------~-----~----

================c======= I ----------------------
1 ----------------------
1 

-------------------------
I -------------------------
1 --------------------------

------~---------------

0 \fiF:NTg 

F •.•.... ( a . .::.~if!natu/n) 

( f/1'•111/llfl'l'() ) 

llr. F ........ .. 
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MODELO N. V 

Sanatorio Mtlitar dos Campos do Jordão 

TALÃO DR PRIHDOS DE !;ENEIWR PARA DIETA E HAÇÕES 

Teve principio en1 ..•..•.•..........•••••...•....••.. 



Visto. 
~.lodelo n. :> 

Visto, 
Dr. F., 

DIRECTOR. 

N.--

Entraram conforme o pedido (ou faltou ...•. ) 

F. 
AGE:-ITE. 

19 ... 

Sana.torio Militar dos Campos do Jordão 

O fornecerlor F •.••...••• fomeça para .•.. 
Jias, o seguinte : 

. \raruta, dous kilogrammas. . . • . • . . . . • . . • '2 

.~rroz, quarenta kilog-rammas........... 40 
_\ssncar, vinte e oito kilogrammas....... 28 
3iscoutos, quatro kilogrammas........... 4 
:\larmellada .•..........•........•....•.•... · 
Etc ...•..•...•......••••....•..••.....•.••••. 

Sanatorio Militar ..... de ....... Je ..... 

:1Iargem, 0,02. 

O agente, 
F. 

~ 
s 
1-41 

~~ 
I 

O! 
Ml 
~~ o! 
8i <i 
~I 
I~ i 
i,~ 

Dr. F., 
DIRECTOR. 

19 ... 

N-

Sanatorio Militar dos Campos do Jord.ão 

O fornecedor F. . . • . . . . • • • forneça para ..•. 
dias, o seguinte : 
Araruta, dous kilogrammas... .. . . • • • . . • . • . 2 
.\rroz, quarenta kilogrammas.............. 40 
,\ssucar, vinte e oito kilo!?rammas.......... 28 
Biscout,os, quatro kilogrammas............. 4 
Marmellada .................................. . 
Etc .......................................... . 

Sanatorio 11ilitar, ..... de ........ de ••.....• 

O agente, 
F. 

Recebi os generos constantes deste pedido (ou 
faltando ........................... ) 

O agente, 
o F. 

0,45 w 

~ 

'"' o 

> 

3 
"f' 

g 

2 

"" ':"=': 

:l 
::; 
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~ 
::; 
I:'J 

"' "' " S. :;;-
0 

.... 
8 
"" 

l\:lodelo n. ::> 

Visto. 
Dr. F., 

DIRECTOR. 

,,_ 
·'. 

Entraram conforme o pedido ( ou f<tltou ....•. ) 
F., 

r~ _\(;E:\"TE. 
19 ... 

Sanator1o Mllitar C.os Cam:pos do Jo:dão 
O forne~edor F •.•.........•••••••.•••..• 

forneça parn. o dia ..... Jo corrente, o seguinte: 
Carne verde, vinte kilo!!rammas. . . . . . . . . 20 
Pães, cincoenta, pesando Uu grJ.mmascada 

um ................................... ;:,o 
Gallinhas, cinco.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5 
Etc •..........•.........•...•.........•...•.• 

Sanatorio :\Iilitar, ...... de ....... de ...... 

Margem 0,02. 

O agente, 
F. 

i 

f 
~ 
o 
H 

~ 
~ 
~ 
I~ 

li U} 

Visto. 
Dr. F., 

DIRECTOR. 

N.--

19 ... 

Sanator1o Militar dos Cam:pos do Jordão 
O fornecedor F. . • . . . . • . . . . . • . . . • . . . . forneça 

para o dict ..... do corrente o seguinte: 
Carne verde, vinte kilog-ramm::.s... ... . .. • . . ~O 
Pães, cincoenta, pesando 140 grammas cada 

um ............•........•.........•••...• 30 
5 Gallinhas, cinco .......•.••..........•.....• 

Etc ...............................•......••.... 
Sanatorio :\Iilitar, ...•. de ....•... de .•...... 

O agente, 
F. 

Recebi os generos constantes deste pedido 
( ou faltando.. .. • .. . • .. .. .. .. .. . .. • . ) 

O agente, 
F. 

0,45 

Con~em este livro d!lzentas folhas, que serão numeradas pelo agente e rubricadas pelo director, á 
... proporçao que forem sendo extrallidos os pedidcs. 
"· Sanatorio :\Iilitar dos Campos do Jordão, .. , ..•....•.•........• Dr. F., 

DIRECTOR, 

o w 

> 
"' ..., 
=> 
"' 
"" => ., 
=> 
"" "' "" 
"' ;.< 

"' 
~ 

it -
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MODET .o N. VI 

~anatorio Militar doe Campos do Jordão 

TALÃO DE PEDIDOS DE ARTIIiOS l'AHA FüHRAijEM, FERRAGEM 
E CURATIVO DOS ANIMAES PERTENCENTES AO MESMO SAoo 
NATO H !O. 

Teve principio em , ....•.....•.•.....•.•...•......• , 



:\.I odeio n. O 
Visto. 

Dr. F., 
DIRECTon. ~-- n=\ 

Entraram conforme o pedi elo I ou faltou .•..... ) 

tD • ., 

F., 
AGE:STE. 

Sanatorio Militar C.os C'.:::.:;pos C.o Jord.ão 
O fornecedor F •..................•..•..•• 

forneça o seguinte : 

I~ 

~ 
I~ 

.-\..lfafa, quarenta e oito kilogrammas ...... . 
~Iilho, tantos kilogramm,ls ..............• 

48 11 o 
...................... ··················· 
Etc .......................•.....•.....•• 

Sanatorio Militar, .... de .••.•. de. 
O 1t~ente, 

F. 
= o 

'I Et 
'i~ i 
I~ I 

Visto. 
Dr. F. N.--

DIRECTOR. 

l!l ... 

Sanatorio Militar dos Campos d.o Jord.ão 
O fornecedor F ............................ . 

forneça o seguinte : 
Alfafa, quarenta e oito kilogrammas......... 48 
Milho, tantos kilogrammas ....••...•..•..••• 

. ·········································· Etc ••.•..•..........•......•.....•..•••••.• 
Sa.natorio Militar, ••.. de .... de ••... 

O agente, 
F. 

Recebi os artigos constantes deste pedido 
( ou faltou ....................... ) 

O agente, I~ i 
I Ul I 

~1argem O,C2. JJ !1 0,31 
F. 

li) ..,. 
o 

Contém este liVl'o duzentas folhas, que serão numer:1.das pelo agente e rubricadas pelo director, á propor
ção que !'orem sendo extrahidos os pedidos. 

Sanatorio· Militar dos Campos do Jordão, •..••.•..••.. , •• de ............................ de ........... . 
Dr. F., 

DIRECTOR. 

-..J 

'"' .... 

> 
:--> 
...; 

~ 
:l 
o 

:""! 

"" "' ;3 
~ 
~ 

:::) 



MOD.ELO N. VII 

F' olha dos vencimentos dos empregados civis contractados 

IH ... 

Sana.torio Militar dos Campos do Jordão 

l'ag. 72~ 



i26 

FoJlm 1lu:,; ruucimoHLutJ a que li.vuhuu dm:itu v;; orupr•ugatluH civlü 

QUALIDADE 
DOll 

EMP!lEGüS 

VENCI 

!len 

----------~- -----
Somrna ..••.•......•....•.•....•.•...• 

Attesto que os empregado~ cunstaute~:lll;~ prc~ente t<>l ha ti v eram 

do. , q uc foi rceebilht 

ridos empregado,;. 

Sanatorio l\lilitar dos Campos do .Iorrlão em......... de . 

Ob~ervaçiio -Esta folha e a 1las gratificações das praças 
onde serão pas 

A folha de vencimentos dos offlciaes 
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Mcz de ........................... , ................................ . 

do mesmo sanatorio durante o mez de .................................... de .......... . 

MENTOS' DESCONTOS 

==-~--~---~--
direito aos vencimentos acima mencionados, na importancia total 

pelo agente da .......................... ., .......................................... para pagar aos rete-

..................................................... de ......... .. 

empregadas no sanatorio serão 
sados os recibos. 

0 DIRBCTOU., 

Dr. F. (n.ssignatura) 
(graduação) 

registradas no livro respectivo, 

será registrada em livro separado. 
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MODELO N. VIII 

SERVIÇO SANPir AlliO DO EXERCITO 
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Sb:RVIÇO SAKITARIO DO EXERCITO 
D:·. •••·•·••··•• 

Analyse chfmica, qualitatin e quantitativa, e ex:m:s ~icr::sccpico da ourir.a de DIRKC'TOR 

Caracteres [eraes 
Yolume. \ recebido ••••.••.•• 

/ normal .......... . 

C~.l~· ••.•••.•••...••.•. v ••••• 

Aspecto ••••••.••••••.•.•••. 

Fluorescencia .••.•..•...•.. 

S•tt•crficie .••••••••••.•.•.•. 

Cheii·o .•••••.•••••.•.••••. 

Re:tc(·ão •••••••.••••.•••..• 

Densidade a :16j a dual. ·•. 
/ no1·ma! ... 

Ac:rJcz relativa .••..•...•.•. 1 

Pode1· 1·eductot' .••.•••.•••• J 

idade .............. peso. estatura .. 

Exame chimic o B micrascopico 
A dosa;em i feita por litro 

Total dt~ elementos fixos .••.•••.•••..... 

.A.gua. •••••••...••••••••••••.••••••.••••.•. 

.o\.cidez •.••.••••.••.•••.•••••••••.••.•••.. 

\ ~c1·irta ....................... . 

/ G:obulina .................. .. 

. ....... 1 

:::::] 
Numem da papeleta 

Dc!•OSÍ~O (sedimento) ••••••. 

Consü-tenc;a •••••.•••••••.• 

Gazes •••••••••.••••••••••• J 
Cinzas .••••••.••.•••...•.• J All.nimlfl:t .......................................... ·····I 

\Hem.-albununose ou propetona 1· ........ ~ ..... ~ 

Anal!fSC S. 
Pa.t·a :1-~aly:-.(' rip-ot·o<-a set·á 

enn:\'Ja toJa. ~t. ourma de 2-t 
hot•a:-. bem cot. tada". ou uma 
2\mo..,tt·a ti 1':tda tlc>se volume 
to~al~ 'lUl' deve :ser conhcc.do. 
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Te1r1po decorrido cntr·c a emi8'-ÜO da ourina c a analyse 

Frr·mentar;-ão ac:da (m·atos acitlo...:. oxalato de calc!oL .•.• 

FPI'mcnt!l.ção a_ lcalinalammoniaca!-pho~phato-ammouiaco-

1
. 

::.na:~ IIC''Hano l .•••.•••..•••.•••.•.••.••.•..•..•••...•••..•• 

Relação entre os elementos 

: 

I 
I 

NORIAL ACTUAL 

I i Yo lnmP actna 1 100 :----- ---------- = 1V.J 

I I 
~ \ olUUlt! no:mal 

' Uréa ._, 

I 
E1<•mur!Lvs fixos =-~1 I Ac.(lo u:·if'o 2 n 3 

I 
L;rê:t. = !UU 

I I Ac:dP~ 2<1 

I 
Uréa = tuv 

I I Acido ~ulfnrico 12 n 1~ 

! 
U1éa = lUU 

I I ro"PO"' ~nl ~"o-conjn!:!'ar1oo;;; ~ 

I 
LLJo:uJ·eto do ~od.o = 1UU 

I 
i 

Ac.clo .. ho~nhor'co 12" 1~ ! 
= 

I I 
U1·,a 1UJ 

I Phn~·~h~fo~;; terroc:os 21. A ,q 

I 
l'lJo~rha.os - 1lhJ I I 

a.cauLos 

C'h\.o··ur,.to df" ~ocro :)'") I~ Lit•éa = IUÚ 

. )Peptona ..................................... ·I 
:~::::,:·_-_·.·.··_·_ -·--.·.·.·.·.·.-.. ·.·.·-·.·.·.:::::::::::I:::::::: ::::::::1 
L"•·•'a ..................................... i ................ 1 

~::·:::::: :~:~:.. :::.:·::::•••• i ::::::::1·::::.: . 
Ac'do l'ho"'t'l;o:·ico total ••••••••••••.•... 

PLo~pllato-. ::llcalinos (sadio e poLassio). 

PlJosphatos terrosos (calcio e magnes:o). 

Acido r-.u!fut·ico dos sulfatos alcalinos 
(l•ota~ .... :o e fl!odio1 ••.••.••••.••.•...••.. ........ ········ I 

Corpos ~ulfo-conjugados •.••••••.•.•..•.•.•• •• -• ·i······· .j 
Siliç:a .....••...•.•.•.....••..•••••.•..... 

Ca:hoila~o;;; .......•.••.••.....••...•.••.. 

l3i ;p- l'ipnea tos e ac!dos bilia.re~ .••.•.. 

' ' :::::::t:::J 
..... ..1 

L:·obih:J::t .•.......••.•••.....•.......•....•.•.••••....•• ! 

::,.:::.~~::::: ::: ·: :::·.·_·_·_·_::::::::::::.-.r ::::::::'::::::::r 
Jlu ........................................ . 

lpitLcEo~ .....•....••••.••••.••.•.••..... 

Cylindr·o<.. on:·i~aLO:os .................... . ........ 1 

........ f 

........ , 

.. ...... 1 

Orgaui~mo~ H\fcriot"es .••••••••••.••••.••. 

1\fiiCO ••••• ,, ••••••••••••••••••••••••••••• .. 
c·onct't'r;"Üe~ .....••..••••••••..•.••.•••.••. 

I 
Sul; ... ta.Itc.ao:.. cxt:-anhas .................. . 

~Icdicamcntt'l:-; cl:m:naclos com a ourina. ::::::::]:::::::·, 
r-----------------------~----~---1 

Toxidcz OJJ:·inar1a .•.••.••.•...••.. • .•...••.•..••.••.••••• -~ 
Pl'ova lJac~crio:og-ica ..................................... J 

i-nd?.~cçües symptomaticas SHb:~rdinaia, ao exame clinico ... 

Scmatorio Militar} ............. de ........ .. ............ de 19 .............. . 
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SER VIÇO SANIT ARIO DO EXERCITO 
s~l\p.:tORIO MIL/r-1" Boletim 

Ex.amo 
. . 

nHcroscoptco e lmctot'ioloo·ico 
L) 

tf --- "() 
Papeleta N. 

os ot\\l-
Campcs do 1 Sanato1·io 1lfilitar, ..... ele 1.9 ............ . 

O ::\IEOICO, 

lUodelo n. 9 

I. , 

~~~ Vistr:> I Sa.natorio Militar dos Campos do Jordã.o I Drr. F............ . • I i "'"·'"'""· BOLETIM METEOROLOG ICO ]},, .•... do •. . - - ..•. - •.• .do.. . . •. 
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o 
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I - I ~ I G,h 40111 

,__ -1 - !--=--1 
P. 

encarreirado das observnçõP<. 

c 
f".!J 

'" 

Ohs~r·,·c:o<;-c>es- f. a - Nc fim de cada trimestre será enviado á Directoria Geral de Saude um boletim trimensal re;;istrando-se nas ca<a~ 
t<'•.pt>etivas as r~·C:.Jias mensae~. Es•e !,o]etim será assignado pelo director. 

2." - O c\i~~ctor encnrregarú um dos rnedicos ou um empregado qu9 tenha habilitações para faz~r diariamente as observações durante um mez 
ê no fun de c.ocJ:. anno ma!lClará ncadernar e archivar os regist.ros diarios. 
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0,44 centimetros. Tabella das die'tas para -u.so do Sla:n.a'torio 1\l.l::l.l.:l.'tar 

"' < 
ti 
::; 

ALMOÇO JANTAR CEIA OBSERVAÇÕES 

-------- -------[------- ---------------
1• 150 grammas de leite O mesmo quo ao ai- O mesmo 

ou canja de arroz. moço. moço. 
que ao ai· A canja S<Jra prepara la com :;o grammas 

de a:roz e 30 do assucar, poueoúo ser sub
stituída por um miogáo de araruta ou ta
pioca, com 3•J grammas e :JO do assucar. 

------------1--------------------------
2" 250 gramma:~e caldo O mesmo que ao ai- O mesmo que ao ai- Os caldos serão na razão de oito para uma 

de gallinh.ar moço. moço. gallinlm, ou ,ois para um frango. 

3• 2.'í0 grammasde caldo O mesmo 

I 
de carne de v<1cca c moço. 
um pão de 70 gram 
mas. 

quo ao <1l- O mesmo 
moço. 

que ao ai· A quautidade do carne para um caltlo será de 
100 grammns. 

Para o doente tuberculoso o facultativo 
podera mandar addi~ionar a c11da caldü 
Ull''l gemma de ovo. 

- --------------- ----------
4" Canja de gallinha. o mesmo que ao ai· O mesmo que ao ai· Cada canja será prep:trada com 30 grammas 

moço. moço. do arroz, 250 grammas de agua c a sexta 
parte de uma gallinha. 

-1-----------r-----------r-...,------------
5• Chá, café ou matto, Um quarto de gnl- O mesmo 

umpãodel40gram- linha assada, gui moço. 
que ao ai- O piio do jantar poderá. ser substituído por 

GO gmmmas de arroz. O café será prepa
l'ado com ::!5 gr-ammas de pó para 250 
gramrnas do n.gun. e ~O grammas Je assucar; 
o matte com 15 grammas do folha o o chá. 
com cinco gl'ammas; podendo ser preto 
ou verde. 

mas o I O ~rammas sada ou cozida e um 
do manteiga. piio do 140 gram-

mas. 

-1----------------1----------------- ---------------
6• Chá, café ou matte, 300 g-ramm1ts do car· O mesmo 

um pão del40 gram- ne do vacca nu car- moço. 
mas e 10 grammas neiro, assada ou 

que ao ai- O pão do jantar poderá ser substituído pJt' 
60 grammas de arroz. O chá, caléou matte, 
como na dieta supra. O cllâ, cnfé ou matte 
d:t ceia póJe 8er substituído, para o doente 
tuberculoso, por 20 gram"'as de chocolat~ 
preparado em 150 grammas do agua. i 

de manteiga. guisada o um pão 
de 140 grammas. 

l-
7• Cbá, café ou matte, :100 grammas rle cal'· Chá, café ou malte Poler_á ser substituído o pflo ou as batatas 

um pão rle 1~0 ne dc vacca, as- um pão de 140 grnm- do Jantar por GO grammas rlc arroz ou 
grammase 10 gram· sada, guisad:1 011 ma~ e 10 ~<rammas pirão, f<Jito com l:!o grarnma~ de l"arinl1a. 
mas de manteiga, cozirla, um pão riP dl3 manteiga. O ea!é ou chil da ceia poderil ser substituitJo' 
200grammasdecar- 140 grammas e 120 por :!O grammas de chocolate preparado: 
ne de vacca ou car- grammus do b1tatas em 150 grammas de a~<Ua. Aos doentes tu- 1~ 
neiro, assada ou em cosid:\s ou fritas. ber<!Uiows bO abon!l.l à mais :..'00 grammas 
bifes, que poderá de leite. 
ser substituída p1ra ---
os tuberculosos por 
quatro ovos quen-
tes. 

~ a) Ch:i., café ou matte, Sopa com 30 grammas Café, châ ou matte, l.'iestl dieta o doente tem direito a 200 gr<lm:
um pão de70 gram- de arroz ou de mas- ou 100 gramrnas de mas do loJto •. a que o facultat1vo J!Ldera 
mas e lO grammas sas, 300 grammas leite, um pão de 70 maneJar addJctonnr lograu:mas de cogoac, 
de manteiga. de carne de vucca grammase 10 gram- e quo o doente. tomara no mtervallo entre 

b) 200 grammas de ou carneiro, cozirla, mas ele manteiga. o 3:lmoço c o ~antar. . . . 
carne rle vacca ou guisada ou assada. A go1abada do Jantar podcra ser substJtmda 
carneiro,guisadaou um pãocle 140 gram- por !'10 grammas de marmelladu, ou 30 do 
em bifes, 60 gram· mas 60 grammas do golóa ou 30 de alotría o 30 grammas de 
mas de batatas, 60 arroz, leg-umes cosi· assucar. 
gra.mmas do arroz, dos, temperados ou O chit, caft\ ou tnattc da ceia poderão ser sub-
dous ovos quentes, em salada, 50 gram- stituido,; por 20 gl'amrnas do chocolatu 
chá ou café, um pão mas de vinho de preparado om lõO grammas do agua.. 
de 70 grammas e Bordeaux ou Lis!Joa O pão da coil poderá ser substituído por me· 
10 g r_ammas de com 100 grammas tade em peso de roscas, biscoutos, bolachas 
mante1ga. de agua flo Wichy ou pão de Lot torrado. 

ou de Seltz, 50 i 
grammas elo goia- f 
bada e café. ~· 

Ob:ervuções 

I. • Aos ~oentes não tuberculosos não se abonará dieta mais forte que a 7•. 
2:.• A~ d1etas de 3• a 7• serão .distribuídas, como nas demais enfermarias militares: o almoço, ás 8 horas th 

~anha, o .Jantar, ao meio dta e a ce1a! as 6 horas da tarde. A I• c 2' dietas poderão se1· distribuídas, em casos espe. 
c~aes, conforme. determmar o fa.cultatJvo, sem conservar a regularidade do almoço, jantnt' e ceia. A 8' dieta, excJu. 
stvam!lntc destmada aos tuberculosos, para quem o merlico a julgar indica•la, será distribuída as 8 o 11 horas da 
manha, I e 4 horas rla tarde e as 7 horas da noite. 

_ 3." Aos facultativos será permittido substituírem. um-pão por metade em peso de roscas, bisc:.utos, bolachas ou 
pao de Lot torrad<~. nss1m como.bonar em casos bem Justificados, na 5·', r,, e -;a dietns, os seguintes cxtraordinario:;: 

g 50 grammas de g01abada, 50 do marmel!ada, 30 de g-eléa, 30 de aletria e ::o de nswcar, uma taraoja, lima ou banllna, 
ó bervas coz1das: 50 grammas de vinho do Porto ou de Lisboa; e na 5·• e G• dietas um ai é dous ovos ao almoço, :<11() 
.., grammas de lmte, :!0 de chocolate preparado em 150 grammas do agua, ou um mingüo com :;o "rammns de ara-
;: t•uta ou tapwca o 30 de assucar. " 
1iJ -l.• Aos olliciaes s~ podel'ão abonar, mesmo em casos otdma11os, na li• o 7• dteta~, 311 grammas do sopa t!c 
be)arroz ou ~e massa, ~o Jantai', e um quarto de gatlinba, a juizo<],) facultativo. 
!e I . 5.• So se poderao abonat· a, cada doeute um até tres extraorclinario:; sendo e'tc ultimo numero em ca-·os oxce-
::;; pctona~s. ' ' ' . 

Pag. 73.2 i-



ACTOg DO POflER EXECUTIVO · 733 

DECRETO N. 40()4- DE 12 DE 1\'0YEMBRO DE 1902 

Heduz n 3:GOO$ n quota de fiscalização dn Es~rada de Ferro da 
'l'ijuca, de •JU~ lrata o art. 2° do tlecrelo n. 4414, de 21 de maio 
do corrente anno, 

O Presi<lfml.e da Hepul.Jlica dos Estados Unidos do Bra.zil, 
a.ttend~mdo ao que requereu o Banco da Rcpul.Jiica do Brazil, 
docrota: 

Artigo unico. Fica. reJuzida. a. 3:600;:; a quota. do 8:000$, 
marcada no art. 2• do tlocreto n. 4414, de :21 do maio do 
corrento anno. para as dcspezas de tiscalizaçi'Lo da Estrada de 
Forro da Tijuca, de que é ccssionario o Banco da Republica. 
do Bt·a.zil ; devendo a t•oferida quota ser recolhida ao Thesouro 
Futleral, alleantadamente, em <luas prestações semnstraes. 

Capital Federal, 12 de novembro do 1902, r.to <1:\ Republica. 

M. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

Antonio Allf/ttslo da Silva. 

DECRETO N. 466:) - DE 13 llE NOYF.~InRO DF- l!J0.'2 

c,·f'n uma brigada de cavallarin de Guardas Nacionaes no murlicipio 
de Ta•Jnarelinga, no Est~tdo •le T'Prnnmhuco. 

O Presidente da Rnpnhlica. <los Esta1lo:;; Unidos do Bt•a.zil, 
par:t CXCI'IIt;ão <Lo dPcrnto 11. 431, dn li do uowmlJt•o tiO IRHG, 
dccrota: 

Al'tigo unico. Fic:t ct•caua na. Guarda Nacional tlo município 
de Taqn:trdinga, no Estado <le l'nrnamhuco, uma brigada. de 
e:tva.llal'i:t com a. de~igna<,,ão do 27a, ;~qual so constituirá do 
tlouB rng-imentos sob ns. 53 e G4, quo so orgauisat·ão com os 
guardas qualificados nos districtos do referido município ; re
Togadas as di8posiçõe.~ em contrario. 

Capital Fcileral, 1::! do novembro tio 1!)02, 14• da Ropnblic:.t.. 

M. FERRAZ me CAMPOS SALLF.S. 

8auino Ron·Mo .hmio1·. 
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Dl~CH,J.;TO N. 41i(j()- DE l::l DE :":OVIêMlllltl PE 1\lll~ 

Crea mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes no muni~ 

cipio de Correntes, no Estado de I'ct·namhuc o. 

O Presidente da. Republica dos E$tados Unidos do Brazil, 
par<t execução 1lo decreto n. 431, de 14 !]p dPZPmhro do 
1890 ,decreta : 

Artigo unico. Fic't cre<tua na. Guarda Nacional tlo munieipio 
uc Correntes, no Estado do Pernambuco, mais uma bl'igada. de 
infantaria com a tle~ignaçãu tlo na, a qual se constituirá do 
tres bablhõos do serviço activu, ns. 229, 230 e 231, e um uo da 
reserva sub n. 77, que se org<tnilarão com o~ guartla~ qualifica
dos nos tlist.ricto:~ do rPferido município ; revog<-vla:-1 a:'l dispo
Riçõe,; nm contrario. 

Cn.pital Frtloral, 1:1 tlo novrmhro dn 190·!, 11" da. ltopnhlica.. 

!lf. FrmllAZ 111·: C.\Ml'll~ S.\l.l.E~. 

811IJÍHfl nlll'l'ilSfl Jo)1Íul', 

DECRETO N. ·!Gll7- DI~ 13 DE NnVEMnn.o rm 100~ 

Crea. uma brigada de cavallaria de Guardas Nacionaes no município 
ue Agua Preta, no Estado de Pernambuco. 

O Presidente da Republica dm E~tados Unidos do Brazil, 
para execu\âo do decreto n .. rn, do 11 1lc 1lozt~mbro tlo lR!Jti, 
1lecrota: 

Artigo unico. Fica ct·eatla na Gu:mla. Nacional dn mnnicipiu 
tlc Agua. Prota, 110 Esta.1lo 1le Ptwn~.mbuco, urna brigada elo 
ca.valla.ria. com a. dosignação <le '.'8"', a. fl'lal so constituirá. dn 
dou~ regimentos sob ns. GG o riti, quo ~o orga.nisaT'ii.o com oi! 
guardas quallfi~atlo~ _no~ !listrietus cln t'Pii11'idn nmnidpio; 
rev~gadas as dtsposH•ueJ llffi contrario. 

Ca.tJita.l l<'f'tlrwa.J, 13 rln novnmhro cln ElO·!. li" tb, I:Ppuhlic:t. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO i3."í 

DECRETO N. 466R-DE 13 DE NOVEMBRO DE 1902 

Crei\. uma brigada de infantaria. e uma de cavallaria de Guardas 
N1:cionaes no município de Barreiros, no Estado de Pernambuco. 

O Presidente <la Republica. do.s Estados Unidos do Brazil. 
par<t execução <lo <lccreto n. -131, <lo 14 de dezembro do lR\16, 
<locreta: 

ArtiO'o unico. I<'icam croadas na Guarda. NaclonaJ do muni
cípio de Barreiros, no Estado <lo Pernambuco, uma. brigada. do 
itlfu.nta.ria e uma de cavallaria., aquella com a d lsignação de 
7S .. , que se cons\ituirá ele tres batalhões do serviço activo, 
ns. 232, 233 o 234 e um do da reserva, sob 11. i8, o esta com, 
a elo 29 .. , e1uo se constituirá. do dous regimentos, ns. 57 c 58 
os quaes se organisarão coin os guardas qualificados nos dis
trictos do referido município ; revogadas as <lisposiçõcs em 
contrario. 

Capital Fe<lorn.l, );{ de noYcmbt'tl tlc 1!10~, 14" d<t Republica, 

M, FEIUtA7. DF. CAMPOS SAI,I.Ef!, 

Sobino Borroso Juitl.iOJ•. 

DECRETO N. 4669 - DE 13 DE NOVEMBRO DE 1902 

Crea. mais uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca 
de Macahé, no Estado do Rio de Janeiro. 

O Presidente da Rcpnblica elos l<~stados Unidos do Brazil, 
para execução do decrnto n. 4~1, cln U •In clezemhro de 1891i, 
el<lct·eta : 

Artigo unico. Fica Ct'e:ula. nn. Guartla. Nacional da. comarca 
de Macah1), no E:~tado do Rio de .TanP.iro, mais uma. brigada de 
infantaria com li. clesignaçã.o de 5oa, :t qual se constituirá 
de tres batalhões do ser \'iço activo, ns. 148, 149 o 150, e um 
do da reserva sob n. 50, quo se organiRarão com os guardas 
qualificados nos districtos da J'OfMida coma1·ea ; revogada~ 
as disposiçõPs em contrario. 

Capital Ffldm•a!, 13 do novembro elo l\lll2, 14·' tl:t Hnpuhlica, 

Sabino BwrTOW Junícn·. 
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DECRETO N. 4G70- DE 13 DE NOYE~IBilO DE 190~ 

Cren mais uma brigada de infantaria e duas de cavallaria de r.uurda8 

Nucionaes na comarcn tle Qucluz, no Estado de Minas Geraes. 

O Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Dra.zil, 
para execução do decroto n. 431, de 14 de dozemhro de 18\.Jli, 
docreta: 

Artigo unico. Ficam cr·eadas na. Guarda \'acionai da comarca. 
de Queluz, nu Estado de Minas GeraP~, mais uma brigada. de 
infantaria e duas de ca.vallaria., aquolla com a. designação de 
1643 , que se cons+,ituir;t de tres batalhões do serviço activo, 
ns. 490, 491 e 4!).~, c um rlo da r·esm·va ~ob n. lti4, e estas 
com as de 77' o 7Sa, que se constituirão de dous regimentos 
cada uma, ns. 153, 154,· 155 e 156, as quaes se orga.nisarão 
com os guardas qualificados nos d.istrictos ria rrdcriJ:t co
m:trca; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Fedpr•.tl, 13 de novembt·o de IDO'!, Jto da Hepublica,. 

M. FERRAZ llE CAMPOS SALLES. 

DECRETO N. 4G71- TlE 1:1 TIE 1'\0VI"li:Wl llE I !)02 

Abre ao 1\Iinistario da .Justiça e Negocios Interiores, por conta do 
exercício de 1902, o credito supple.mentar de 8:!:200$, sendo 3:!:200$ 
:í. verba- Secretaria do Senado- e GO:OOO;$ {t vel'lm-Secretaria da 
Camara dos Deputados. 

O Presi•lnnte da Ropublica dos Estados Unirlus do Brazil, 
usando da a,utor;zação cuncerlirh pelo ~ ::o r[u art. :~t da lei 
n. 834, de :lO rle dezembro de l9:JI, e ouvido u Tribunal de 
Contas, nos termo~ do art. 70, § ri", do rognlamento a.ppr·ova,rlo 
pelo docrHtu n. 2409, do 2:: do dozembt•o do 18Dtl, rc~olvo abrir 
ao Ministm•io da Justiça e Nogoeios Intel'ior•es, pm• conta do exer
cício de 1902, o credito supplcmentar de 8:!:2110:!:, sondo :::!:200:-; 
á vorba- Secretaria do Scna,do- e ;,o:OOO~ á verba- Secre
taria da. C:tmara dos DPpntados- allm dn uceol'!'er ao paga
monto das despcza.s com os sm·viços de stenogra,phia, revisão, 
redacção, impressão e publicação dos •lebates no Congresso 
Nacional, duranto a prorogação da, actual sessão legislativa, 
até o dia, :~o de novembro corrente. 

Oapita! Federa,!, J:3 do novembro de 190~, !4° da, Repub!ica,, 

M. FERRAZ DE CAMI'OS SALLER, 

Sahino norroso Junior. 
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DECRETO N. ,JG'i:? -DI~ I:l DE NOVE~Irlll.O DE 1!102 

Abre :\0 Ministerio da Ju>ti<;a e Ne.goc·.os Interiores, por conta do 

elet·dcio de 1902, o credito wpplcmentnr d~ G1.8 :Tiv$, sendo 
iH :730.~ :i vet•ba -Subsidio dos Senad-:>res- P- 477:030$ á verb::t
Su bsicl i o dos Deputados. 

U Pt·c;i lente da Rcpublic 1 rios E~~a·1o; Unido.> <lo lll'azil, 
u.-;;uHlo rh autorizaçi'ío concedida pelo § 3° do art. 31 d;1 lei 
n. 83!, de 30 de dezembro de 1901, e ouvido o Tr·ibunal de Con· 
t3s, nos termos do arL 70, §5°, rio rc•gularnento approvado 
pcl<) tlrcl'eto n. 2·109, tio 21 dn dcz;3rn 11l'O do !8\Jl',, resolve n.brlr 
ao Ministcrio da Jns~iç:.t c NogoclJs Intorlol'oS, prJt' conta do 
exercício de 1902, o credito supplemcnktl'llo S3iscentos c dezoito 
contos >=cteconto~ e cincoenta mil réis (618:751:';), s;mclo 
141 :7:Jo,:; á vol'ba -Subsidio do.s Se na lol'e:; - o 477:0 JO:; á verba 
-Subsidio dns D:Jputados, afim dr! occol'ret· ao pagamento do 
subsidio do$1110IIIbros tio Cong-.·o>:;o :\acionai, dtll'<tntéJ a pt·uro
g:'l.ção da actua1 ses-Iio, até o dia 30 de no\·cmbt•o e n•rcn~c. 

Capib.l Fct!et'al, 13 ele novemht·o de 1::102, 14° da, n.epublica. 

M. FERRAZ DI: C.\.~Il·O~ SALLES. 

Sabino Barroso Jwlio1·. 

DECIWTO N. ·107:3- DE 13 DE NOHmmo DI·: 1002 

Cr2a. um Cvnsalado na Rcpublica. ,Je CJ>ta. H.i0a. 

O Presid.ento d<:t Repnblica dos E~ta.Jos Unidos U<J Bl'a.zil, 
u~ando da autorização que lho é conceuid::t. pelo <:t!'t. 6° da Con
so!id<J.ção das Leis, Decrot-Js o Dccis::íJS referente~ ao Corpo 
Consular· Braziloiro, decreta. : 

Artigo unico. Fica creldJ um Consul<:tdo na Rcpublic<t de 
Cost<:t Ric<:t. 

Capital Federal, 13 de novembro de 1902, 14° da Repub!ica. 

M. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

Poder Executivo 1902 
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DECIU.:f,) N. 4674-nr-: l3DE NovE~IHRO m; 1002 

Proroga por Yint~ e cinco annos o pt·azo da concessão para explor:tção 
das linhas telephonicas no Estado d. Bahia, de que é cessionat•io 
o coronel João Pedro Caminha. 

O PresiLtonte J.a Repu h! ica ttos Estados Unidos do Br:•zil: 
Attendentlo ao que requm·eu o coronel João Pot.i.J'O Cami

nha, cessionario, por decreto n. ,130!), de G de janeiro ultimo, 
da concessão feita a Etluwdo Pellew Wilson, por decreto 
n. 9244, de 19 de junho de 188 t, p::tea exploração J.o linha~ 
telephonicas no Estado da Bahia, resolvo proi'Ogar por Yin~e c 
cinco annos, a contar da dat::t d::t respecliya terminação, o prazo 
de quo trata a clausuh III tl:.ts CJ.IIe :tcompa.nl!ararn o citado 
decreto n. 9244, mantidas <1S demais clausula~ com as :•.lteea
ções constantes das que com este vão assi!-(nadas pelo Ministro 
da. Industria, Viaçi'to e Obras Publicas. 

Capital Fe:loral, 13 do novembro do !!)02, 11° tla Rcpuhlica. 

M. FERRAI. DE CA>IPO~ SALLES. 

Antonio AHgnsto da Silva. 

Clausulas a que se refere o o e ereto n~ 4H 4, o esta o ata 

Fica o cessionario obrigado a substituir a actual installa~·ão 
aerea pela canalisação. subterranea, introduzindo no serviço os 
melhoramentos que a pratica reconhecer •lc utiliLlatlo. 

li 

Fica eleYada a cinco contos de réis (:>:UOOS) a quota com 
que é obrigado o cessionario a contribuir péu'a os cofres da 
União, a titulo de despezas do fiscaliza,çã,o. 

Capital Federal, 13 de novembro do 1902.- "t. 1\ug11sto 
da Silva, 



ACTOS DO PODEll EXECUTiro 

DECRETO N. 4675 - DE 13 DE NOYE)IDr,o DE 1902 

Abre ao Ministerio ua Industt·ia, Viação e Obras Publicas o creJito 
ue 30:000.$ para ser applicado como auxilio (I Soci~da•le C00~,e

rativa União dos Lavradores de S. Paulo. 

O Presidente da Ropublica dos Est:tdos Unidos do Bt',lzil, 
m;ando da autorização contida no art. 18, n. lV, da. lei n. '34, 
de 30 de dezembro de 1901, decreta: 

Artigo unico. Fica ahel'to ao Minis'.erio da Intlustrb, \'iaç:O:J 
e Obras Publicas, por conta da importancia de 300:0008 1 
quo se refere a citad;t di~posiçiw, o Cl'edito de :;O:IlOO$, a!1.J.1 
de ser applicado como auxilio á propaganda quo a SociolL'\t]·J 
Cooperativa União dos Lavradore; de S. Pan!o se propõe J:tZJr 
do café do Brazil no estrangeiro. 

Capit:tl Federal, 13 de novembro uo l!JO·!, 14° da Rcpublin .. 

\I. FER!t.\Z m: C \)II'•J~ S.\LLE" • 

• liltonio .lu!]i!SI() da Silw. 

DECLtETO ~. .Jtjilj -- DE 13 DE :-;un:~u:rw nr-: l!"t t2 

Concede permissão á« :'1/e-.v-York Life Insurance C:o:npan;· » pare~· 

funccionar no Drazil. 

O PresL:ente da República dos E;tados Unidos uo Be •.zil, at~en
dendo ao que requereu a« :\'ow-York Lii'e Ingut·:tnco Company;~, 
com séde na cidade de Nov,;.-York, e tendo om vi.~t~ as dispol!i
çõos da lei n. 294, de 5 de setembro de 18ii.), n<t pu.rte applica.v•"?1 
á; soc;edades de seguros mutuos de vitla, re.;;o1vc concoder-111'3 
permissão para funccionar no Brazil, mediante ;cs clausula~ 'i"''l 
com este. b:l.ixam, assignada! pelo Minbtro d:t F.tz 'nda. 

C·\pital Federal, 13 tle novembro de 1902, I l" tb ltopab!ica. 

1\I. FERR.\Z DE C.\:IIPOS SALT.E.~. 

Saú·.·no fll!l"i'•J3'J Jrmior. 

Clausulas a ~ue se refere o decreto n, 4616, desta data 

A companhia manterá. intact0 no Thciom\J Fedet'<tl o de1~0-
~ito do duzentos contos de réis, qu3 fizera em Yil'tacle do dt1-
creto n. 9503, de 3 de outubro do JS85, p:ua garantir "1~11'1 
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contractos no Brazil, podendo, todavia, substituil-o por valo r 
cqnivnlento em apolices da divid.\ public:t fcJet·al. 

E' vcdarlo á companhia dar execuçio ás nltcraçõcs feitas em 
sem estatutos no acto do sua incorporação, que se acham 
devid 1mente registrados c annexos ao t·efurido dect'eto n. 9503, 
sem obter pré vi~\ autorização do Governo Federal. 

A companhia fic1 sujeita às leis, aos regnl::tmento-: o aos 
tribunacs brazileiro~ em todos os actos que pratic<\r no Bt•azil, 
sem que pos.;a em tempo algum o sob qu:\!quel' pretexto 
allegar cxcepção fundada em seus uCJtatutos. 

A companhh t2rá no !3l'azil um rJprJilontanto halJi!itadü com 
os lJreciso:> poderes p:tra tra.tJ.r e :;olYcr C}Uacs•JUCl' questões quo 
se suscitarem, quer com o Governo Federal, quer com os par
ticulares, c defendei-:\ activa e passiv:\mente perante os tri
bftaes. 

• • Além dcsh representação geral, a comp:tnllia :;er:i obrigada 
•l\ ter na Capital da Rep~thlica uma agenci'l. principal, c0m 
poderes p:tra. acccitar propostas de seguro do Yida n emittie 
apoliccs, que ficarão definitiva~ ou serão substiLnidas por defi
nitivas dentro de 9() di11os, si sua directori:~ centml em Nova
York confirmar o risco prop Jsto. No cnso de recusal-o, as 
apolices cmittidas pela agenci:\ ficariio sem valor c a <tgcncia 
restituirá as importancias emlul>adas, que para e.;8c 1im se 
reputarão em deposito durante aqw~llc prazo. Esta agencia 
terá. tambem poderes para pagar os sinistro> verificados e junto 
dclla poderá. a companhia in~tituir uma junta consultiv<J., si 
o julgar conveniente. 

(}a 

A companhia ~er:i. ohrigatla a empregar o liqnido das reservas 
das apolicos emittidas no Brazil em valores nacionae:;, eomo 
apolici'S da divida publica, titulus que gosem de garantia da 
União, immoveis no tcrritorio da Rupublica, hypothecas sobre 
propriedades c immovci3, acções de comp<mhi;;s de caminhos 
de ferro, bancos o cmprczas industriues ou outras estabelecidas 
no Brazil, ou em depositos em estabelecimentos bancarios que 
fun~ctonem na RcpuiJiica, á sua esculha. c sem rc~ponsabilidade 
do Governo. 
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A companhia sujeitar-se-Ita <i fiscalização pcrmanen'.e do Go
verno Federal quo a exerc.;rá por um fisc:tl de sua oscollta, 
pago pela mesma comp:mhia, ao qual assistirá o direito de 
ex:.tminar a escripturação e reclamar contra as irre.rwlaridades 
que encontrar, commnnicanJo-as ao Governo e aos inter
essatlos. 

8& 

No fim de cada anno a companhia remotterá ao Govl.'rno 
Federal, por intermedio do fi:;cal, um relatorio circumstan
eiado do suas operações no Brazil dnr~mte o anno, com menção 
exp:·essa do numero de ap1lices o:nittidas, m:mtant~ das re
servas o emprego destas, o de seis em seis mezos o balancete 
dessas operações p:1.ra serem publicados no Diario Otficial. 

ga 

A Yiolaç~o destas cLwsulas oa de alguun de \las, f\em motivo 
ju,;tificado a juizo do Gov<·rno Fetlel'al, dará motivo pal'n. ser 
cass:tda a presente autoriza<;·ão. 

Capital Federal, 13 de novembro de 190:!. -- Sabíno Dan·oso 
Junio1·. 

DECRETO N. 4677- DE 13 DE NOYEMllRO DE 190.'2 

Torna exten>ivas a todas as Alfandegas as disposições do art. 234 
§ 2o, da Nova Consolidação 'las Leis das Alfandcgas e Mesas d~ 
Rendas. 

O Pre3idente d<J. Ropab\ica dos Esbdos Unidos do Br<J.zil, 
usantlo da autoJ•izrtção conferida ao Poder Executivo no art. 31, 
§ 15, da lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901 : 

Resolve torna1· extensivn.s n. todas as Alfandega:; as dispo
sições do art. 254, § 2>, da Nova. Consolidação das Leis da~ Al
fandegas e Mesas de Rendas, incluindo-se os vinhos em cascos 
entre as mercaclorüts su . .;cuptiveis de corrupção, a que se refere 
o dito paragrapho; revogadas as disposiçõ3s em contr.1rio. 

CapiLal Federal, 13 de novembro de 19:1'2, l-1° <ht Rqlllblica. 

l\1. FERRAZ DE CA~IPOS SALLES. 

Sauino Barroso .Tuni01·, 
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DECRETO N. 4678- DE 13 DE !'\OVEMBRO DE 1902 

A!J.·e ao Ministerio da F11zenda o credito de 317:98[1$583, supplemen
tar á verba- Exercícios findos. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi!, 
u,cJ.ndo da autorização conforida ao Podor ExecutiYo no art. 31, 
§ 3·. da !oi n. 834, de 30 de dezombro de 1901, c tendo ouvido 
o T l'ibunal de Contas, na conformidade do art. 2", § 2•, n. 2. 
l.:ttra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 189G: 

Hesolvo abrir ao Ministerio da Fazencla o credito de ..•. 
3l7:'JS9$583, supplemontar á. verba- Exercicios findos- da lei 
n. 834, de 30 de dezembro de 1901, art. 23. 

Cctpital Federal, 13 de novembro do 1902, 14° da Ropublica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

Sabino BmToso Jwlio1·. 

DECRETO 1'\. 4Gi9 - nE 1:3 J>E :'\0\'E~IDRo 111: lD02 

Al.:e ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 28:000$000 para 
r. impre~eão do tres mil exemplares da Carta Descriptiva, organi
s~da por Julio Cesar Pinto Coelho e Albino Alves Filho. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
uündo da autorização conferida ao Governo no art. 31, § 7•, 
d.>. lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901 : 

Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito especial da 
quantia d~ vinte o oito contos de l'éis (28:000$), em que 
tv~·am orçadas pela Imprensa Nacional as despezas com a im
Pl'Cssão de tres mil exemplares da Carta Descriptiva pn.ra o 
eu~ino intuitivo nas escolas primarias, orgn.nisada por· Julio 
Ce;;::tr Pint" Coelho e Albino Alves Filho. 

C-1pital Federal, 13 de novembro de 1902, 14° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 

S(J.bino Bm·roso Junior, 
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DECRETO N. 4631 - DE 21 DE NOYE!IHlRO DE WJZ 

Aure ao llfinisterio da Marin.h<t o crelito extraorJin'l.rio de cem 

contos de réis, p:1ra pagamento das despezas accrascidas ás 
previstas no art. 8°, n. 24, ruurica-Ouras-da lei n. 74ô, de 29 de 
dezembro de i900. 

O Presidente da Republic' dos Estados Unitlosdo Brazil, usando 
tia autorização contl:lrit.la ao Poder Executivo pelo decreto 
legislativo n. 910, da presente data, resolve abrir ao Miniscorio 
da Marinha o credito extraordina ·io t.lc cem contos de réis, 
para pagamento das despezas accrescidas ás previstas no art. 8°, 
n. 24, sob a rubrica- Obras-dct lei n. 74·3, de 29 de dczembt•o 
rlc 1900. 

Cavita.l Fcde1·a.l, 21 do noYembr·o de 1902, 14° dct Republica.. 

FR.\.NCISCO DE PAULA RIJDRIGUES ALVES. 

Julio Cesar de Xoronha. 

DECRETO N. 4682 -DE 221JE NOYE~IBRO DI" 190"2 

Approva, com accrcscirno de duas clausulas, cs estat·1tos da Sociedade 
Anonyma «A Auxiliaclora» e autoriza a me<ma a f11nccionar. 

O Pl'L'~itlcnLc d~ Repnb'icct 1lo:' E:,:tadJs l'nido3 do Beazil, 
attendendo ao que requeret·am Pc1 ·o Lniz do O!ivcira Cosh c 
Gastão Alda.no Vaz Lobo da C:unwa Lo:d. 

Resolve appt·ovar os cst:~tntos, quo a este acompanham, 
pelos quao'l reger-se·ha a S Jciedade Anonyma «A Auxilia
llora », encot·por.da pelos l'Wlnerentes c a·Jtorizar a mesma a 
funccionn,r; accre~centantlo-se, pJrl>m, em logar conv.miente 
•fo, mesmos es',atutos, as unas clausula; seguintes : 

a) a sucimbd) não fará qualquer operacão que não seja diro
cta.mente. rcl:tt.i va ao so11 fim C<lpiLal, sob p:ma de lhe ser 
cassada a autJr,zação para f1mcciouar ; 

b) é expressamente vedado á sociedade resegurar os seus se
guros em companhias nacionaos ou estrange ras, dentro ou 
fóra do p:tiz. 

Capital Federal, 22 de novembro de 1902, 14° dt RcpnlJlica. 

FRAi'ICisco l!E P.\ULA Ror.urauEs ALYES. 
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Estatutos oa Socieoaog Anon~ma cc A Auxiliaoora )) o e Taubaté 

CAPITULO I 

DENmii:"!A('ÃO, SI:: DE, DURAÇÃO E FINS DA SOCI(,;DA lJE 

Art. l. o Sob a denominação « A Auxiliadora » fire1 consti
tuída uma ~< ciedado anonyma, que rogcr-~e-h~t llOl' estes 
esta•utos e pelas leis em vigor. 

Art. 2. 0 Terá sua séde, administr .ç·ão geral o füro jurídico 
nesta cidade c distr.cto de p1Z d) Tanb:tté, Estado r!u S. P~wlo, 
ao qual estarão suj3itas suas agencias. 
. Art. :L o Sua duraç·ão será do 50 annm, po<len In :-'Cl' pN
ragakt pJr dclih!3ração da, assemblé.t geral. 

Art. ,Lo Sito seus tln~: 

a) emittir titulos <lc accumula<;ão de economi<Jd amortizan•is 
pot• sortciol p3riodiros de gt·upos pt•opor~ionac; ;i,; omissão . .; 
feitas, pela maneim explicada no pedido rle llit/oJ·i~··çrTo; 

b) I\)aliZH' t>oguro> tle vida, em todos os genet'<JS uu com
binaçõt3s conhecidas e pormi ttitl:ts pelas leis em vigrJt' ; 

c) elfoctuar descontos de prac:a ;~ praça, dentro do paiz ; 
rl) csta,bclocer coft•e de depJsitJs de ccJnomin.s pa1·Uculares. 

C,\.PITULO I! 

DO CAPITAL f'WI.\L 

Art. 5. o O cn.pita l in ici~l d :1 sociod;vle sel'ft de 50:0:JO$ 
(cincoenta conto; do réis). dividirlo em500 aeçuo..;, do valoe 
nominal de 100.;; cada uma, nominativas c tean>f'orivo:s. 

Pat·a.reapho unico. As tt·ansfe.·cncias ôÓ pole!•:to ~ct• feitas 
por t':-rmo, no liHo re;poctivo da sociedade. 

Art. G.o Fica a dil'ectoria da socic :arle investi!la. tl<t facul
da:le de emittit• m:tis acçõo3, desde quo o capital inkial c;teja 
integ:alizado, pela rc:1lização de todas a,s pre.;taçu:l~. ou pola 
accumulação dos luct·os liqniJos vet•ific:do:> annu:dmentc. 

Paragrapho nnic.J. A emissão de novas <1''\'<J ·~ S(~t·;t fciti1 
em serics de 500, até o maxinl) de :í.Oflfl acçõ:,.; ··otTespon
dentes ao c:tpital de 500:UOO~OOO. 

Art. 7." RPaliz::da a primeira en:r~ula, fJIIO não po<let'<t see 
inferior a 10 °/o do valor nominal da, acção, pot!m·,i. a, uire
ctoria. de accot·do com as neco.;sidadcs social's. l':tzot· novas 
chamadas. · 

ParagraplD uni co. As prcstaçõ0s de capit 1.1 S.ll'iio <lo lO a 
20 °/o, com GO dhs do uma a onte."t, e a,nnnncia.!l.,s C<Jll1 an
tccet!cncLt d lJ 3•) dias. 



AGTOS DO l'ODER EXECUTIVO 71S 

Art. R. 0 O n.ccionista qu:J deixar de elf,:ctuar o pagamento 
da pro>t.:\ção chamada, no p1·azo fixa·lo pela dil'nctoria, incor
rerá na multa. de 1 °/0 pela mó!'a, sobi'll a quanti:t retardada, 
até 60 dias, e csgota.do este prazo perderá, em beneficio da 
sociod;tde, as prcsttçõcs anLcl'Íol'mcntc feit.as, incoreenJo as 
a.rçõcs om commis;o, sa.l v o caso de força maior ju,;tifica.da 
c que for acccit:t pela directol'ia. 

Paragraplw unico. As :Jc ,ih> assim docl tl'ada.s em commisso 
podcl'ão ser reemittidas c o sou producto levad:J a fundo de 
l'eserv:.t. 

A1·t. 9." ?{cnhunn tra:tsi\Jt'''nc(a tle ac,;3o~ ~t•t•it f~il:t sem 
prévia notificaç5.o à directoria. 

Eo;sa notificação deve contct' o nome do tl':a.nsfct·ente c tio 
adtpiircntc, o numero de acçõe; c o preço tl:t tl'ansf:rencia. 

l'aragrapho unico. Pelo Gcl'mo da tt\J.ndfo ·encia pagará o 
tl'ansfe:·entJ I 0 /o do Yalor dfls titrdos ti'<tnSf()ri.los, lic mdo 
a c \l'go do adquirente o se!lo proporcional d·t tr·n.nsfercncia. 

Art. lO. A directoria poderá dencg<J.r con;cntimento, desde 
que convenha <i S)ciedado adquirir ess ts acçi'ícs, 011 se pt'O
prmha outr·o accio,1ist:t a ad!tuiril·as. 

Art. 11. O f<tct) de sub.-;crevm· on adqnirit· ac!;{hs dc'3ta 
sodeda<le impJrta a ncc!ita,;lo c appl'ovaçã.o tlo,; pl'cscntes 
est:ttutos i1l iufegnrm. 

CAPITULO III 

DA AmiiNISTRA(\0 

Art. 1.2 •. \. directoria. da socieJadc compor-se-hJ. de ll'TI prc:
silcnte c trcs directores, t·J:los eleitos p~la assembh)a. geral 
dos acl'ionistas, sendo deste;: um Yi·~e·presiden t.c, um tlw,;on
reii'o c um sect·etal'io. 

Pal'agr.~ph > uni co. O mand \to de cada directoL'Í t du ·<u·á seis 
annns, podendo SCi' reeleitos os mesmos Jirectot•es. 

Art. 13. No caso de vac'a, O'l membros da a•lministração 
J.e.,i·~narã.o um accionista p:tr:t pt'O.J11chel-a pro\·i~oriament.e, 
compotinclo á a'sembléa. g·ct·al faze!' a nomeJ.çií.o t!efinHi v a pu1• 
Yi:\ d.., oleiçã >, na primeira. sos,;ào ordinaria. 

At·t. 14. A dit•ectoria d:L sociedade polerá nomear nm 
gcr<~ntc c u:n escriptuJ':trio para. nwlhor desenvolvimento da 
administração, cabendo á mesma fixar-lhes o,; vencimentos. 

Paragra.pho nnico. .Emq ua.n to n:lo Jorem crca,los, esses lo· 
gai'<~~ deverão ser exercidos pelos dire~torcs. 

AI't. 15. Qualquer acciunista podrmi, ser eleito para o.:; 
cu.rgus da diro~toria, mas não podeJ•á entt·ar em exercici o 
sem pos~uit· 50 acçucs da. sociedade, que terá do ca.uciomu· 
como fiant;a de sua gest'io c residir na séde social. 

Art. 16. Nfio poderão e.~ercel' conjunctamentc os car,.:os da 
directoria o.> accionistas que foro:n entre si sogro e genro, 
cunha·los dumnte o cunhaJio c parentes consangnineos at:• o 
2,-, geáo. 
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Art. 17. O presitlen te e um dos directore.l, em fl1l t \ do gc · 
rente, s ·rão obrigados a compat•ecer dia.riamen to na sédo da. 
sociedade e '~ diroctoria se reunirá pe:o monos dna.~ vezes 
por mez. 

Art. 18. NJsns reuniõe.> o g:Jrente, ou o director que to:1ha. 
::1nas a.ttribuições, dará as inform .çõos que forem pedidas. 

De todas as reuniões da dit•ectorb será, pelo director se
cretario, lavrada uma acta, em livro e.>pccia.lmentc dest,inatlo 
para isso. 

§ 1. o As deliberações da tliroctoria serão tomadas por m:1io
ria de votos. 

§ 2. o Em caso de emp:tte o pl'osidente ou seu sn bsli tn Lo ter;í, 
o voto de qualitlatlo. 

Art. 19. A' diroctoria cumpre : 
§ I. o Admini ;trn,r os nego elos e b:ms da sociedade, mt 

fórma. destes estatutos e das bi' em vigor, praticando todos 
o~ actos neces,arios a esse fim, inclusive transigir, renunciar 
ou alienar direitos, fazer retiradas, transferencias e alien::tção 
de rendas. fundos ou valores pertencentes á sociedade. 

§ 2. 0 Orga.nisar o f<Jzer cumprir os regulamentos relativos 
a todo~ os seus auxiliares o ag,~ntes, o ás opet·ações da 80-
ciedade. 

;:; 3. o Nomear e demittir todos os empregados 011 manda ta
rios o marcar-lhes attribuiç5es c ortlen;tdos. 

§ 4. 0 Resolver sohre as ch<tmadas de capit;tl, tran:<forencict, 
commis ;n de acções, etc. 

§ 5.° Fixar o emprego dos fundos sociaes, conf'orme o art. 
§ 6. 0 Resolve· sobre a~ acçõesju<licia':IS em l[lle a societla,lc 

t.enln <le respondet· como autora ou ré. 
!'i 7.° Fixar as rle;p)Z:J.S annu:ws da. administra.çií:J. 
§ 8. 0 E-;t;tbolecer o prestar as contas annuaes, Jixando a.s 

reserva; o os dividendos. 
§ 9. o Funtlar as agencias quo julgar nece>sJrias. 
§ 10. Convocar extnordinariamcnte a as~emblé::t geral. 
Art. 20. Ao presidente compete : 
§ I. o H.epr(Hcntw a. societl:tde em Juizo ou flira d1)1lo, por 

flelegaçfio da directoria, fazendo-o po1• si on por pl'ocnradm'. 
§ 2. 0 Pt·e>itlir e 1lirigir as se>sões d<\ dircctoria. 
§ 3.0 Determinar a. convonção das as:>mublécts gerao; ordi

naria.s c cxtraol'dinarias, em nome da directoria. 
§ 4. o ltcdigir o rolatorio annual e a.ssignar o b:t!auço e conta~ 

da sociedade e apresentar esses documentos á as.;embl()<L geral 
ordinaria, em noma da dirJctorb. 

§ 5. 0 Assignar, na mesma qualidade, as nomoaçõe; de 
agentes, banqueil'o:> o quaeSf1uet· outros roprcsentantes da 
llociodade. 

§ G. o Fazer cumprir fielmente os presente:; estatutos, assim 
como os rrgulamentos e deliber::tçõos da dircct.oria e da as~em
hléa geral de accionistas. 
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Art. 21. Ao vice-presitlente cumpre : 
~ 1. o Substituir o pl'e>iJentJ em todas a-; ~u1s fa.ltas o impe-

dimentos. 
§ 2. o Presidi r aos so rtebs de tit nlos. 
Art. 22. Ao thesoureiro compete : 
§ 1. o Fazer o ser·viço da caixa da socicrht le, devendo p:J.ra 

isto escrip:.urar o livro competente. 
§ 2. 0 Elfuctnn.r pagamentos, por ordem tla directoria ou do 

presidente. 
§ 3. 0 Guar•dar o dinheit·o da sociedade, dJ qual será o 

unico respJnsavel. 
§ 4. o SubsLituir o vice-presilente. 
§ 5. o Guardar e ZCJlar os titulos e valores da sociedade. 
§ 5. 0 Assignar, com o presidente, oc; títulos cmittidos. 
Art. 23. Ao secretario cumpre : 
§ 1. o Substituir o thesoureiro. 
§ 2.° Fazer a correspondenciada sociedadu c fiscalizar a sua 

escripturação. 
§ 3. 0 Lavrar a-: actas das sessões da tlirec:oria. 

CAPITULO IV 

DO CO;';SELI!O FISCAL 

Art. 2L Haverá um conselho fiscal permanente, eleito 
annna,lmente na assemblê<t ger<.tl ordinaria, c ao qual com
pete, além dos devores con<t,_tntes da lei em vigor : 

§ 1. o Examinar e dar parecer sobro as contas, lmlant;o e 
demais <~.ctos pmticadc~s pda tlirectoria, podendo estender sou 
exame ü. escl'ipturação ger.1l da sociedade. 

~ 2. 0 Dar voLo, meramente consulüvo. nos casos de duvida 
ou diverg,mcia cntr·e os llircctores, e -.;mnprc> quo estes appel
Ltrem para sua co:vljuva.ção nos actos de administração. 

Art. 25. Os membro~ do conselho fiscal, que serão tre~. 
perceberão de cada pat'ccet' sobre balanço g-et·al que derem, 
cada um êt quantLt de cem mil rc\is](l00$000). 

Ar L 25. Os membros do conselho fisc~ l (\everão sPr accio
nistas e possuir p3lo meno; vinte acções. 

CAPITULO V 

D.\ ASS8MHLEA GERAL 

Art. 27. A assemblt~a geral ordinaria se effectua.t•â annual
mente, um mez após o enceeramento da,; transacções do anno 
social e levantamento do t•espectivo lJala.nço. As extraordi
narias se effectuarão quando a directoria entender' neces>ario. 

Art. 28. Cada acção dará tlireito a um voto, o para vot\r 
,;ó serão considurados acdonistas aquclles que possuíam acções 
trinta dias antes da assemhléa. 
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C.\PITULO YI 

DALAN•."O, FUXDO DE RES8RYA E LCCROS 

;::c A !'f.. 20. O an no financeiro da sociedade comcç:trá a ser con
tado do dia de sua ins allação, devendo o ba!:wço da,; operações 
'er fechado no ultimo dia do !2° mez d~corrido daquolla data. 
; At·t. 30. As dospozas do in.stallação da socielalle em sua 

séde e agencias serão amortizétdas em pt•azo não wwcclonto a 
tres armos. Toll:t~ as demais despoz:~ ~ da socü·dadc ~nt·i"i 1 annual
monto lwadas á cont,a el3 lucros o plmht;. 
'· Art. 31. Só depois de deduzillus da rocJrtJ. brnt.a tudas as 
dospezas o encaL'gcJs sJci•es, é CJUJ :t dil'e~tol'ia poderá dístri· 
buir bonifi~ação ou divtdendo3 pol.Js acdonista~. 

Art. 3·:. Dos luc,·o; líquidos Ycrificados a,nnnalmento se 
deduzit·ào os n~cess :Tios :i comtituiçiio do f'nndu socnratorio, 
qu 1 niio e~ mais elo eJIIO a totalida•le cb:l l'OSJnas tel'hnicas 
dos s 1guros realiza los o em sognid:t se i.iral'iio lO ~0 11a.ra o 
fundo cL1 I'ilSJrva u.~stinado ;i integr·aliz tç:lo do capital inicial. 

Do re.,;tant.o se deduziáio 20 ~0, scnJo metade como bonifi
caç.'io aos diredores, e o rGstan(e aos accionista~. n:t propor·ção 
ex:lcta. do numoi'O do ;•cções e imrol't:mc:ia do c:\pit:Ll cle c::tda 
nrn, att~ o maximo ele lS "u ao anno. (juantlo exceder a, esse 
maxim•J SJr:t o exc.Jdonte dhitribui"o pdo~ possuidores de 
apoliees do ~egurJ de vida, o pJio8 mutuariu~, qnn são os pus
suidut·cs de titulos de a.ccurnulH;ão, e entradas ne:;so anno. 

Art. :n. No i111·ent<trio dos bons :ociaPs. :tc'sim como no 
lnlan~:o annual, se dove1·á faz·.~r distrilmiçliu c·hi'a ontre o fundo 
SJClll'ator·io (rcsnna das apolic:cs ele "oguros cle vida) e o fundo 
accumulativo, rt'pt·esont:tdo vo!a~ contl'ibuiçoücs elos titulo:'! de 
accumul:tção em vigor. 

Art. ::4. O;; demais lucros da sociedade, com cles•·on to, diffe
ronça de jtirJs Llo.l cof'e:1s c!J dCJpo~ito, etc., ~or:io levados an
nualmento :i conta do fundo do rcson·a, p:tr:t augmonto de 
capi >ai, c:~da cinco a.nnos. 

CAPITULO VII 

APPLIC.\ÇÃU !J( S 1-Tl'\103 

Ar;. :::>. To<los os fun.los da s•ll'icdaLlo, e~dninclo sómonte os 
dostina•los ao pagamento das cl:>splJZas cul'I'c•I1tc):<, como amor
tização tios tit.ulos de n.ccumula~·i'to, p~t.:amen Go d ' sinistros, 
hunorat·ios da administt\tção, quo serão taxado; na primeira 
assJmblf)a Lln in~ta.llae;ão, dcspozas orelinal'ias, extrJ.ot·dinarias, 
etc., serão applicados : 

a) em compra do apulices o letras municipaes ; 
b) em eomp1·a rio apolices felleraes ou os:;aduaes ; 
c) em compra e venel:t d::J immon~is do liua n mgura renda.; 
d) Ol'l hypJtho ·as nl'lnnas, cauçoües sobro apoltc JS o títulos 

de 1'-'al Yalor e penhor mereantil ou agrícola. 
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C.\.PITULO VIII 

DISPOSI~'ÕES TI{ANSITO!U.\S 

Art. :111. Os c·1s 1s omis~)s n 1stcs rstn.tntos scriío I'C({UlarlJs 
pela lei !las sot~inrlado; n.nony.nas em vigor, o n:~.s snas bcurw:> 
pelas resJlnç-ões da dircctori't. 

Ar L ::37. A primeira dírectoria fica composta dos seguintes 
;J,ccionist:ts: .José Angnsto Mar~ond.J3 de Mattos, presiuentc; 
Dr·. <r:ts .;to Alllano Vaz Lobo rb C:unara Leal, vioe-presídentél ; 
DI'. l'etlt•o Luiz de Olivcir.t C 1c;;t:t. tlm> Jlll'0Íl'•), o Od:tvian:) 1lo 
:\Ionra Amlra,[e, secretario. 

Taulnté. ~O do setembro rle 1902. -03 i.JCorpor.tdores, 
]'edro Lui~ rle Oliveira Co,·t,t.- G,c,f,<·, "\ltlano 1·a~ Lobo da 
Caml'l>·a J,c11l. 

LISTA DE SUBSCIUPTORF.S DE ACÇÕES DA SJCIF:D.\ DE A:\'0:'\BIA -
A .\UX!Ll.\llORA- CO~I sr:;nE :'<ESTA C!D.o\:DE DE TAUBAT(; E 
QUE ACCE!TA~I uS ESTATUTOS ELAD()P..AJJ,JS PELOS 1:'\COP..PORA
DORF.S IlA )JF: M.\ SOCIED.\118- llltS. I'EI>RO LCIZ DE OLIYI:tR,\ 
('O~T.\ 1: (i.I.'T.\0 .\Lil.\:'\0 \',\z l.OilO ll \ CA~L\It \LI:.\ L 

Jo.;:· Aug-usto 1\lat·condo' Matt >S (80) ......... . 
Octa.-iano de N. Anilra,lc (\JII) ................. . 
João C:trlo3 l\Iour:t AnJl'rtde (lO) ....•......... 
nastão CJ.m'1n Lca.l (\J ') ..................... . 
Dr. (;rn.natloiro Guima1·ãcs(:?O) ........•......... 
Ct·o;concin Costa Filho (2'!) ...••••.••.•.•.••••. 
Joviniano Nogueim Barbosa (:.'U) ............. . 
VicLJr Winr.het· (LO) ......................... . 
Euclitl.•s W. B.,rlJaZ (2fl) .. ,. ....•..•••....•...• 
João Cyi'illO Lo bato ( 111) ...................... . 
Oabl'iel de Tolouo (5) ........•.••...•..•..••••• 
Por José Beneuicto ~Iarcont!os .Matto :, J. Augusto 

Marcondes Matto~ ( :W) .......•.••.••.•.•.•••• 
Francisco Oomingucs de :\1:\ttos (lO) ........... . 
Euzebio Innoconcio Vrtl L Jbo da Camara Leal (2). 
P.·tlro Luiz tle Oliveira Cosb (90) ............. . 

Somm:~ das acçílcs c capital (500) .......... . 

8:000$000 
\J:000$000 
l :0 10$000 
9:000.$000 
2:000.$000 
2:300$000 
.:.':000$000 
l :OOU$000 
2:000$1JUO 
l :000$000 

500$000 

2:000$000 
l :000$000 

200$000 
9:000$000 

50:001$000 
Reconlwcomo,; serem do proprio punho as assignatu!'as supra, 

o quo atlll'mamos sob compromisso. 
Taubaté, ()de outubrodc I 902. - Ga,ttio .tldam ra:: L'bo da 

C<•nwra Leal.- Crescenc,:o Jos,! tlc Oliv .;,.a Costa J•ilhn. 

Reconheço vcr.la:leira' as 1il'm:ts rctN, qnc dou fé.- Taubaté, 
6 de outubrv de 19 12.-Em "ust.emunho <ht vedado.- O l 0 ta
bellião, Anto"io José Rod1·ipues da Silt•a. 
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J)ECRETO N. -!G83 -DE 2-! DE 1\0VEMBRO DE 1902 

Crea um Consulado em 1\Iunich 

O Pre.~idente da Republica dos Estados Unidos do Bra,zil: 
Usando da autorização que lhe é concedida pelo a.l't. (jo da 

Consolidação das Leis, Decretos e Decisões referentes ao Corpo 
Consular Brazileiro, decreta : 

Artigo unico. Fica creado um Consulado em :\Iuních. 
Capital Federal, 24 de novembro de l9~l2, l-1° da Repuulica. 

FRANCISCO DE PAULA RoDIUGUES .\LYE3. 

J. J. Seabné. 

DECRETO N: 4684- DE 25 DE NOVEMBRO DE 1902 

Concede autorização á " The CaraeTene and Developments Anglo
French Oold Mining Company, limited » para funccionar na Repu
bUca. 

O Presidente da Republica dos Estados Unido'l do Brazíl, 
attendendo ao que requereu a The Carsevene and Derelopments 
Anglo-Fn'nch Gold Jllining Company. limitcd, deví·hmento re
presentada, decreta: 

Artigo unico. E' concedida autorização á The C'1rsevene and 
Developments -tnglo-French Gold Jlining Company, limiterl, para 
funcciona.r na Republica com os estatutos que apresentou, sob 
as clausulas que a este acompanham, assigna.das pelo Ministro 
da Industria., Viação e Obras Publicas e ficando obrigada ao cum
primento das formalidades exigidas pela legislação em vigor. 

Capital Federal, 25 de novembro de 1902, 14° da RepubliCJ.. 

FRANCISCO DE P.\ULA RODRIGUES ALVES. 

Lauro Severiano Jliiller. 

Clausulas a ~ue se refere o decreto n, 4~~4~ desta data 

_\ T~! ("::r~~'t'!'r.: ;rj ~"'rt:-:r·-~:-~~: . .: -~ ·;l.--:---.'1~.-~ ~-;_-;_~ -'li:~:-::a 
t~-•mp..1"!f· E"'itd. ~ ~·t-rig3da :1. tt>::- um -rerr~;=:e:Jtl~~,, rE> B~a;:Ü 
cüm plenos e illimih1·•S poderes p:\r:t tratar c ,H1.ni1i>amente 
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resolver as questõ JS quo se suscitarem qnel' com o Governo, 
quJl' C)lfi particulares, podond~ ser demandado o receber cihção 
inicial pela companhia. 

H 

Todos os a c tos <l ue pt•a.ticar no 13l'::tzil ticar;io sujeitos unica
mente ás l'es;Jcct.vas leis o ro,;ulam:mtos o á jul'isdieção do 
seus Tribunaes judicial'ios ou administrativos, sem que em 
tempo algum possa a refel'ida comp::tnhia. reclamêw qualquer 
excepção fundada em seus estatutos. 

IIl 

Fica dependente de lmtol'ização do Governo Federal qualquer 
alteração que a companhia t3nha de fazer nos respectivos 
estatutos. 

Ser-lho-ha cassada a autoriz::tção para funccional' no Brazil 
si infringir esta clausula. 

IV 

A infracção de qualquel' das clausulas para a qual não esteja. 
comminada pena o~pecial, será punida com a multa de 
1 :OIJOS a 5:000$ , e no caso de reincidencia pela cassação da 
autorização concmlida pelo decreto em virtude do qual baixam 
as prese:ttes clausulas. 

Capital Federal, 25 de novembro de 1902.- Lauro Severiano 
Jfiille1·. 

DECRETO N. 4G85- DC 25 DI, :'IOVE~IBRO DE 1902 

Concede autorização a I-Ienri'luo de Villeneuve para orgauisar uma so
ciedade auonyma, sob a denominacii:o de-Cooperativa Fluminense. 

O Prosidentl3 da Republicn. dos Estados Unidos do Brazil, 
attendondo ao quo rcquorort IlonrirlUO de Villoneuve, decreta: 

Artigo unico. E' concedida antoriza~·ão a Henrique de Ville
neuve para organisar uma sociedade anonyma, sob a denomi
nação de-Coopel'ativa Fluminense, de accordo com os estatutos 
quo a este acompanham e ficando 1t mesma sociedade obrigada 
ao cumprimento das formalidades oxigida.s pela legislação em 
vigor. 

Capital Federal, 25 de no,·ombro do 1902, 14" da Ropublica. 

FRA!'ICISCO DE PAULA RoDRIGUES ALVES. 

Law·o Severiano Miiller. 
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Projecto d~ estatutos da Socie~ade Anon1ma « Coo~erativa 
fluminense » 

CAPITULO I 

s(;DE, FI:'\S E DlJRAÇ'ÃO DA CO:JPERATIL\ 

Art. 1.• Svb a denominação de-Cooplwarint Flumioom;e, ficJ. 
consti tuirh umél. ·' Jciodatl!~ an Jnyma, reg irb por este.> esta
tuto~ c. nus casos omi.,so;, pela !ogi~laçãu em vi.~ v r ;, ~~erccL das 
sociedade~ anooymas. 

O obje~ti I' O principal da Cooporativa comi~ to em prover os 
accionistas, que nolla fiz!3t'em foro:wimontos, de generos e 
artigos d~ sc11 commcrcio, n 1s m dhot'i'S coo lições •l' pt·cç•o o 
qualidade, propo:c.onando·lllos mais nn1:1 porccntagom moosal, 
estrtbolecida nostos estatutos, art. 3:!. sobre a i111pul·tancia do 
suas compras. 

Art. 2.• A cidade do Nitlteroy é a sMo e domicilio leg::Ll d::t 
Cooperativa flUO pJr est~s se cmstitue. 

Art. il. • A Coopor.\tiva Fluminense, q no poderá ostahelocoe 
succmsaes o agencias deníi'O on !'óra do p:~.iz, a critorio da di
rectoria c onrle quct· quo esta o julgue convt~niento, tom por 
fim o commorcio, om gt'os~o o a rchlho, de c:trnD Süf'C:t, as~ncar, 
coroaes, cafr\ c.Jnr·os, gado em pé c abatido, podendo cx~lorar 
qualquer inrlmtria c)r<elata o bem assim prornovot· o dosen
vol ver as operaçõos goraes do commercio. A Cooperativa incum
be-so lgtn!monto do comprar no paiz ou no exterior, por cont1. 
de qualquer accionLta, g·1.dJ em pé, x:trquo ou quacsquer 
outros goncros, medi::tnte ajus~e prévio o diminub commissão 
sobre o preç;J r2al da compra. 

Art. 4. o A Coopel'ativa poder <i. tambcm adquirir titulo3 de 
emprozas ou sociedadt'S congonot·es, otfectnar contractos com 
os Governos da União, dos Estados ou dos municípios, p~~ra for
necimento dos generos quo fa.zcm objecto e seu commorcio, o 
construir matadouro;; ou quacsquor outros cstahelc:imontos ne
cessal'ios á execução dos scJrviços <[UC explorar. 

Art. 5.• A Coopet•ativ.t tel'á a r:.uração de l:S annos, a contar 
da <lat::t da approYação destes ost::ttutos pelo Governo da 
Rcpublica. 

Paragra; h o un:co. Esse prazo não po·lot·ci ser modificado 
sinão em virtude do deliberação tomad:t em assombléa geral 
extraordinarh, para t:tl fim especialmente convocad::t. 
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CAPITCLO I! 

DJ CAPITAL SOCIAL E !lA~ ACÇÕES 

Art. G." O capibl da. C.Juperatint ê de 50:0DO~, represen
t:ulo pJt' l. 000 :tcçõos do v:tlot· nominal de 50.~ c:v.Lt nma, po
dendo ser elev:~tlo :\ 200:0JO~, de uma sú vez on em pal'ccllas, 
por dclibcraçtJ da as.semblé:t gor:tl, sob pt'<Jpost:t da !l!rectol'ia 
e pare~e;· do comellu fiscal. 
Para~irapho unico. Augmcntanrlo o c:tpiL:~L ~crão prcfnridos 

como sttbscriptorcs dCJ acçõos novas os portadúl'C' dll antigas, 
referentes <tO pl'imitivo capitn.l, :'alvo o caso de n:lo ser esse 
a.ugmcnto realizado em mo·MLt corrente, hypotheso em quo não 
so vel'ifica.r:t essa pl·of,.lrencia. 

Art. 7." O capital so~ia.l sel'ii, realizado do motlo seguinte: 
20 ~ü no acto da subscripção; 50 °/o dentru U() :~o dias após a 
installaç1i•J rh Cooperativa o os restantes :~o "/o qu:tndo a 
tlit·ectol'ia. julga,r conve:tientc, do uma só voz ou em duas 
orostaçõos. 
- Paragra.pllo unico. Fiea a'J subscript•Jr a facuUarlo do into
gT,tt• dc.,;rle logo as su:ts acr:ões. 

Art. ~. 0 Prc,;crevcr:i'J em f,l\-ot• 1l:t Cooperativ:\, obetleci!los 
os dbposith·os legues, a,; acçõo> cujas entr:td:ts não forem feitcts 
nas épocas precisa,s. 

Art. 9. 0 As acçÕC)S sor1io nominativa~ c, datla a integração 
de !las, porlerão ser con vertid:ts em-ao portador. 

A:·t. 10. E' permittida a cmi.,;sã:J do debentw·es no int3rior e 
no extorior do paiz, auto;-izarla. pela direct·Jria c com annuen
cia do conselho fiscal. 

CAPITULO Ili 

DA AmiiNISTll.\t.'ÃO DA COOPERATIVA 

Art. li. A Cooper,t\iva. sor:í admini~tratla por uma directoria, 
composta de trm membros, sendo um presidont<3, um sGcretario 
o um ger;mtc. 

Paragmpho unico. Os llL'mbros da directoria serão re
elegiveis. 

Art. 12. Não poderão servir conjunctamente na directoria 
pa.e e filho, sogro e genro, cunhados emquauto durar o cunhadio, 
os p:trente.> até segundo gráo o mais do um socio de qualquer 
firma commorcia.l, sendo, port:tnto, nullos o.> votos tl .dos aos 
que estiverom nesta.s condições. 

Art. 13. Os tlirectores só entrarão no exercício de suas 
funeçõo' do pois de ha ver,)m caucionado 20 acções da Coope
rativa, ficando ellas inalienaveis ató a approv:tção do suas 
contas pela assembléit gm·al. 

Poder ExP-cutivo 1902 
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Aet. 14. O p!'c;iJonte, o sccectarLl c o !!CrcntrJ p:;reJ11(:rã•>, 
aqudle o ot·.Luna.•io men~tl do 5'l0.~ c •>S clc:tt~th tlir.•r:tora> o 
!I o 3oo.-:;o: 10. 

Pal'a"T~tpho unicJ. Alr)m do ordena,lo acirra cs~ipuJ,do, c:da 
Jirccto~ t"r<t a pJrccnta ~om estipulada n::> ;;rt. :u. 

Ar L 15. Ao clireetor-presiJcntc, que é 1amhcm tiHWJlli'c'Ü'O, 
compete: 

a) c-Jnvocw orLlinaí'ia e cxtra0t'rlina;oi:tmcnte a asscmhléa 
geral, rcspoitLJas a:; tlbpo;içõos legac3 referentes <t cs;:.t ('OH

vocação; 
b) m·g;tni :tr o; rclatol'ios annuacs c ap!'cs:nbl-os :'1 ~-'''i8ll1-

l>l~a gcr:tl ; 
c) ropt·o<cnt:n· :t CooporatiYa em jnizo 0 frir:1 rl..Jl:'J; 
d) fiscalizu· o ntiipe.•go dos b'ms e dinhoit·o da, C<~opcr:ttiva,; 
e) assignal' co til os tlcrnai-; dit·oct H'OS t0d n o.< con traclo<, 

ohrigaç(Je<, lnl:1 n ;os o h:tl.tncote; ~ociac<. 
§ 1. 0 Ao dit'octor-:;ccrcbrio compete: 
a) am:ili[l.r o pre.ürl•:ntc, rJll<tndo este o oxigil', no cxorckio 

de suas f11nc•;ões e snhstitnil-o em c:.t'>o do iiupr:rliino:tl.o, pol' 
tempo nune:t supJrior a :w dhs; 

b) tor om ordem e boa gm~l'd[l. os lin·os, papl'i-; c m:tis 
o l'jectJs d:t secretaria. ; 

c) fazer a, cotTe.<pJndoncia rht CJoperativ::t. 
§ 2. 0 Ao dit'JCtflr-_c:·ürcnto compete: 
a) gerit' todos o> ncJocios so :i::to.>, re.>pJita h1s a.-; attribni

ções (lo~ on tro~ directorcs e ouvindo-os ;i,,•crc.~ rlo_;;sa gcst:'io ; 
b) pr11pÔ1' aos de:nais dieoc:.t:>res :1 nomQaç~o e rl·!m.ssão dos 

empreg:vlos ; 
c) >nh~tituir o secretario em SJllS impedimentos pül' trJmpJ 

nunca supDt·:m· a 30 dhs. 
Art. lll. Pt·osu,nem-se commcttidas :i rlireetoria to,l:\s a,-; 

funcçõcs que não estão cs;Jccialmentc conf'criLI:cs a cacla um 
dos d iroctures ou ;i, ::tsscmblé:t geral. 

Art. 17. A dircctoria fctri sessõJs um:t YCZ pol' s •mana.. 
Al~m dcst-ts, realizará outra:> sempre que j1llgar conveniente 
lavrando-se uma acta das decisões t•,madas. ' 

Art. 18. Si o impolim:mtf) do r1U1\quor di!',~ctoe se pro
Ion;rar por mai::l ~o 30 dias, scri o J'espcctiyo e:trgo pt·ccnchhlo 
pelo membro nn1s votado do cJnsl'lho fi;cal, :~tr• :\ 1·eunlã 1 da 
primeii':t assr•;Hul(~a geral, em a qual ~e d:tt'Ct a S!lh3titniç;'\o 
definitiva. 

Art. I D. O r:ons·~llt:J fiscal compor-sc-h't de trJo; m 'l m h r os 
cffcctivn:> e rle trc-; supplcn~es, venccmrlo c::trla um rpw estiver 
em rn~:rcicir> o orden:\tl'J rlo I 00$ por mez. 

Ad. ::o. (J-; .c;npplnnt.e.; siio os sub;titnt,f)s lr:g.1rs rins offe
ctivos, u s·í qn:u1lo rln facto o3 snb;f,ituireiJt ;cr~r'í'J hv;[,\qs 
como estando em exercício . 
.. -~rt: 21. Ao comelho fi-;c:t.l incnml>::J. al··m rl v:: wb'ititt1iç:Jes 
Ja wrllcvla; neste;: est).tnto~. onmin[l.t' '-'~ a ·to:: rh a·lminis-
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traç'in, a oscrip:Ul'ação e a c a in dJ. Coopol'ati v a, apru;en
tando somestJ·almcnt~ ;i, u.sscmbl;'~a geral um rclatorio deta
lhado sobro esm; actos o o estado da Cooperativa. 

Art. 22. Nenhum mcmb ·o do conselho 1iscal poderá ausen
tar-se por mais do GO dias, Hem ser havido como ten.lo re
signado o m~tndato, e, em tal caso, sel'<i snbstit.uidC~ J•elv 
supplcnt.e JJ:t ordem da votaçb. 

Art. 23. Cctil;t membro olfectil·o dJ conselho ti,cal, ante.3 de 
tomar posm do c 1rgo, rlepositaní. 10 acçõe.; da Cooperati nt, 
a titulo de caw:ã.o pe'o s.~u ex H'cicio. O mesnn so d:u·•l quanlo 
os supplentes houver;;m de substituir os elfecLivJs. 

Art. 24. Além d t~ attribniçõo.> •rue a lei confm·e :tCJ cunselho 
1iscnl e das enumJr:lcLts no at·t. 27, c'JmpJte-llw aintb wnminat· 
o n•ri1ic:u· mcns·tlnunto a t~sct•iptur·a.ção so~i:tl do m~7, findo e 
d:tr p:trecer, para quo seja applie;ulo o dL;p.J;\o nJ <lrt .. ::~. 

Art. 25. A asumlJlé;t geral or.lin~1·i·1 s::~dt Cvll\'OC:td~ e p:·e
sirllrla p·;lo direetor-prcsilento, annualmunto, nu:> mezes de j.t
neil'O c jullto, c, n~ sua au~cncLt, pJl' qtulqner dos outro,; di
rectures. 

Este dispJsitivo não SJ refe1·e á as;emblé~ gorai do instal
lação. 

Art. 2:>. Const:tu;m assemblé:t ;.:·er:ll os accionistas eonstantes 
do rcgi·stro das <tcções Hominath-a; on os que possuírem <t\:\ÕB'i 
ao portador c a~ deposita rem na s6tlo da Coupor.~ti v a !Jelu 
menos tres dias antes da rcun1:to. 

§ !. 0 As wan,;f,,renei<:ts tl1s aeçõJ.3 nomin:1tivas ,'úmcnte po
tlm·ão so: suspun.:>as oito tlias antos 1ht assomiJlé::t. 

§ 2. o Só um accioni.;ta llOdel':'t rnpt·:~scnt 11· outro n:1 as ;em-
blú<t geral, cxltiiJiudo par;t i,;;o instmmcnto lcg~l de mandato. 

Art. 27. C:tda gmpo de cir:eo ~l"ções tU tllroito ~ u:n ~-·JCO. 
Art. 28. Compete i asscmblé:t geral : 
I. Eleger a tlil'ectoria de dons em don3 ~nnos c aHnua!mcnte 

o r·onst•lho Jisc~l. 
H. Tomat· cont:J.s ;t dir2ctol'ia c conhcc.•r do rc.;pecti v o pa

recer do co:J::mlho fiscal. 
IH. Detct•minar o augmonto do capital, do accordo com o 

at·t. G>. 
I\'. Autorizar a dircctol'ia a "llliltít• rle~c;? 1 ure', tl'! ~,c·~o:·..Io 

com o al't. 10. 
,-. ncs_•h"t.'I' ~ ,l).:!':l!~J::ne::tc. ~.,:~;~!1:-cl ::1 ·'? ~~-:J:::._::J·-.!·? ·1·1. 

l·:.;i3t ç1_. I't_1 ~p:.·:h-.1. '7:!1 ,-:;.r. :t •: ::<1 1 :;: ::-... ~ _,) r:rni.: -0~ ~- .. ~~--:~ 
estatTJtiJ) c con!1 ·r:-er d1.; d··:!UJ~!',;.r;;"J~s t0:;1·1! · ~ p•·I J d::··r.:~·~t.~r· 
p:r·e<i]n:l>. appr'"'"·flJ'J,il'i é''l :.~ ;'n'.' · ... : · .. :-: ;·J 
r ~-l~ ~i e:~l c··t~ .' •Í'· 11:·;-:-:-:·:~1. 
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.\rt. 29.Não comp:trecendo numero legal ele :teci mi~b~ no dia 
o \•.1cal designado:>, serêt convoca.d::t nova rouoiã.o, ub ;orvallos os 
preceitos legaes. 

Art. 30. Sempre que se houver do convocJ.r uma as-;embléa 
()'era\ cxtraordioaria, será esta. annuncia.da com ewe ~ifk1ção dJ 
sou c•bjccto, de mod:> qno não pJS'l3. h[tVer fluvi<\;t ll<utnto ao 
tim a que se propõe. 

Paragrapho nnico. Os annuncios respe~tivos ~c ·ã. > rcpBtidos 
por tees vezes nt1 imprensa local, com intervallo d<l cinco dias 
cada um, salvo caso lle uro.rencia, hypothc.-;o em l[llC C'sses in
tervttllos podem ser reduzidos a tre> dias. 

CAPITULO V 

l!O~ LUCROS SOCI.\ r:S 

Art. 31. N•> 11m de cn.da some,tra, começanrlo n ;wno social 
em l de janeit'.> c tormin~tndo em 31 du duzcmb1·o, se pr·o,·edorá 
a0 balanço gera:. 

Art. 3 ~. Mensal meu te proceder-S8-lt<1 ao bal;LJJ<;o p:trcial do 
movimento havido duran1.e o mez, e, apó3 a compete te appro
vaçii:o 1\o c.msclho fiscal, serão immcdiatamente distl'ibuidos 
ac.s accionista:~ flUO houverem clfcctuado comp!·a,; :i. Coope
rativ:t ·!O 0/o do- lucros verificados, como IJonifi.~a<;ií••, na pro
porção da import:mcia das stns comprn.s. Sónl!)n<.c poderão 
gosar das vantagons cvnf<Jridas por este artigo os ac•·ionistas 
q ne po.,sttieom cinco n.cções nominativas. 

Art. 33. O re:>to dos lucros será semestralmente di~tl'ibuido 
rlo seguinte modo: 

lO 0 /o para constituil' o fundo de reserva, até completar o 
capital social ; 

3 o I o JlêiN o incorporador ; 
12 °/o p:\ra ser repartido peta directoria, cabendo I "/o a cada 

um dos directoros ; 
· 75 o I o para os accionistas. 

Art. 3!. O primeiro anno comprehenderá o tempo decorrido 
entre a assembléa !'Oral do installaÇ'ão e o 1lin. m de dezembro 
•to corrente anuo. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES GER \ ES 

"\.rt. 35. A subtituição dos directoros por membros do conselho 
fisc~l será feita attondendo-se á ordem da vot<t.ção destes, d!;l 
mawr para menor. 

Art. 3G. Antes do sub:;tituto dn um ca1•go de director entrar 
em ex~rcicio,, depositará a titulo de caução o mesmo numero 
•lc> acçocs, CUJO dt•posito cabia ao substituído. 
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Ar L 37. Fic:J. n. dircctoria n.utorizn.d[l. a contrahir ompresti
mos dentt·o ou fóea do paiz p:trn. dcsenvol vor [l.S opcraç·ões tl<t 
Cooperativa, mediante deliberaçií;> f<worave! rht assl'mbl•1:t 
geral. 

Art. 38. Em caso do uis~oluç-ão d:t Coopor:Ltiva, depois de 
pago o capital e satisl'eitos todos os t!obitus, ser.~ o oxccuenl o 
tlividido do s:•guintc modo : 

3 o f o para o incorporador ; 
12 °/o p:tra Bcr r0partido pela dircctoria, cabentlo 4 °/o a ectrla 

um dos diroctores ; 
85 ~• par:t os accioni.,tas. 
_\.rt. 39. Os empregados da Cooperativa srt·~o nomeatlos 

ou domittitlos sob proposta, do <lircctor-gm·pntr o d.~cisiio da 
uirocturia. por m;J.iorüt de votos . 

. \.rt. 40. Os divUontlos nio reclamados pelo e;p<tç) de don~ 
annos pre,creverão em beneficio da Cooperativ<t. 

Rio diJ hnoit·o, !I) do outnhro de 1902. 

Relação dos subscriptores de acções d't Cooper'ltivil. 
Fluminense 

:\s, ~ornes 

1. Augusto Mari;t d;t i\Io I; ta.. . .. . .. . . . 50 
2. Saty1·o Ortlz...................... lO 
3. Dr. Octavio Kclly...... ... .. . . .. . . 20 
4. José Homom Goula.rt.............. 25 
5. Jose Marh da Motta............... 10 
0. Mauool ?.Ial'ia. da. Motta........... 25 
7. Ed. E,ticnne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
S. Henrique de Villencu\·e........... 100 
9. LconciL> dt\ Oliveira Pinto......... lO 

10. Dr. 1lario uct Stlvei. a Vianna...... 10 
11. !L B:hntlie................ ... .. . . 4':0 
12. Dr. V. ottoni..................... 100 
13. Dr. Virgílio Gordilho.............. 50 
14. Augusto Momand........ ... . . . . . . . 111 
15. Pel:~ Société .1nonymc de Travaux et 

d' En treprises au B résil, ll:d. Estienne 10: I 

Qu~nti?.s 

25: ouo.snoo 
50il:i;'l00 

I:ooo:l;ooo 
1:250$000 

r,Oii~OOO 
1:'250$000 
4:001$000 
5:000$000 

500$00CI 
500$000 

20:000~000 
5:00ll.'i5000 
:!:0110$0011 

;)00$000 

3: 001J$1JOI I 

Rio de Janeiro, 16 de outubro do UJ02.- O incorporador, 
Henrique de Villenem;e. 

lEstavam :\s fit•mas rec,mhecidas pot• ta.belliio publico o 
eollada uma estampilha de 300 r~is <leYi.lamcnte inutiliza,la.) 
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DECRETO N. 41\83 - DE 2G DE 1:\0YEUDP,O DE UJO~ 

D~;ignl o dia 18 de fevertiro proximo vindouro para a eleição 
dn Vic3-Presiuentc da Repuhlica, no período presidencial de 1902 

a 190G. 

O Presidente da, Rcpublica dos Esta..los Unidos do Brazil: 
Resol1·e de:>ignar o di<t 18 do fevereiro proximo vinuom·o 

para a cleiçãJ ao cargo de Vico-Prosidento da Repnbltca., no 
pr•t·iodo presiuencial 1lo 1902 a, 1906. 

Ca.pihl Fe 1era1, 26 de novembro d3 19.)2, 14' rla. Republico.. 

FRAKCISCO DE PAUL.\ RODRIGCES ALYES. 

DECRETO N. 4687 -DE: 26 DE 1:\0YE~IDfW DE: 1!10:? 

Reproduz, no vigente regulamento do Instituto Benjamin Constant, 
o clispositivo do art. 210 do de n. 408, ele i7 de maio de 1890. 

O Prcsidcnt') rh Rcpublica, dos Esta,dos Uniuos do Brazil: 

Co:1sUcra ndo 'lue os prufessorrs r lo Instilnto llen,iamin Constant 
tf' •m, .-:rgundu preceitmt o art. ~lO do re~ulamento qne 
a,('ompa.nhou o dcc!'eto n. 408, de 17 de maio 1le 18!JO, os di
reitos e as vantagens de que gosam ou venham a'gosa.r os do 
Gym"asio Nacional, em que foi convertido o Instituto Nacional 
dr· Instencção Sccundari:t; 

Considerando qw~ o art. :~o, n. !, da lei n. 746. de 29 de 
dézernuro r! e 1900, em virtudr, do qual exrellin-se o dncreto 
n. 3JOl, de 12 rlo j:tneieo de 1901, não contém a expressa 
autorização, necessaria na especio, para. revogar a•Jnelle 
.u~positivo, 11ue se conforma ao estatuitlo, em relação aos 
mornb:os do magistcrio de outros rstabelecimentos, nas dis
posições vigentes, c fui omittiilo, involuntariamente, no regula
meu tu anncxo ao ultimo dos ditos decretos: 

Resolve reproduzir, no regulamento n. 3001, rlr 12 de 
jancil'o de 1901, o preceito constante do art. :?10 do do n. 408, 
•IL· 17 de muio de 1890. 

Capital Federal, 26 de noYcmbro de 190:!, 14° da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGl"ES ALYES, 

J. J. Sca~r.t, 
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DECRETO N. 41188 - DE l DE DEZE~IDIW DE 1002 

Crea mais uma brigada ele infantaria de GuarJas .':acionaeB na <;o

marca do San·ta ~Ia !'i t llt Bocca d' ~lonte, no E·la lo do P..io 

Grande do Su!. 

O PeJsitlente da Repnblica do~ E~ta1los Uni.lo;; do Beazil, 
para execnç<lo do tleceeto n. -l3l, de ll du llezemlrm de ISGG, 
decreta: 

Artigo unico. Fica crcad~t na Gna.rda Nacioni1l tli1. comarc<L 
de Sitnt-t Mal'ia da Docca do Monte, no Estaúo do Rio Grande 
do Snl, mais Uffii1 brigad ~ úo infcm~al'ia com ~t uo.-;ignação do 
rí7•, a qual so constituirá. tlo tros batalhões do serviço activo 
sol> ns. liiD, 170 e Iil e um do d::t resnrv<t sob 11. 57, os quaos 
se ot·ga.nisarão com o~ gu:tl'das qualificados nos distl'ictos da 
refcridlt comarca ; rcYogauas as di~pJsiçõus em con~mrio. 

Capital Fode!'al, 1 do dezembeo do I002, I-!" da Republica. 

FRANCISCO IJJ·: P.\T'LA !(O!JlllGUI:S Ar;n-:s. 

J. J. Sea!Jra. 

DECRETO ;'\. 411~:1- DE I llE l>EZI:~IBIW IJE !D,'):? 

Creo. mais duas bdgatlas de cav:t!laria r\., Guanhs C\:tci ·m c•s na co· 

m:ll'C" de .Jagn;u~·>, no Esta lo <lo llio Gr:111•le tlo S d. 

(I Pro~i,\ente <la Ropuh\ic:t d 1~ Estados Cniclos do Bt•azil, 
p[tt'<t execu ;iío do decreto n. 4:11, de 14 de <lezcmlJt·o de I80f\, 
do 'l'ütêt : 

At•tigo unico. Ficam Ct'eatLt.; n:1. Guard:\ N.tcional <Lt comal'Ca 
uo Ja;.Juar<io. no Est \do do Rio Grande do Sul. mai~ tluas bri
;!:.til:ts 1Ll C<L\'alhri:t cJm as designações do G5" c CGa, que se
co!lstltuirão rle dJUS regimento.> ca1!<J. uma, sob ns. 12\J, 130, I31 
o t:l:?, os qu:10-; ~o organisarão c0rn o:> gu.trd:ts qu:tlificados nos 
u.slrictos ua rofol'ida comarc 1 ; rovogadas as di~pvsiçõos om 
con te<trio. 

C<tpit11 Fedo;•<tl, 1 de dezembro do !D02, l-i" d:t Ropublica. 

FRANCISCO DF. P.\UL,\ ROIJRIGL'ES ALVES. 

J. J. s.·abra. 
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DECRETO N. 46GO - DE l DE DE7.E~IB!W DE 191)2 

Crea uma brigada de infantaria 0 dua~ de cavallaria de Gttardas Na
cionae' na eomuca de Santa Victor ia do Palmar, no Esta tio d.) 
Rio Grand.e llo Sul. 

O Presidente da. Repnhli ·a dos E~tados Uniuos do Bl':tzil, 
para execuÇ'ão ,lo tlt>creto n. ·1:11, 1ln 14 1lc dezembro de 18\Jô, 
decreta: 

Artigo nnico. Ficam creatla-; na Gu~.r·la Naeional d:~ com:tl'Ca 
de Santa Victoria !lo P . .t!mar, no E:;tado do 1Uo G!'anile rio Sul, 
uma. brigada de infantaria e duas de ca va!laria, arpwlln, com 
a designaç:to <lo 58•, que se con~tituil'á. de tl'as bat:tlhõos do 
serviço a.ctiYO, ns. 172, 173 e 174, e um do dn, r·esorva sob n. 58, 
e estas, cum as de 63• e 64a, qne Ho con-:titnit·ão u:) dons regi
mentos, c1.da uma, sob ns. 125, 126, 127 e 128, quo so orga
nisarão com os gnal'tln,s ttnalificaüos nos ,[istriclo; da referida. 
comarca; revogadas as disposiçõos em contJ•al'io. 

Capit:ll Fednr.tl, I de dewmbro de 1002, 14" <1:\ Ropublica. 

FRA:"!CISCO DE PAULA RoDlU<iUI·:S ALVES. 

lJECl~l~T<J ;"{. 4G~l- 1>:: l DI: Ili~ZUii:I:o !JC 1'.11~ 

Crea uma bt'igada de :ntilharia o mais uma dcl infantaria ~ dnas de 
cavallari:-t 1le Gu:1rcl:l.~ ~acionaes na cmnar~a do !tio Gran,le, n~) 

Estado elo ltio Gt·;mclc tio Sul. 

O Pr·osi,lentc da Repuhlica dos Est v los U ni1lus <l' Ht·azil, 
par;o exccuç:-to d1 decreto n. 431, de 1·1 do tlezcmJ,r·o de lRCIG, 
decr·et::t : 

Arti~o uni co. Ficam ct·ea1las na < :u:n1la Na,• :o na! ,1;, comat'c.~ 
do Rio Granll<), no Estado do Rio Gt•an lo do Snl, 11111a hrigad ~ 
do artilh 1ria e ma i~ uma de inrantarii1 o duas de cavall:Íl'i t, 
a primoit·a com a <lesignação de na, que se con~titnirá de um 
batalhã:J de artilharia de posição e de nm J'oginwnto de arti
lharia. d~· Ci1mp~nha, arnbo; sob n. G; a segunda eum a de 
59a, o as dua~ nltimas con as de 67' o 68', qno se con~;ituirão 
de dons I'C!.dmentos, cn.da umn., sob n;. 13:!, 134, J:-l5 ;• 136, os 
qu11es se orga.ni>at·ão com os guat·,Ias qrulitic:cdos no., dis
trictos 1la t·ef.·ricla com'tl'cct ; revogadas as dispu . .;i<;õus em 
contrario. 

Capital Fc,Ioral, I do <lczcmhPo de !CIO?, 14" da Ropnblicn,. 

FRANCI~CO DI: I' AULA ROD!UGUI·:S ALYF:S. 

J. J. Seabra. 
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DECRETO N. 4692- DE 5 DE DEZEMBRO DI:; 1\)02 

Abre ao i1Iini3terio da Marinha o credito do G5:000$, supplementar 
ú verba- Obras- n. 24, do art. 9' da lei n. 834, de 30 de 
dezomJJro de 1901, para occorrer a üespezas nocesqarias e urgentes 
na Sect·etal'ia de Estado, no quartel do Corpo de Infantaria tle Ma· 
rinh,, e na ponte do Arsenal desta Capital. 

O Pt·csitlente Llél. Itepublica tios Estétlos Unidos do Brazil, 
usando da autorização c.>nfurida ao Podor Executivo p:~lo tl"ct•cto 
legisla1.ivo n. 0!5, da. pruscnk ,lakt, rc·,;olve abrir ao Ministel'i<> 
da l\larlnhn, o crcdiLo de 65:0Utl$, supplemenLtt' á verba. 
- O bt•as - n. 24, do ar L go d:L lei n. 834, de :w <lo duzombro 
de l 00 !, p:1r:t occorret· a dcspez lS nec:l,;s:tl'ia~ c m•gnn tos na 
Secretaria de Estado, no quartel do Corpo Lle Infantaria do 
:Marinha e na, p:JUtc do Arsenal d JSÜt Cétpitél.l. 

Capital Foderal, 5 dt: dezembro dcl 1002, !to tla Republica. 

F!lA.NCISCO DE f'Al:LA RODRIGUES ALYK'l • 

.!uliti C·· :,n· de Soronlt". 

DECRETO N. 4603- DE () DE DEZEMBRO DE HJ0.2 

.\.pprovrt, '~0111 altet·açiJ~s, os novos e>tat:ttos ela Companhia Nadonal 

de Seguro Mutuo Co11tra Fogo, 

O Pr,:~identJ d;~ Rnpuhlica rios Estarlos Unidos do Bl'azil, 
:ttt<mtlenrlo ao que l'Orl um·eu a CLHllpn.nhh Na·~ional de Segul'o 
:\Iutuo Contra Fogo, representaria l'Jl' s:m dircctor ,\ug-nst·> 
"\lv;u·o, dt: .\zovedo, resolve appl'ovar·, CJtn as crnen,las abah:o 
indica.d;IS, os novo.; est<üutos, qUI! a osto n.';ompanham, :~rlop
tados pelos seus associados em a.;:,;:•mblé<L geeal de 2l uc 
julho do corl'en te ;·.nno: 

a) No art. l7 suppl'im<t·SJ <~ segtmd:1 pv·tc-alé :; J tli Ls 
depois de :ma approvação, etc. ; 

b) Nos al'ts. 45, § 2°, 49 o 50, oncle se diz-titulo.->-cliga-se-
apolices ; · 

c) No art. 51 suppl'imam-s.J as pahvras «e augmcntétr a 
quota dos lucros liquidas »; 

d) Supprima-se o art. 61, subsh;tin,lo o§ 5° do art. no. 
Capital Federal, 6 de dezembl'o de !90.2, 14° dê~ Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

Leopnldo de Bulhões. 
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Reforma oos estatutos oa Companhia Nacional oe Seguro Mutuo 
Contra fogo, appro~aoa pela assembléa geral extraoroinaria, 
realizaoa em 21 de }ulho de 1902 

CAPITULO I 

D.\ CO:\!PA:\IIIA 1 ~UA DUR \ÇÃO E FI:\'! 

Art. 1.0 A Companhia Nacional tl.c Sog-tit'o 'lnl.uo f;onf.ra 
Fo;:ro, creada por clecroto n. 1353, do I de abril tlo !f-'54, ficr.. 
prorogada por mais 50 annos, o p:tsc;~;. a ser rogulad;t pelos 
presentes estatutos. 

Art. 2. 0 Sua séllc continua a ser na cidade do Rio de .h· 
neiro, comprehcmlondn suas oper,u;:iio.'l ;1, mosnn ddadc o a> 
do g;tado do Rio da Janeiro, onde convim·. 

Art. 3.0 A companhia tom por objecto unico garantir mu
tuamon tJ :.~.os s JHS assocLulos quaes' 1 HOt' t•bcns o cl~ mnos, 
provenienüJs do fogo o raio nas peopriedacl1 , qn0 na ffiL'Sma 
estiverem seguras. Ficam, porém, exclnicl0s do saguro do 
prc.lios ou e.lificios: os theatros publicos ou p 1l'ticularcs, 
circos ou ]JI'acas, alfandeg:.~. consnVttlns. trapiche" r tlepo:>ito 
do generos inflamm:L\·cis c quacsqucr ~Hlostandas t!ombustivcis. 

Art. 4.0 A pc:osoa, <tue seglli'ar Il<'Sta colllll:tnhia, tic<t sendo 
ao mesmo tempo segnratlo e segura .. lot·, com l'd->ponsabilidaclc 
reciproca, mas som pro pl'oporcional c limitad<t 110 sou seguro. 

Art. ;,_o O associado pôllP, quanLlo lho apt·ou\·cr. dc·sistir da 
11ua qu;tlida.,le do segurado, isto é, nii:o continu:u· a ter suas 
pro;n·iedadc> seguras ncs 1.a comp1nhia ; da rcspnnsa.hilidadc do 
segu '[}.Llor, porém, só ficctt'à isento depois de approvad,ts a-> 
cJnt:ls do a.nno a quo se tivm· obl'ig;vlo. 

Art. 6. o O associado, quo deixat• de ser scguratlo, só te: á 
direito, nos te ·mos do art. 40, á quota que lho roubcr nos 
lucros liquidas do anno, correspondente ao prcm i o q uc houv0r 
pago. 

CAPITULO H 

D \ AD~ll:\JST!tAÇ'}O 

At·t. 7.• O govcrrw o a administ,ra<;J.o cLt comp tlllti,t rcsitlcm 
na assCinbléa gorai dos a~socü\lo~. 110 coJL~clho tio adminis· 
tra<;:'io, no diroctor o no gerente. 

Art. 8.• A companhh não tem firma social, todos os actus 
prat'cados e assignados pelo dircctor, ou pelo ccn-;e!Jw de ad
ministração! nos ·:casos previstos c nio previstos, obrigam toda 
a comp:tnhta. 
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Ficam, porL'm, todos respoos.wcis pos 1oal o in li vLlurtl
rneote até a concnrrenci~t do valot· dos sou-; seguros, segunlo 
o disposto O'J art. 4°, sem prejnizo a,liás das n.cções quo po>sam 
uar-se por abuso do m:muato. 

Art. 9. 0 O director, Cc·IDO repre~e11tanto immediato d<t com
panhia, é c1mpetonte para demanJar :tctiva, e passivamente, 
o ropresentar a co::npanhia em todos os actos civis em que 
ella tenha de comparecer ou funccion·\r, inve.-;tiJo de todos 
os poderes de livre e geral auministração como em cansa 
propria. 

CAPITULO lii 

Art. 10. A ass[)mhléa ger:tl compor-se-h1. de as-:oci:tdo.~ quo 
tenham seguros no valor de 5:000$, pelo menos, o estejam 
quites com a companhüt. 

Ao associado quo tive: seguro de vn.lor inferior a 5:000:'; 
é permittido discutir em as~omlJléa geral, sem, porém, direito 
de voto. 

O,; votos serão contado.> do mod:) &oguintc: o associado que 
ti ver SPglli'O tio 5:0U08 a ~!0:000$ terá um voto ; ma i' do i!O:OOO$ 
a 40:000$ dous votos; mais de -tO:OOU$ :t liü:OUO::; t.l'es Yotos ; mais 
de GO:OOO$ a 80:000; qu;Ltro votos; mais de 80:00:J$ cinco votos, 
nenhum, porém, terá mais de cinc) votos, r1U1,lrllwr flUO soja o 
v:.tlor do seu seguro. 

Art. 11. A ass :rnbll1a. gm·n,l ju!g-a,r-s0-lla. legalmente cunsti
tuid.t aclmndo-se pt·eson&os !OU, pdo menos. dos seu~ ass .ciados, 
quo tenham seguros nesta cc>mpanhia us valores do qne trat~ o 
artigo antecedunr,e, salvo o~ casos pr,•.visto~ no,; artd. ·~1 o 54. 

Art. 12. Si na pt·,moira reuni:'io n.--,o comp:trot!!!l' o numero 
de associados do a1·tigo antecedeu te, far-se-ha nova convo
cJçã•l, üeclaralll!o que a assernbléa g(:r;~.l !'tmcciun:u·á com os l[Ue 
cstiYerem pre~cnt.e~. srmdo va\ill:ts as delih~J·açõos que nesta 
segunda reunião forem t<nnadas, com oxccp;·ão d:1s r lo 'l ue tratam 
os arts. 21 o 5L 

Al't. 1:3. Não se n.rlmittem votos por pl'ocm•a,lor para a elei
ção rh membt'dS rb aJ.mini:>traçãu o d:t coJmni,sã.o de oxamn 
do contas. 

Podem, comt.udu, fazer-se representar o marido pela mulher, 
pupilos e curatelados por seus tutores e curadores; a firma. 
social por um de seus SJcios; a~ corporações por wus prepostos, 
cabendo-lhes o direito de votar, uma .-cz quo os .-:tlores dos 
seus seguros attinjam :t cifm do 5:000$ o segundo o ;u·t. 10. 
Pa!'a os doma. i~ actos sãu admissíveis procurações. 

Art. 14. A assemblú:1 geral será prosidida por um dos asso
ciados presentes, que, :-:ob proposta do directur, for acceito ser
vindv de secretarios e escrutadore~ os associados, que pelo pro
siuente da as:mmbléa forem convidados para exercer tacs 
funcções. 
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Art. 15. Antes de começarem os tt•a.balhos devt,riio os asso
ciados assignar os seu nomes na lista de prr·sottr;a c Jeclarar o 
valor tot.al dos objectos seguros. 

Art. 16. Siio attribuições d 1 asse:nblé:\ ~eral: 
§ 1. o AHomr e reformar os estatutos, ficando, porém, qu ti

quer alteração ou rel(n·ma dopen.tonte da approya<;iio do Go
verno ; 

§ 2. 0 Resulvm· qu<~lquor objecto para o <lll:tl for convocarh c 
seja da sn:J, competencia. ; 

§ 3. 0 Julgar ascontn.sannnaes; 
§ 4. 0 Eleger c destituir os n,cmbt'os do consl'lho de a<lmilll-'

tração, os rb1 commissiio de exame do coni.a~ o " gr•rPnto ; 
§ 5. 0 Na hypotllcse da, dr•8tituição, pruccJot· r·m '''gnitla :i 

eleição ; 
§ 6. 0 IJeliberctr sobee a rcspJnsaJJilirhvle do rlircct.oe P c"n"r!

lho de aclministração. 
Art. 17. No mez dcjunho rle carl:t annu re::nie·<0·h<t a as

sembléa gcr.tl ordinaria par:t tomar conhccittlfJ11t•J rio rela.tnri.<J 
do director e do parecer d<t commis~ã.o üe c·xame dr• cunt:t~. 
bem como tlclibm·ar sobeo o quo fot• rln sua •'<JillpPit~nda. J\t<i 
30 dias depui~ da. sua a.ppruvn,ção, será rcmcLtidn <l I' ·pa!'tirJ'o 
competente o relatorio do dircctor, acompanhado do lt:da,B<;o, du 
parecer da commissão de contas c tlomais annexos. 

Art. lf-1. No mez (lc dezembro tlo :tnno resp,;ctivo reunil·-sc·ha 
a as~ombl<" 1 geral ot·dinaria petr<L elPgee pot· c,;crut.inio socrctu 
o govcr!lo e a administraçiio da C•Jmp:~nhi:t, ii:ml<'•Jtllo :t com
missão de exame do contas. 

Art. l!J. A c<mvoc<tçilc• orJinaria <lll extraol'rlinaria da as,mn
bh'a gmal ~m·ü feita pol' annunciu' no jol'nal <lo m •.ior cit·cula
ção, publicado~. pelo menus, por t re' vcZP', ,;(•ndu a primeira 
com 15 dia~ ,;e antecedcncia, declaeandu-'e o fim tLL rcnniii.o, 
c um tlec<i;!na•Jto tb Ioga!', ui:t e hoe:t. 

Art. 20. Hrmnil·-,e-ha <~ :L"Oinbléa geral cxtt·aorJinal'ia 
qn:m,to, u. bem dos in l.orc:;:;cs da compa,nhi:t, o·.iulg:ll' convonionw 
o tiirector, o conselho de adminis~nu,;ão cu l'ur 1'. querido por 
cincoenta asc<ociadu,-, pelo menos. · 

Em tacs casos, :t ecuniiio f:tt•-sc-ha doutro rlos fJllinze üia' 
~eguin tes. 

Aet. 21. ~onhuma. prop ,~t.a. rpw di,:,.;cr re-pnito :'c refurm;~ de 
estatutos, á responsabiliúa.tle do consolho ou :"t ~na dcstit uição, 
e bom a,qsim a di.-<solução c liquidação da. companhia, poúerá 
ser di>'cutida e Yotada. na mesma a~~3mblé:.t, ol'dlll:u·ia. ou extr:i
ordínal'ia, em que foi' apr.:~en r.ada, dm·enúo c~tar consti
tuida por um qumto dos seus a~~ociado~ a a"~cmbléa Pxtra
ordilMria em que tivoremlugat· a deliberação e votação. 

Si, pol'ém, nem na primeira, nem na ~egnmla rouniã•J com
parecet· a quinta parte dos assocíados, será convoc<ttlu. uma. ter
ceira, na qurtl se deliberará com qualquer numero. E neste 
caso, por annuncios na imprensa diaria por mais de tre.~ Yozos, 
se funi a ulttm:.t c .nvocaçãu, com a11Uella dccl:~ra(,'ão. 
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CAPITULO IV 

!lO COi'>SEL!!O DE ADMINISTR.\('ÃO 

,\l't. 23. O conselho de administraçã') ~oe.i compo:-;l.o do novo 
mombt'<J~, tir<vlo,; dentre os a~~ocia,fos qne e.-<ti vel'em nn,s con
diçõc~ do artigu ~cguinte, nomen,dos por maiorh ue Yotos f'Ul 
:1 s~nm bléa gcn·al. -

.\rt. 23. A nomeaçfto ,lemcmbro do con<elho de :-tdminbtra
ç'to ~ó po1lol'á recahir em as,.;ociado que t.nnh:L em sogut·o 
pl't;,lio~ nc~ta ··ompanhia, no valor niio menor de ·10:001).~000. 

,\rt. 24. De entre os memhros do conselho ~eriio por este 
!'leito,, lo..;o que ontre llJ exercício de sua~ funcções, um pre
,idcnt.c c um secretario. 

O mo-<mo c<Jnsclho ologcrá do entro si um diroc&or, rJue terá 
i0 :cumini,.;trar a companhia. 

Art. 2:-i. Não podem f<~Z'W p:tl't·.~ do conselho, nem exercer 
runjn 1t llliOnto :v; funcçõcs de director o gcrento, o~ paeentes 
,. atnn-< dentro tLJ segun lo gl'áo por direito civil. 

Al'i. 20. n •·on.;olho de a1lministrar;:to reunir-se lm. p0lo 
111Cil<J~, Ulll:\ YOZ p01' lll"Z, O c\l'lllpro <llliJ fol' !'I lO Vlll':ulo pelo 
tlirectot·. 

_\rt. ::,7. Compete ao mesmo con~cllto : 
~ 1. 0 Tom:tl' as mdi<hs que julgal' convenientes aos inter

p<,c~ da c<Jmpanhia ; 
:::; :2. 0 Occiilir os negocias occurrcntes sobre r]uc for eonsul

taJ,) pelo llirector ; 
§ :;.o Appt'o\-ar o regimento intm·oo quo for org.l.ni>a•lo pelo 

·lircctol' · 
§ 4. 0 Ex;tminar :t e<cripturaçã.o, verificat· o ostad,1 da caixa 

e f'xigit• informar;õ~s para bmn fi.,ctlizn.r os actos da atlmi
ni-<tl'açã" ; 

§ 5. 0 Examinar c approvar os balancete' mcn>ae-< que lho 
forem apresentauos pelo diroctor ; 

§ 6.° Cunvocar a assemblé<t geral nos ca<;os ordinario,, 
<Jnando o não for pelo dir~ctor, c no< caso~ cxtraordinarios 
'ompre qn'~ o exij:tm as convcniencia.s sociaes ; 

~ 7." E't:Lbelcccr as condiçõ3s das apolic:H <los seguros, so
~undo as bases e clausulas destes estatutos. 

Art. 28. As deliberações do conselho serão toma las por 
maioria de votos, reservan,h-se o do presidente para o lias
empate, quando for neces;ario, S<mdo licito a qualquer dos 
membros do conselho fundamentar o seu voto e fazel-o in
serir na acta pal'a salvar a todo tempo sua. responsa,bili
<iade. 

A1·t. 29. As funcçõos dos membros do conselho durarão 
trc. annos, salvo o ca<Jo da do3tituição pela assembléa geral. 

Art. 30. O conselho do administração poderá ser reeleito uma. 
vez appl'ovadas as contas do anno social em qnc ti. e r servhlo 
'1.nteriormonte. 
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CAPITULO V 

DO DIRECTOR 

Art. 31. O Llire ·tor seeá n)m laurJ p!lo conSillln, na fórma 
do art. 2t, c a3 suas funcçõJ~ terão a uuear}ío tlas do 
conselho. 

Art. :~2._ O dir•ector a~llar-so-ha errectivamonte no escripto
rio da companhia pJ.ra resolver· c the;t,liz:tt' todo:; os twgocios, 
competi mio ihJ além disso: 

§ 1. o Exe>cu ta" fielmente este a cst.:J.tu tos ; 
§ 2. 0 Executar a'> d::libcrac;ões d;t as;emblra gm·al e tio cJn

S('l!IO de a !ministração ; 
§ 3.• Organis:ll' o regimento interno da companhia; 
§ 4.o Apro.,cnt:w mensalmento ao conselho o loalanecte, otfc

recendo-lhc toJos os e;clarecimentus peecisos par;L ctl"cctuar-so 
a rigoros:1 fiscaliz:tção ; 

§ 5.0 Nomc:u· c demittir os r,mpregados da companhia sob 
proposta do geecntc; 

§ 6. 0 Marcar ordenados e gratilicaçÕ3S aos mesmos emprega
dos, de accorrlo com o gerente; 

§ 7.° Fixar o quantwn das fianças para os cargos qno a,s do
vem ter; 

§ s.o As.;ign:-tr o expediente, as a,polices, os contractus, o~ 
cheque3 pa.m lcv:\nt'tmento do dinheiro üa companhia, con
junctament.c com o gm·onte.; 

§ Do E~LLlJe>le::•r os pecnuos que os Slgtira.,Ins dc.vem pa,gar, 
segundo a tabell:t regulador;t c a naturezct dos riscos dos 
objcctos sr.guro~. de accordo com o gerente; 

:::; 10. Convoca!' a as,;omblüct grwal ordinada 011 t•xtr:wrdina
ria o o conselho do all.mini.,;traçi'io, tioS casos pt·evistos nestes 
r•statutos; 

§ 11. Pt·ornovor, do conformidade com os estatutos, o pro
gresso e dcsenvol \'imonto da companhia. 

Art. 33. Em remuneração do seu trahallw, o dircdJr ven
cerá o honorario de dez contos e oitocentos mil réis an
nna.cs (10:800$) o mai,; a porcentagem de trcs pOt' cento 
(3 °/o) uos prcmios rlos seguros de catl<t anno social. 

,\rt. 34. O director deverá prcstat• uma fi:tttçct rl::J ya,lol' de 
vinte con:;ns uo rf)is (20:000$) em bens inuno·,·uis uu om apo
lice.> tia di dd:L pnhlica na.cionaJ. 

Ar·t. :JG. Quando o dircctor deixar de possuir predios no 
valot• do quarenta. contos, como é exigido pelo art. 23, ou 
hypotheca,!-o~. ou por qualquJr circumstancia mudar do 
ostauo üe fortuna, de maneira quo não otfereç·a a; garantias 
sulmn Lontlidas no c i tatlo artigo, não pódc cxct'CCt' o nrgo, 
ropubntlo-so vago par<L Slll' preenchido n:L fórma mat'..:<tda nos
tos eshtutos. 

Art. 3:1. No impo,limento do directoro, o conselho nomc:trá 
um de sons mcmbt·os para substltuil-o. 
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CAPITULO VI 

DO GERENTE 

Art. 37. O g.•c·cnte será. eleito do accorJo com o ~rt. 16' 
§ 4°, c anteói de entrat· em exercício pr0stará. uma fiança dJ 
cinco conto~ de réi3 (5:00)$) em bens imruovcis ou om apulice3 
d:.t divi·l:t pnb!ic~t nacional. 

Cumpetn- !I te: 
§ !. 0 A inspccçiio do cscriptor[o. 
§ 2. o A gil::trda 1los lin'c>", a ronscevaçi"lo doJ moveis o mais 

f)l,jectos pJrtcncent% á. comptnllia. 
§ 3. 0 Agonciar ;;c;.;·uros c t1·at:n· (]C todo o serviço externo tia, 

comp~mltia, cxami1Jando pcssortlm~nb os ol,jectos peopoltos ~t 
scgm·o c ver i ficando a natureza dos re.,;pecti vos riscos. 

§ 4. 0 A~signar CJnjunctarnentc com o dircctor o expeJicntP, 
as ap Jlier.-;, ol contractos e os cltc']llOS pac·a levantamento <los 
<linhoieos. 

§ 5. o Fix.w com o dil'.lcto~· os prcmi03 qu J c; s:'.:!Ul':t:los 
devem pagar, h !3m como a porc.mta.'l"Clll a distei bnir aos mesmos 
no fim 1lc cada anno social. 

§ G. o !'t·op r ao dil·nL:I o r as pc•s>o:t..: no c~so ,l:J s:\r<:m l'lllPt'l)· 
gado., ,~;t c nnpanliia. 

Art. :Jt<. O gorent'J Yencedt o lwn:JI'ario de sete con(os c du
zentos mil réis annuaes (7:20fJ~) e mais a p::>rccntagem de trcs 
por cento (3 o f o) dos premios dos seguros de cad ~ anno social. 

CAPITULO VII 

,\rt. 30. !Iavcr<t nm:t commi,são do cxa.mo de c mta~, com
posta cb tt·es :ts~oci:Ldos, oloit:t pela asscmbl~a g.wal, rn f0mn 
indicad:t no§ '1" do étrt. 16. 
Comp~tQ á. c:nnmissio de exam J de contas: 
§ l. o Examinar escrupnlolamcnte a cscriptlll'aç:to da. com

panhia, prna o que o dir<·ctor llw franqueará todos os llvros 
e documentos probatol'ios da. receita c despcz't, ministr:tndo-lhc 
sem re,crva toda~ as informações po.lida~. 

§ 2. 0 Apresentar á assemb!éa. geral ordinaria o SJU parecer 
sobre a gostão c contas l!o director, relativas ao anno decorrido, 
c quaQsqnor negocias conccmcntes á companhia. 

CAPITULO VIII 

DOS RBTOR:\"OS E CWOTAS A I!ISTilll:UIR 

Art. 40. Os associado> toem dil'oito a. pcrceb~r. nt proporção 
dm; seus seguros, os lucro> líquidos r1uo S!3 vci·ifical'em em cada 
anno social. 
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§ 1. o Constituirá lucros líquidos o saldo que res11ltar da tota
lidarlc dos premias de seguros, depois de do,luzida~ as poi·cen
tagens da administl'ação. a importancia dos sini~troJ or,corrido~. 
as tle.;pczas geraes, a qnota do fundo de reserva" :t impor
tanci:L dos impostos das quotas a distribuir. 

§ 2. o A quota do fundo de reserva será calculatla sobre a im
portancia liquida dos premios de seguro, deduzidas a~ drspezas 
g.:lraes, n,::; porcontagcn.s da ~vlminiska<;·i\o c o v:Llor dos sinistros 
oocorriLlus. 

At•t. 41. Quando, em coasCJrtuencia de rescisões, diminuições 
e ahatimeuto dos contractus rios seguro3, pJr dewaloeimção dos 
objecto~ s:~gurado.>, re.mlbr que o sa~do a fa voe rio a·gum ou 
alguns a'>socia.dos seja supel'ioe á imp:>rtancia a quo no anuo so
!ZUinte ficarem re<luzidus os premias do~ segnrus, toem ellos 
direito ao ntorno dt)SS'\ tlifferença.. 

Art. 42. To1los os annos, do mez de maio em ueante, terá 
logar o pagamento: 

to. dos retornos, a que se rerorc o artigo antecolcnte, cJr
respondcnto ao anuo anteriot•; 

2°, das quotas no~ lnct·os líquidos do anno finuo, perte·teontes 
aos associados, que, estando quites, houvcnm deixado 1lo ser 
segura<los. 

Art. 43. As quot1.s dos associaLlos que, achantlo·so quites, 
houv,~rem deixado de fazer pa1·te dn. companhh, em vil'tnde, 
quer das descontinuaf;'ões de seus lleguros, quer da re,ci-;Ko dos 
me;mo' por declaraç:to propda, ou por docLão elo <lit·cctor, re
Yertel'i'io para o fun1lo do reserva, si ni'io í<Jt•cm reclamadas 
dentro de tres annos, contallos da (poca em que <hwiam ser 
pagos. No mrJsmo pt·azo prescreverá o direito aos rotot•no.s a 
que se rcfrre o art. 41. 

CAPITULO IX 

DOS FUNDOS DE RESERVA E ESPECL\L 

Art. 44. A companhia ter :i um fnmlo de reserva, destinado a 
subvencionar o pagamento de sinistros, quando par:.t ro'tlizal-o 
forem insufficientes os premios dos seguros do qualquer anno. 

Art. 45. O fundo de res(lrva será ele valor illimitado e for
mado pelas seguintes verbas: 

§ 1. 0 Uma quota parte, deduzida da importancia dos premio!'! 
do segu ·os de cada anuo, nos termos do art. 40, § 2°, 

§ 2. o Metade dos juros dos titulr>S da c,)mp.Lnhia-
§ 3. 0 As quotas nos lucros liquidos e os retornos não recla

mados dentro de tres annos da época em que deviam ser 
pagos. 

§ 4. 0 ,\~ C'J"t'~'~ j•Jrlici~'l ew qlle3+.0es ~·i\nh·u :pcl~. com-
Fm'lh. · 

§ 5. • O producto da.~ merc:J.do;·ia.s a>a.ria,las entre;ues pelo~ 
segurados <i companhia. e por conta de.-ta .-on·lidas em hasta 
publica. 
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§ G.o As quantias reputadas queb1•ados por não perfazei'cm 
numeros inteiros no quociente da divisão dos lucros lirJuidos do 
1~;1,d[l. <tnno. 

~ 7 ." As qu<tntias provenientes do duplic<tt<ts do <tpolicPs . 
. \.rt. 46. A quota, indicadtt no ~ 2° do artigo antei'ior, scnt 

de :J % até o fundo do reserva attingir a. duzento~ conto~ ; do 
4 °/0 at,é attin;.ár a qn:.ttrocentos contos ; tlc :~ 0 /o at•; attiugir <t 
~ei~contos conto-; de rt\is; do 2 o /o :ttli attin;.!'ir a oit<Jccnto~ c.m· 
tos de réis ; tlc I 0 /o atú :tttin.~.dt• a mil contos tle réis ; de mei'J 
( l /2 o f,.) desde quo P"rfizer mil contos de rliis. 

Art. 47. A importanci:.t uo fundo de reserva deverú ser cm
pre;.::ada em apolices tl::t Divid<t Publica Nacional. 

.\.rt. 48. A comp:.tnhi<t terei nm fundo especi:J.l, do valot· m:t
ximo de cem contos de róis (100:000:)) de~tin:\do pt·ecipn<uuentc 
:t auxiliar a in•lemniz;tçi'to dos sini8trosoccort'idos o a aug-mentar 
as quotas tios assochdos nos lucros liqui•los de cada anno, 
111tando o conselho j!!lgat• conveniente. 

Art .. 40. E~sc fnnclv cspllci<d, constituído em dinhcit•o, sor<t 
l'oemado pelos rospodivos jtu·os e pot· metade da rend<t do 
fnndo do reserva ; isto é, dos tit•llos quo a companhia possuir . 

. \.rt. 50. (Juando o fun:lo o1poci<tl attiHc:i1· ao m.nimo <le cem 
r'01Ü'JS ele réis, a rcspcdh:t ren<la, bom como a mct:ulc da dos 
r,itulos <ht comp:wltia. 'r' incot•porar?i0 :Jo ,:altlrJ liquido tl<JS 
prcmios de se:.itn·o~ a distribuir p~lo~ :tS:lociarlus no' k>t·mo~ do 
:~t·r .. 411 >i I o. 

Art. 51. ='lo c;tso de o.;~·otado o funtlo especial, se recorrct·:t 
:to de t•e.,;er\-a para sulivencionat• a indmunização tlos ,;inistros 
occonidos e au;.;mentar a quota dos lucros líquidos. 

Art. 5!. Os fundos de t·csern e especial só serão dividido,; 
pr•lo'> associados no c·\so de diss0Inç?io da companhia. 

C.\.PITULO X 

Iü DISSOLUÇÃO J~ Lli,~UilAr;:lo 

c\.rt. 5:3 •. \. tliS.'lO!IlÇ[O e Jiqnida<:i'io 1lcsta C·J!l1pa11hia SÓI11011f.C 
ter;lo lo;.:ar: 

§ r. o ='lo c.1so de nãéJ precnchct· o t1m social. 
~ ?. 0 (juando, finrl') o peazo •lo uura··ão ria comp:tnl!ia, IJ< :],<

'0Ciados não 'luize1·em proro,!!al-o. 
_\rt. 54. :--;ostJ ultimo casJ é in·1ispensa.>e1 •JlW a drliberação 

"·'j'l ''J';J..Ja unif·Jrm~m31te po!' m.1i;; de •l•JrJ- trT·-·J' lJ numer·J 
!·:'OU., ~;;3J~Ld•J5 e nél'i condi,:·:je.; rl·1 art. !0. 

Ar> .. '55. X·J cas'J d0 dis>air1;'i·J c liquih~·.'io. a c~õ;:ml!é;l 
geral. que ':ot:~l·a. nomeará unn •'Ommi;;s:to rle tr.:·o membro' 
p:li\1 clfé'.:"'·'l \l-:1, nLH"c:tnlo-lh! os h·Jnorar·io; •JU.:> .f.:>VL• l'•c!'
ccber·. 

Art. :JG. o~ hons serão repn.rtidos prlo'l associados que 
fizerem parte da comp:tnhia, tendo já tirli) sn~rn·os 'J~ ~·m" 

Poder Executi ,. o 1902 
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pruuios por mais ue cinco annos consecutivo:;; até a drtta 
d<1 mesma dissolução e liquidação, devendo sor a partilha na 
propot·•;·J.o dos ntlores dos soguros. 

CAPITULO XI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 57. No moz do abril de cada anno o dieod·Jr annunciar<i 
pela imprenst em quafltos por conto mrmt:tram as 'lll'Jt:ts dos 
associados nos lucrog liquiuos do anno antoriot·, c,n,·idu,n,[o-os 
a Yieem ,;ati~fazor llO es·~l'iptorio da companhia, em todu., os 
dia." utcis •1<) mesmo mr•z, a importancia d:1:J cuntri!>ttit;Ül! . .; dr:
vidas p:1la continnac;ão llo; seus seguros. 

Art. :JS. O as,.;och>lo, •tuodut·anto o dito m:;z d) a1 >t'il dPix u· 
do pagar a smt conl;ribniç:'io, per.h!':i do ·do lo;,;o ét su t <Jil \!idade 
do sB;;urado, S3ll1 direito tlo ecclamar da Ct)mpanhh in,Lcmni· 
za<;>ão alguma, si por ventnea,, depois da.; cinco horas rl:L taJ'clu 
do dia 30 de aht•il, acont'lCOt' algum sinistro no.' obj.~:;b.; s:l· 

• gura.dos. 
Da. rosponsa.bilithl.'lc rlc segurador, porém, só ficat•:i, isento 

rlepois da approv<IÇ'IO da~ cJnta.s do anno, a 'ln, s.l tin•r 
obPi~atlo . 

. \i·t. 59. D:\s apolicos dm·m··:o constccr todas a..: con<li<:õc' 
que ful'<llll ost:tbolocitLis 110 conteaci;,J tlo ..: '.é!;lll'•J. 11 • c,Jnfut'· 
mi<la•h <111 at·t. 27 !:i / 0• 

Art. <ill .. \.s apulicos dos sogul'os o todo.;; os <locu'J! mt0~ im
port<tntes da comp:tnhia sô tcl'ão validade c pro.luzi ·ão ell'ci to 
jul'idico, Rentlo a'isignados pelo tlieoctor e pelu gorent:1. 

_\.rt. Gl. O m:tximu do qnalquot· sogut\) do 11l!!t'c:durhs c 
lll>Jvcis <"· :ttr) :;1): orn~. p:11'a cada segurado. 

At•t. 6·!. E' nnlla :t delihoraçã.o tl:t n.ssomblé:t geral r1ue ap
p~·ovar as contas e o b:llanço do tlircctot·, si nãu fol' pl'ocedilla 
do rela.bl'io o pl1I'Ocer Lla com missão de exame <lo c.ml;•.s. 

Art. 1\3. Sô no casJ oxtraot•Jinario do sm·em immffieientcs a 
importancia dos pl'omios do SBguro e oJ fundos ospocial e d,; 
resJl'V,_t, (· '1'18 so t•atoiará. u pagamento <le qu:tlquer sini>tro, 
fazomlo·SB o ratQio na proporçiio ül) val H' <lo scg<H'O de c:td:t 
a-;sJcia<lo. 

O asluci:t•lo, qull, tlentt•o do !5 di:ts, tbpois llo avisalo, n:1·J 
pag<L~' <L r111 )tJ. I !li' n lSlJ t'<Üeio lho liocn·tJr cabi tu, incorl'et·:.l 
em mulG:.t lg11al á mo>m'1 qu•)ta, o t:~nto c;;t:\ como a multa 
srm:i.o dem:tntiaclLs j!l·licillmcntc, cJt't'unj•J pH' cont'\ rio as,o· 
ciado remisso as <lc>pezas d) ploittJ ju lícial. 

Al't. GL P,tn substitui e algtms r los S[)tt; nwmbro~. o <li· 
rJctoe, o~ m.Jmbro3 da. commi~são <lo OX'1ll11) de cont;:\'l o o ge
rente, nos rospec~ivos imped.imentos tcmpot•arios, o consollw 
nom é• ::trá, no primeiro ca->o, um associa1o com us requisitos 
elo artb·-J ; no segundo, um dos SCJ!l'l miJm hr11'l ; no torcoii'o, o 
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que se seguir em votação e no quarto pesson. idonea que preste 
a fié\nça exigida. 

As vagas, porém, definitivas de mombros do conselho da com
missão de examo do contas e do gerente Norão preenchidas na 
fórma da parte primrira rlosto artigo somente até a prirnf'il'a 
reuniã.o da assembléa geral da. companhia, om que SJ r~~rá a 
respectiva eleição: 

Art. 05. O director fará depositar di<triamento as qnant.ias 
que não forem noce,sari 1s n,o oxpcdir,nte, em conta corrent ·'· em 
um banco dosta praç<t á escolha do consol!w. 

Art. 66. A fiança ou hypotllecn, que toem do prestar o diroctor 
f' o gOI'onte, será etfcctu Lda, sondo a. comp:Lnhin, representada 
por (Lous mcmhros do conslJlho c~pecialmonto design:Ldos para 
o-;to fim . 

. 'll't. 67. Qnand.o o d.it·ector, por ter deixa lo o cargo, tiver 
prestado suas contas e estas sido a.ppro1·adas pela a;;sombl~a 
gora!, p"dcd\ com uma certidão d::t. a.cta dar baix<L d::t. tie1.nç::t. 
011 hypotheca, devend.o no respectivo contrar::to dt)C!arat'·He llllO 
o OIJUS ces><t com a. a,ppt·ovação d.n,;; CJ'l tas do nHi:ll'J anno da 
sna a.<Jrninbtrn.,~ão. 

Art. 68. Nos casos omissos ou duvitlos JS, nest.r~ estatutos, 
compete ao cJn~clho deliberar como ontunt!Ct' mai-; Je equida lo 
o conformo os int.crcs,e"l de compn,nhia até a pt·oxitwt renniiio 
d:1. a~<ombléa geral, a qupm compete pro\'id.onciar definitiva
mente. 

Art. 69. NCL vigencia do decreto n. 4270, do 10 do dezembro 
de !901, se observa:·ão tambcm as seguintes dispoüç:Jcs: 

§ t.o As tluzontas apo!icc~ que constitu~rn os duzentos conto . .;; 
realizados pela comp:mllia no Thesont'o Fetlcr,d, fil~êtlrt excluídas 
do fnndo do reserva o !brrnando nm fundo de garantia, quo 
sr:r{t inta.ngivol, 1ora rlos ca-;os especificados no cir.ado tlocroto. 

§. 2. 0 Os j11ros dcs·ms ::t.polices terão tlo.>tino idcntico ::t.os do 
l'nndo de re:>Ol'Ya. 

§ 3. 0 No caso d.o disdolução c liqniilaçito da companhi ,,, ob
sct'vadn,s n,s pt'cS·'I'i['çõcs do eit::t.1lo dce!'cto, o fttndo L!c ~:uanti:t 
será rateiarlo tal que1.l o de rcset·va c especial. 

§ 4. 0 A t[!wt:t., com qnc a compn.nhLt concol't'Cl' pat'::t. o custeio 
rla Superintcndcnci::t. das Companhias do Seguros Tol'!'cstrcs e 
:\[~ritimos, wwá considerada, despcza geral. · 

§ 5. 0 A companhia ~ó acccita,rá ri,;cos nos termos do art. 80 
tio citado decreto. 

§ 6. 0 O conselho de administração, o direcLor o o gerente 
responderão pelas multas que forem impoiÜlS á comp:tnhia, em 
viriudo de infracçõos do citado decroto, por olk~ coJnntr~tti,hs, 
~~.nccionadas ou praticad:~s. 

§ 7. 0 O ,Jiroctor c o gerente siio obrigado o; a ob ;ervar a.s 
pre.;;cripçõc-> do citado dccret'J e a pratic<ll' as diligencias r111e o 
mo~mo impõe . 

. \rt. iiJ. Revoga·lo OI! •lrlr02'·1<l'J 0 Ót'./'10 rjr)~f··~~ J •Jn mr,-j., ;L 
r1j'.rJ :::-::· ~-l r;J!TI;_J'l":flÍ'l ~: ,i-.~··1 ;; ; -:1'!m·- - '::~:; ~:--::· !:-.:. 
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'tt•tigo n.ntncJlvnt•} e SPU> paragraphos S3 cntendeefto inexis
tentes, ficando o fundo de gal'antia. inc)l'porarlo ::to tle r•:scrva. 

I>I~POSI•;Õ•·:s TR.\:\SITORIA" 

At·t. 71. Fica a rrct•nl die~ctorict n.'ltoriw,~];t a imp;•tt•ar do 
r-;JYCl'rlO a app;'.);·rrç.Jo r.!:t !J!'c)33nb rcf•H'lTI't rbs c-;tatutJS e ;~ 
tcceita.t· as molific:tçõe.;; flll' o mc-:nvl fizct·, nm:t Yr) 7 • rJue não 
.t\tf)l'<1m snbstan~hlment.3 as i lê···' ncl!ec; rmU•la' c arirJphllail 
l;cia. assen1bltjtt gera!. 

Rio tlo JJ.neil'.), :?.i tlo 11•)\"Cmbt•c rl:.J [:1 \2. ·-') ,[;r-->:'. L' .. \>1,· 

')US(o "\/rares d·~ .\;et:e lo . 

• \ 1n·e a.o :-Iini~terio cb. Ju,ti;a e Negoc'os Inter·i·n·•·8 o cre li to extra

Ot·dinario de 5:0003 p~ra premia e pnblica.;:lo rlo l.l':1halho ·• ~ciencia 

das Finanças», rl0 lent·3da Far:uJ.larle ele Dir·eito ue S. l'anl·'· Dr .. Toilo 
Pc ho da Ye;gn. Filho. 

O Pl'esidn:Jt.l rh l~rpubllca. dus j,:5~a.tln~ Urti,[os rl<J Hraúl, 
'JS'UHlrJ th antoriz:u;:lo cuncL•tlida. jll'lo .!c,•J'r•.t .• l i<·gi~h~:i\ll n. 9\G, 
Jo~tt d:õ':t, rr•.sol\·,l ab ·it· <t·• ~Iini:3t.OI'i•l <h .lu~tír;:~ c ::>legocio~ 
Intoriurc.l o rl'C<i i lo ex l,:·aoJ·Jinétl'iu do ií:O! >11$. scnrlo ':'lr1n$ p::tl':t 
p·tl.plllcnt•J do premio arbitrado ao Dr .. Jacto Pc lro rla \"cig:~ 
Filho. lente da FJ.culda.de do Direito de S. l':tulo, t elo sen 
~ra.l.Ja.lho « Scienci<t 1las Fhnnç-:ts », e ·?:Oilll~, no m:txim", p::tr:t. 
publicu;:io de 1.000 exemplares do mesmo i,l'ahJ.liJo, na. Im
PI'cnsa N:tcional. 

C::tpihl Fedcr,tl, K •h tlcz.;mhrJ de!!)'):.', 14' tb Hepnl,lica.. 

FR.\1\CI~'CO DE PA\.:L.\ ftOD!UG\.:ES .\L\T~. 

J . .!. Scnú;·tr,. 

DECREf•) ~--! ~15 - Di~ 11 D:..: lê~ZC\!111t·J !l': ! 1)? 

D:t instrucções pn.r:t a eleidio do Vke-Pre:sile·l~~ tb. I~~ptl_~lic3. no 
periodo pr~sidencial d~ 1902 a 1\\J.i e p:u·a aq eleições :., l•r·:tc·~ que 
;;e reB.lizarão no c;in. 18 de fevereiro proximo YinLiouro. 

O Presidente d:t Rcpn1J!ict do3 E-;h·hl Cni•lol llo Bra,zil 
!"('.Solve, na confonnid~.de do art. 4~, n. l, d·t Cuns~ituição 
:'<;dr-ral, do decriltJ •.lo Po h r Exccntii·•J n. -ll3'3d, r.l0 213 do 
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novembro ultimo, e do dec-reto legislativo n. 91i, de 9 dLl 

corrente mez, quo na eleição, a que se terá de proceder em 18 dl' 
feverei~o proxilllO vindouro não só pam o c0.r;w do Vice-Presi
dente d~\ ltepublica no reriodo presidencial de 1902 a 1900, ffi~l.~ 
tamlJem para os deputados na legi,latur:t de 100:1 <1 !!105 e 
para a renovnção do ter~:o, do Senado se, ohservom ns instrncçilr~ 
que a este acompanham, assignad2s pelo Ministro de Estatlo da 
.Justiça e Negocias lnter\ore". 

Capital Fede,:_~,!, ll dedezPmhrodc 1911'2, 14° da Rqmblk1. 

FIL\1\Cisco DI: PAcL\. RoDJ:IGt·Es ALYES. 

Dr. J. J. Sen(IJ'('. 

lnstrucções ~ara as eleições ae 1~ ae fevereiro ~roximo vinaouru, 
ás quaes se refere o oecreto n~ 4~~~, nesta data 

CAPITULO I 

DA ELEI~'ÃO 

,\J't. 1." No di:t 18 tle fevereiro proximo vin,Jouro se pro
cede! á, em toda a Repu blicn, não ~ú á eloição para o ca1 go de 
Vic11-Presirlonte no periodn presidencial de HJ02 a l9'JG, mas 
tambem il eleição ordin:1ria para os de deputa,!o na le.;:;islaturn 
tle 1D03 a 1905 e para a renovação uo terç 1 rio Sen:"l''· · 

(!Jecre'.o n. 4Gk6, de 2G il•1 non•JJJ!,ro ultirr:u ; c uerTdo Ir~:::'-
!ativo D. 017,tlü !J d•) COl'l'eiJtC J);(:Z.I . 

Art. '2. 0 A eleiç:to p~ra Yico·P~'·'Sidente S"ri feita Pm hdll a 
rtopublicu, votando o ebiter em um 'Ó n.)me. A eleiç·i"ío pFa 
se:;•J•)IJ!' '''!':( feib p0!' E,b·lo, vctan•!o n e)•Ji!or hrnbr>m nm l.l!n 
só IJ(.ffi(' t·c~ra sutst~~u;~. o ~~I:CH]r r <:Uj') m~nd~J.to Lr)'l\'t~r ~.f·~·~ 

minodo. 
Pnr;~grat~lto uni< o. Si hnn,·er outra Tag~ r1

,:: -~~nadr1r, a eleiçâo 
eff3ctuar-se·hR n::> mesr:::J. ccc:csi:"iü, vchnd· · o c-leitor sPr·ar:\'.!:•-
ment0 í"'''a esta. · 

(Lei n. 3S, de :26 rle j~.neiro de 189·~. arts. 35 e :37.j 

Art. 3. 0 Para a eleição de deputatlos será observada a di· 
visão dos distr ictos el :itoracs estabelecida nos decret()s legisla.
tivos n. 153, de 3 de ngosto de 1893, n. 62CI, de 11 de outubro 
de l89D, e n. 90i, de 13 de novembro ultimo; não comprehemlidos 
os Estados do Amazonas, Piauhy, Rio Grande do Norte, Para
byba, Sergipe, Espírito Santo, Par.má, Santa Catharina, Goyaz 
e Matto Grosso, visto constituir cada um dellos um só districto. 
nos termos do art. 36, § 1°, da lei n. 35, d·~ 26 de janeirÓ 
de 189~. 
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Art. 4. 0 O eleitor votará em dous nomes, correspondentes 
aos dous terços do numero de deputados que deve dar cada 
districto eleitoral. 

(Lei n. 33, art. 36, § 3o.) 
Art. 5. o Nos districtos eleitoraes. cujas sédes forem capitaes 

de Estado e que tiverem quatro ou cinco deputados, e nos 
segundos districtos eleitoraes que devem ell'ger ouatro rlepu
tados por força da disposição do art. 3° do decreto legislativo 
n. 184, de 23 de setembro de 1893, o ell'itor votará em tres 
nomes, e o mesmo se observflrá no 2° distrido r.leitoral do 
Districto Federal, por encerrar maior numero rle eleitores. 

(Lei n. ?5, (ll't. 3G, § 2° ; e decreto n. 16GR, de 7 'In feve
reiro de 1894, art. 16.) 

Art. 6." Carl:J. EstRdo d)rá o numm·o de d'3putados seguinte: 

O Estado do Amazonas ..••.•..•.•...•..• 
O do Pará ..................•...•....... 
O do M;1ranhfto ........................ . 
O r lo Piauhy ........................... . 
O do Ceará .....................•.•..... 
O do Rio Grande do Norte .............. . 
O da Parahyba ........................ .. 
O tle Pern:unbucJ •..•...•• , ............ . 
O das Alagô'l.~ .......................... . 
O de Sergipe .... , ...................... . 
O da B:1hia ............................ _. 
o do E>pirito Santo . , .....•. , .•.•.....• 
O do Rio de Janeiro .................... . 
O do S. Pauh, ......................... . 
O d:1 Paraná ..........•.•.......•.•..... 
O d~ Srmt!l. Catharina ............. , .... . 
O do Rio Grande do Sul. ............. .. 
O r!e Minas Gemes ..................... . 
O de Goyaz ••.•.....••.............•... 
O d<) Matto Grossa ....••••.... , ..•...... 
E o Districtn Federal. .•.. , ........... , .. 

4 
7 
7 
1 

Jn 
·1 

17 ,. 
) 

. ., 
jlj 

'37 
4 
4 

lO 

Total...................... ?.12 

(Decreto 1'. 511, •:e 2'3 de junho de 1890, r,rt. Go; Cunstiluição, 
art. 28, § I" ; o lei n. 35, art. 83 ) 

.Art. 7. o VotaJ fio nas eleições para Vicc-Prc~idento da Repu
bhca, sennrlores e deputatlos todos os cidadãos brazileiros 
maiores de 21 annos, qua1ificarlos e alistados de conrormidad~ 
com as leis em vigor. 

( Lei n. 35, art. 1 o; e decreto n. 1542, de 1 de setembro de 
1893, art. 7".) 
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Art. 8. o São condições essencia.es para ser Presidente ou Vice· 
Presidente da Republica: 

I o, ser brazileiro nato ; 
2°, estar na posse e goso do~ direitcs polit.icns ; 
:1o, S?r maior de 35 anno!!. 
!Lei n. 35, art. 3'!.) 

.\rt. ~1." f:fíq c0nrliçÕflS de elcgilJi!idnd.e pam o Congre:'.~o Na
dona!: 

I. o E:Jt~r nn, posse tlos direitclS lle cHJdito l•r::tzildro e Rer 
:.lista.vel c0mo elf'i to r; 

0 ." 'Para n. C;~m~rfl, •loq Dn,pubvloA, ter mni>'~ (le q•tntrn annos 
de cir1Pdií.o ln·azileiro, e, Jrna o Senado, mais de f;E>ls o ser maior 
éle :~5 ::Jiln••S rle idade. · 

Estn conrJjçiio, excepção feita da irlarlc, niio comprehen•le os 
estr~tng0iros que, achando-se no Brazil a 15 de novembro de 
1889, nii,ll declararam dentro de seis mezes, depois de prnmul
óa•la a Constituição, conservar a nacionalid!\de de origem. 

(L'li n. Tí, art. 29.) 

Art. \0. };;)o pork!ll ser ruta 1 s l''li 1 '·, '':1-PhCJ ,] ' f': ,:Jsi:} ·nt•: 
m Viee ·~ 'l','SÍ<lento r la H"pU blir'a: 

1. o 0.·1 ! ! r0nte~ concangnin"o~ o afTl 18 :ws l" e 2'' g''á•)fi d.o 
::'roBi<lonh n Yic -PrPsi<l•mte que se achJ.r em exercício no mo
_·nento d" eleição ou que o tenhn deixado até seis mezes antes; 
· ;::.o 0-; Mini,;tros de Esi::ttlo on os q'\8 o tiverem si•!o, o.té seis 
mozes :'ntn~ da A!eição; 

3. 0 O Vke-Pr·esidente que exercer a presirlencia no ultimo 
1.1\110 rio Jl''~ indo prosirlcnci:1.l, P''rll. o p.~rio:ln ~··gni•lte, ,, " f.[UO 
.,_ estiver r'x•Tocmio por ncc9.si?.ll da eleição. 

Para2;rapb" uniro. Entenrler-se-lMJJor ultimo anno do período 
pr'ld:lew·ial, p~,ra os atreitos desta isposiçãv, o em que ,;;e der 
1 v gfl, que ther de HfH' proP-n'lhirl~>. co~Jtando-se ate noventa 
rlias d~'ppis r!n. me•mrt vag11. 

(!."Í n. ?S, nrt. 33.) 

A1 t. li. I:' inP!eg-ive l p:tm o~ cargos rle Pr•drl<'llte ou Vi<)e
Presi<lent•_" rb. R:,public:t o Vice-Presidunie qt>e Sll·~c·Jd.ür ao 
ProBid·_,r:;í.n, Yerill··ada a fa.lta deste. 

(Lei n. 3-!7, rb 7 <le dezembro de 1895, art. 5°.) 

.~t-t. 12. Não porleriio ser vct:.vlos pa,ra senador ou deputado 
10 Congressn NuciOllll.l: 

I. OR ministro, do Presidente da Republica o os directores de 
sua~ secJ·e1ariDs e do The~o111o Federal; 

li. ('s go.-ernador~'S ou presidentes e cs vice-govcl'n~dorc;; ou 
-;·irf-JlTt>FiriFDtP~ dos F~taflo~ : 

Ill. Os chefes do Estado-l\Iaior do Exercito e do Estado-Maior 
General da Armflda ; 

IV. Os commandantes de districto militar, no respectivo rJ i
stricto; 
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V. Os funccionarios militares investidos de commandos de 
forças de terra e mar, de policia e milicia, nos Estados em que 
os exercerem, equiparado a estes o Districto Federal ; 

VI. As autoridades policilles e os omciaes dos corpos rle po-
licia e de milícia ; 

VII. Os membros do Poder Judieiario Federal ; 
VIII. Os magistrados estaduaPs; 
IX.. Os Cunccionarios administrativos, federaes ou estadoaes. 

demissíveis indcpcndent.~mente de seu tença, nos re5pecti YO" 
Estados. 

Paragrapho unico. As incompatibilidwles acima delinidas Yi· 
gorarão até tres mezes depois de cessadas as respecti ,·as funcções. 

(Lei n. 35, art. 30; lei n. 342, de 2 de dezembro de 1890, 
art. ! 0

; lei n. 40:3, dd 24 de outubro de !896, art. 4°; decreto 
n. 430, de 29 de maio de Hl!IO, art. 2"; e decreto legislatiyo 
n. 0J8, de 13 de nove•nbro ultimo.) 

Art. 13. Conforme o disposto no art. 24 da Constituiçi"io, nãc• 
póde set• eleito deputado ou senador ao Cungr·esso Nacional o 
cidadão que for pr·esirlente on directot· dP b><neo, companhia ou 
empreza que gosar tle favores do Go1·erno Federal, inuicados no~ 
nnmeros Feguintes: 

I. • Gaiantin <ll juros ou outt•as subvenções ; 
2." Isenção d<3 direitos ou taxas l"e•lerar.;s ou r.,ducç'lo •Jelle;: 

em leis ou contractos ; 
:~." Pr·ivileRiO de zr:n1, rle n<t>cgaçfi". c•J<Jt•·,1·.oto •:<:! hrifas cu 

comes,ão de terr:ts. 
(Lei n. :r), art. :31 .) 

Art. 14. Não por1erão tamholll sor vota•luE\ n•d respcctiyo~ 
Estad•·S, equiparado a {'Stes o Districto Ferieral, os ci lad:los qu··· 
ti Terem em prezas pri vilegi<tda:.; IIU go~areril de subVE:nçõ<"s, g.•.· 
rantias de juros ou outros f a vort~s do Estcvlo. 

(Doere to legislativo n. UH, rle 2:: de setrmh,ro ,,,, I:'>.~. art. C".' 
Art. 15. Em cada ~ecçríiJ dn município, a qual não dever:·. 

ter mais de 250 EJleitores, Invel'ú uma mesa eleituml, encarre
gada rlo recebimento rbs cedui<ts, apuração dos vr1tos e mai;;: 
tralwlhos iuherentes ao proces~o. 

~ 1.0 No rlia ?1J d'l janeiro proximo vindonro, o pre:;idente de· 
governo ou conselho municip;~l, c, rm sua f..Ita, qwllquet' outrc 
membro do mesmo govemo ou cons•3lho, ou o secretario, fará a 
convocnção rios outros membros e seus immediatos em votos, por 
meio de crlitaes e cartas olficiaes, convidando-os a se reunir, 
dentro de 10 dias, no paço municipal, afim de elegerem o~ 
membros das mesas eleitoraes. 

Si o presidente do governo municipal ou qualquer outro mem
bro, eu o secretario, deixar de fazer a convocação de que trata 
este paragrapho, qualquer immcrliato em votos poderá f!lzel-1. 

§ 2.0 Reunidos no dia designado, proceder-se·ha á eleição da:: 
mesas, votando cada um dos membros presentes, em lista aberta 
e alfflJgnada, em quatro nomes escolhidos dentre os elflitores do-
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município, conforme o alistamento que tiver sido feito por 
ultimo. 

§ 3.o Serão declarados membros effectivos das me~as o l", 2", 
3°, 5° e 6" mais votados, e supplentes o 4", í 0 e 8°, decidindo a. 
sorte em caso de empate. 

§ 4. 0 A' eleição de que tratam os dous ultimos paragraphos 
se procederá ainda que não esteja completo o numero dos cida
dãos convocados, comtanto que se acbem presentes, ao menos, 
cinco. Na falta deste numero, os presentes convidarão tantos 
eleitores quantos sejam precisos para completai-o. 

§ 5.0 Terminada a el<'ição das mesas, o presi<lente f1rá lavrar 
uma acta no livro das se~sões ordinarias do governo <•U <~onselho· 
municipal, na qual serão mencionadus os nomes dos mesarios 
eleitos, devendo ella ser assignada por quantos tomarem parte 
na eleição e pelos cidadãos que o quizerem. 

§ 6. 0 O resultado da eleição das mesas será immediatamento 
publicado e notificado por carta aos mcs,1rios eleito~. tanto ofi'e
ctivos como supplentes. 

(Lei n. 33, art. 6°, §§I" e 3°, art. 38, c art. 41), §~ 1", 2° e 4'; 
lei n. 6Cl, rle 1 de agosto de 18\J2, art. 1"; decreto n. 1542, 
arts. ll e 1:1; e dec~t·eto lc•gislativo n. 18-l, art. 2'.) 

Art. !6. T<•mbem no •li:t :2!! rle j·tn<'ir" proximn vinrlouro, o 
presidente !la commi~siio municipal nmnd:1rá a!IIxrtr e<litaes e 
publicai-o~ pela imprensa, convidando os <'leitorEs a •lar o seu 
voto, declarando o dia, Ioga r e hora da eleição e o numero de 
nomes que o eleitor deve incluir em suas cedulas e prevenindo a 
disrriminação dos involucros e das urnas, 1m hypothcse do para
grapho uni co do art. 2" destas instt'UcçõrJs. 

A numeração das secções e designação dos etlificios serão publi
cada<; por erlitaes, e não n;ais poderão ser alteradas atú a eleição, 
salvo quanto á designaçiio dos orliticios, quando esleô não pr!ssam 
mais servir, por forç;~ rrwior provaria, C<LSO em que se fitrá nova 
designação, que se tornará publica por erlital, pela imprensa rlo 
Jogar mais proximo, com antecedenc.ia, ao mcnc·~. r1e oito dic1.-é. 

(Lei u. :i:), art. 3(1, §§ ! 0 e 2"; e decretn n. l6fi?., art. 5''.) 

Art. ! i. Quando o presidente rb co!:Jmis,ãu Inlttticip:d, !lltr' 
cinco dias antes da eleição, não tivet' publicado o edital com :1 
designação dos edificios em quo se devam e!Tectuar os trab:tlho,; 
eleitoraPs, qualquer dos membros eleitos para as me~as eleito
rnes poderá fazel-o, devendo tal rlesignação prevalecer om rela,
ção a qualquer outra que posteriormente se realize. 

(Lei n. 33, art. 39, § 3".) 
Art. 18. O presidente da commissão municip;l] fará, em 

tempo, extrahir cópias authenticas do nlistamentn das secçõ1,S, 
segunrlo a divisão effectuarla, para serem remettidas ás resp•3-
ctivas me<as, no dia immodiato ao d<.t eleição destas. 

Paragrapho unico. A remessa dessas cópias será feita pelo 
Correio, sob registro, ou por otflcial de justiça, cumprindo :\quelle 
a quem for entregue accusar o recebimento. 

(Lei n. 35, art. 41.) 
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Art. 19. Quando, até oito dias antes da eleição, a mesa não 
tiver recebido a cópia do alistamento referente á sua secção, po
derá qualquer dos membros della requisitnr a referida cópia do 
serretario do governo municipal, o qual, fl{Jb pena d8 responsa
bilidade, satisfará immediatamente a requisição. 

(Lei n. 35, art. 42. ) 
Art. 20. O prPsid:1ntl! rlo gov~;~rno municip;Jl commun!cará, 

até 10 de fevereiro pl'oximo vindour·o, nos Estorlos ao res
prctivo presidente ou governador, e no o,stJ-icto Frderal ao 
l\Iinistro do Interior, o numero de secçõt>s em que, nos termos 
dos arts. 38 e :-eguintes d<L l!Cli n. 35, t1ver ~ido divHiirlo o mu
nicípio uno DL~tr.cto Fc·\cral, e o uume1o (lo dr it."n•s d') C<Hlf', 
S8C;;ão. 

§ 1." O pr"sidenio 0~.1 governa•lol' do Estnrlu o n '-linistro do 
Intel'ior, em vista dessas communir.açÕPS (que rerp1isitarão 
quando falt<11·em ), organisarão um quatlro, couforme o !noLlclo 
anncxo, contPndo todos os municípios •lo E;ladu c tod<.·'S ~3 fr·e
guezias <lo Districto Ferleral, bem assim, guarrhvh n. orrlem 
numerica, o numero de secções de cada município o Jre:;u::zia e 
o numero de eleitores de cada secção. 

§ 2. 0 Desse quadro remet.terão, antes do dia d!!. eleição, uma 
cópia authentica ao presidente da r~spectiva junta ~qlllrarlora 
no Estadu ou no Districto Federal, o outra ao vice-pr'-''>irbnto do 
Srmarlo. 

( Lc·i n. :l47, art. 1°. ) 
Art. ~~- Nr:; munHpic~ em qu?, por qnalqner lll!;tic. f1, niio 

Se houver rti!Hla f'l'OC':ldidO áS diligenciaS l'CCOIIIIDOI1r}a<J~3 pc!O 
art. 39 da lei n. 3:--, os presidentes dns counni~c.õ: s mu•1icipnes 
cumprirão ucodo já o que LO acha dtc;po~to no ilH"';au ~~l'ti~;o. 

( D.:cr•Jto 11. IGGS, art. 2°; decreto n. 2riU3, de :!7 de no
vembro de 1897, art. 3·•; e drcreto n. 4177, d" '?S ·!f'. ·-·~rn
bro de 1901, art. 3°.) 

CAPITULO I! 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 22. Os mAmbt·os daR mc<as Pkitor8~~ l'"m:il' 'C-lrilo no 
dia da el'lic:iio, ás D horns da manhü, no Jog:~t· rlr->h'nado, e 
elPg!'JHio, á pluralirla.de de votos, o ~eu presiden Le e o ~'eC!'<Jtario, 
aquelle designará, dentre os demais rne>mhros, os que d<Jvam 
fazer a chnmada dos eleitores, receber as listas e nx:nninar os 
títulos, lavrando o secretario immfiCliatnmente a acta, em livro 
proprio, aberto, numerado, rubr·icado e encerrurlo pelo presi
dente do governo municipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
( Lei n. 35, art. 43, primeira parte. ) 
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Art. 23. Proceder-se-ha á eleição sempre que comparecer, ao 
menos, um dos membros da me~a, até ás 10 horas do dia mar
cado para ella. 

Nette caso, o mesario pre!lente convidará dous dos eleitores rla 
secção e com elles elegerá os outros, que funccionarão, até ao fim 
dos trabalhos, sob sua presidencia. 

§ 1. 0 Si comparecerem dous mesarios, cada um convidará um 
dos !'leitores presentes e os rruatro elegerão o quintn, quo f0l'á 
escolhido á sorte, si lwuver empate. 

§ 2. o Si cem parecerem t1·es mesari0s, convirlará éJ, mest~. dous 
•los eleitores pre:;entes afim rle occuparem os Jogares vag<:-s. 

§ 3.° Cada elt>itor votará na rocção em qne rstivrr alistado. 
Si, pnrém, até :1s 10 horns elo dia rla olei~,;i"Jl não ccm1parocer 
nenhum do~ mesarios da secção, os eloitore:; desta podcr·ão vo~ 
tar em nutra qualquer, onde s:·us votos ~erão tomndos em ~epa
rado e detirlos os •liplomas até terminar a apuração. 

§ -L o lnstallatla a mesa, t•1rá começo a chamada dos eleitores, 
pela ordem em que estiverem m. respectivr~ cópia do alista
mento. 

A fa.lta dessa cópia, porém, não imperlil'á o recebimento das 
codula~ dos eleitores rrue comparecerem n e'tltibir~rn os sous 
ti tu i os dovidamente legulizados. 

§ :,.o O eleitot' nfto r;.~rú r.•1!nitti 'o a vot-~:- •·;m ap!e~entar 
o 'Wil titulo, n:\o podenrlo, crn e;•c:o algultl, r•xhihido !!Stc, lhe ser 
recusado o voto, nem tomado em separa•lo, exeepção dos casos 
prcvisL.;s no § 3" deste artigo o no § G· do ru L. ;!G de0tas inslru
cções. 

No dia da eleição, si nenhum dos mo~arios houver nindtt rece
bido a cópia do alistamento, a eleição ss realizrmí., fazcnrlo-se a 
chamaria 1 or qualquer cópia, que sN·á posteriormenln auttwn
tica•la, nu me'lrnn, na faltrt rle cópia, ~e proce:tCJrá á eleição s~'m 
chamaria, sendo arlmittidns a votar tochs cs ddtol ".'~ q 11e se 
:lllrl~.-entarem lliUUiduG Je ECU~ litn[c_:;. 

§ l1." l'7a;;r,oc;·õ'ls I1llmicip •e'> em que, pJr qur.lque1' ciJ'cuw.
stancia, se não tiver procedido á. revisão do alistarnPnto, serão 
n,dmittirl0s a vota,!' o~ cifla<lão~ incluídos no alistameutn anter·ior. 

§ 7 o O recinto em que c::;tiver a me~n. eleitoral sarit separado 
do resto d:~ s'da por um gmdil, proximo rhqnall:t, P>•ra que 
JlOSsam cs elPitores presrntcs ftscnlizar d!' fórado recinto todo o 
processo eleitor<ll; dentro do reciDto o junto aos mcsarios 
estarão os fiscaes dos canrlirlatos. 

§ 8. o Antes rla chnmadn., n s urnas serfio abertas o mostradas 
no eleitorado, para que verifique estarem vasias. 

§ 9. 0 O eleitoi', logo que tenha deJlositado na urna tres ce
dulas, manmcriptas <•u i:nprrs~as, em involncros distiuctos, 
uma - para \ice-Presid•mte da Hepublica, - uma para depu~ 
tados-· P outra para sen~dor, assignará o livro do presença, 
aberto, IJUmerado, rubricado e encerrado pelo presi<lente do. 
commissào municipal. 

Na bypothese do paragrapho unico do art. 2" de~tas in~tru
cções, l1averá Eegunda urna, em que serão d8positada~ ag ceflulas 
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relativas á eleição para preenchimento da outra vaga de se
nador. 

§ 10. A eleição será por escrutínio secreto. As urnas se con. 
servarão fechadas à chave, emquanto durar a votação. 

(Lei n. 426, de 7 de dezembro de 1896, art. I• e paragraphos ;. 
decreto n. IG68, Mt. 7•, §§ 3•, 4•, 5", 6•, 8" e 9•; e lei n. 33, art. 3-t, 
paragrapho uniro, art. 35, e art. 43, §§ 30, 4°, 5•, 6•, s• e 9•.) 

Art. 24. Será licito a qualquer eleitor votar por voto desco
berto, não podendo a mes.t recusar-se a aceitai-o. 

Paragrapho unico. O voto descoberto será daflo apresentando 
o eleitor, para cada uma das eleições, duas cedulas, que assi
gnarà perante a mesa, uma das quaes ~erá fleposita<la na re
Ppectiva urna e a outra lhe será restituída, depois <le !latada e 
rubricada pela mesa e pelos fiscaes. 

(Lei n. 42}, art. 8'.) 
Art. 25. Terminad,t a chamada, o presidente fará lavrar um 

termo de encllrramento, em seguida á assignatura do ultimo
eleitor, no qual será declarado o numero de eleitores que hou
verem votado. 

§ 1. • O eleitor que comparecer depois tle termina( la a cha
mada e antes de se começar a lavrae o termo de encerramento, 
no livro de presença, será admittido a votar. 

Nessa occasião votarão os mesarios que não tiverem seus 
nomes iucluidos na lista da chamada, por estarem rtlist:t1los em 
outra secção; os {'leitores de que trata o § 3° (2" p:ute) do
art. :?3 destas instrucções, e o~ fiscaes aue forem cleiturrs. 

§ 2. • IAYrado o termo de encerrameritu no livro de pt·e~ença, 
passar-se- h a á apuração, pelo mor! o seguinte : ab(3rt<t a re:;pe-· 
ctiva urna pelo presictente, contará este as cedulas recebi ria~, e, 
depois de annunciar o numero dellas, a:; emrnaçará de accordo 
com os rotulos, recolhendo-as, logo após, á mesma uma. A' 
propon;ão que o pre:oidente da mesa proceder ü leitur<L de cada 
cedula que tirar da urna, passal-a-lm aos me:oarios e tiscaes, 
para f;~zerem a Yerificação dos r;omes liJos. Na apur:•çüo ollscr
var-se-ha esta ordem : em ! 0 lugar as ccdulas relati;-as á 
eleição de deputados, em seguida as que oe referirem;\ eleição 
do senador cujo mandato houver terminado, e il do \"ice
Presidente da Reput•ltca, e, finalmente, as da eleiç~o pat·a a 
outra vaga de -'enador, quando so der ~ste caso. 

§ 3. o Emhma não se ache ft>C'hDda por todos cs lados alguma 
cedula, sor<í. não obstante, apurada. 

§ 4." As cerlulns que tiverem nomes em numero inferior ao 
que deverem conter serão tambem apuradas. 

Das que contiverem numero superiOl' serão desprezados os 
nomes excedentes, guardarla a ordem em que os mesmos esti
verem collocados. 

§ 5.• Serão apuradas em separado as cedulas que contiverem 
alteração por falta, augmento ou suppressão de sobrenome ou 
appellido do cidadão votado, ainda que se refira visivelmente a 
individuo determinado. 
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§ 6.• Não serão apuradas as celulas : 
a) quando contiverem nome riscado ou snbstituillo, declaração 

contraria á do rotulo, ou quanllo não houver indicação "no in
volucro ; 

b) quando se encontrar mais de uma dentro de um só invo
lucro, q tlCll' sr>jam escriptas em papei1 separados, quer uma 
deltas no pmprio involucro. 

§ 7. 0 As cellulas e o involucro a que se referem os§§ 5° e 6•, 
flevidamente rubricados pela mesa, serão remettidos ao poder 
competente, com as respectivas actas. 

(Lei n. 35, art. 43, §§ 7•, 10, 11, 12 e 13; decreto n. 1668, 
art. 7•; lei n. 4·26, art. 1•, § 4", e arts. 5• e 10; decreto 
n. 2693, art. ll ; e decreto n. 4177, art. 11.) 

Art. 26. Concluída a votJ.ção e depois de lavrado o termo de 
encerramento no livro de assignaturas, a mesa dará a0s can
didatos, ou aos fiscaes, boletim, que assignará, declarando o 
numero de eleitores que tiverem comp:\reci,fo e votado; e, depois 
da apuração, lhes entregarà outt'o, tambem assiguado por ella, 
l'Ontendo a votação que houver obtido cad::t um dos cawlidatos. 

§ 1.' 03 fiscaes passarão recibo d.e ambos os boletins, no acto 
da entrega de cada um delles, e disto se deverá fazer menção 
n::t acta, como tambem si os fi,;caes se recusarem <t passar os 
•li tos recibos. Estes boletins, com as firmas dos mesarios reco· 
nhecidas por tauellião, poderão ser apl'esenta.dos na apuração 
geral da eleição, para substituir a acta. 

§ 2.• O presidente, em seguida, proclamará o resultado da 
eleição, pela lista de apu1·ação, procedendo a qualquer veri
ficação, si alguma reclamação fúr apresentada por rnesario, fiscal 
ou eleitor, e fará lavrar a acta no livro p1·oprio, a qual será 
assignada pelos mesarios, fiscaes e eleitores que o quizerem. 

(Lei n. 35, art. 43, §§ 15 e 16; lei u. 426, art. go; decreto 
n. 2603, art. 12; e decreto n. 4177, art. 12.) 

Art. 27. O candidato poderá apreseubr como fiscal, em qual
quer secção do município, um eleitor de outra secção ou paro
chia, sendo, n::t secção que fiscalizar, apurado o seu voto. 

(Lei n. 426, art. 5".) 
Art. '28. Poderá ser fiscal ou membro das mesas eleitoraes o 

cidarlão brazileiro que tenha as condições de elegibilidade, em
bora não esteja alistado eleitor. 

(Lei n. 426, art. 4°.) 
Art. 29. O otHcio de nomeação do fiscal poderá ser entregue 

e esta funacionar em qualquer estado em que se ache o processo 
eleitoral. 

(Lei n. 426, art. 3''.) 
Art. 30. Sob pretexto algum poderão ser recusados os fiscaes 

apresentados pelos candidatos ou por um grupo de 30 eleitores, 
ao menos, nos t'lrmos dos §§ lô e I 7 do art. n da lei n. 35, rle 
26 de janeiro de 1892. 

'Lei n. 426, art. r;-.• ) 
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Art. 3!. A recusa dos ftscaes, bem como dos mesarios efte
ctivos ou seus supplentes, na falta destes, constituirá nullidacle 
insa1111.vel, ficilndo salvo, neste caso, aos eleitortJs o direito de 
fazer suas declarações perante os tabelliães e ;mtoridades ju
diciarias ou votar a descoberto perante a mesa da secção mais 
proxirua. 

(Lei n. 42G, art. 7°,) 
Art. 32. Na acta da eleição deverão ser transcriptos os nomes 

dos ciú<ldãos votados, com o numero de votos que obtiver cada 
um, sendo esci'iptos estes em ordem numerica. 

Da mesma acta constará : 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo ; 
b) o numero de eleitores que não tiverem comparecido ; 
c) o numero de cetlulas recebidas e apura.tlas promiscuamente, 

p<l.l'<t cada d.dç"'io ; . 
d) o numrro das recebidas e apuradas em separ;,do, com de

claração dos motivos, os nomes dos votados e dos eleitores que 
dellas forem portadora;; ; 

e) os nomes dos mos:~.rios que não assignarcm a actu, dccla
rando-ee o motivo ; n 08 nomes dos cidadãos que assignarcm no livro de presença 
pelos eleitores que o não puderem fazer ; 

g) todas 11.8 occurrenoi.as que se derem no procesEo da eleição. 
(Lei n. 35, art. 43, § 18; e decreto n. 853, de 7 ,\e junho 

ele 1892.) 
Art.. 3:3. Qualquer dos meso.rio3 pJt.lerit a,;ignar-~e-venciJo

n::t a c ta, dando os mo ti vos ; no caso de não querer a maioria da 
mesa assignal-a, deverão fazel-o os demais mesarios e os flscaes, 
que convidar·ão para isso os eleitores que o quizerem. 

(Lei n. 35, art. 43, § 19.) . 
Art. 34. Cada fiscal terá o ,Jireito do tirar cópia. ela acta, 

subscrevendo -a o presidente e os mesarios. 
(Lei n. 35,art. 43,§20.) 
Art. 35. Finda a eleição e lavrada a acta, será esta imme

diatamente transcripta no livro de notas do tabellião ou outro 
qualquer serventuario de justiça ou escrivão a(l hoc, nomeado 
pelct mesa, o qual dará certidão a quem a pedir. · 

§ I. • A transcripçào da acta por escrivão ad hoc será feita em 
livro espPcial, aberto pelo presidente da commissão municipal e 
rubricado por um dos membros da minoria. 

§ 2. 0 A distribuição dos tabelliães e serventuarios do justiça 
incumbe ao presidente da commissão municipal, o que faru pu
blico por edital, com antecedencia de dez dias, ao menos. 

§ 3. 0 A transcripção da acta deverá ser assignada pelos mem· 
bros da mes t, flscaes e eleitores presentes que o quizerem. 

(Lei n. 35, art. 43, § 20.) 
Ar.t. 36. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscaes 

poderão offerecer protestos, por escripto, relativamente ao pro
cesso da eleição, passando-se recibo ao protestante. 
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Estes protestos serão rubrieauos J?ela mesa, que, contra-pro· 
testando ou não, appeusal-os-ha á copia da acta que tiver de ser 
remettida à respectiva junta apuradora. 

(Lei n. 35, at·t. 43, § 2!.) 
Art. 37. A mesa funccionará sob a direcção do presidente, a 

qUtJm cumpre, de. accordo com os mesarios, resolver as questões 
que se suscitarem, regular a policia no recinto da assembléa, 
fazendo retirar os que perturbarem a ordem, prender os que 
connnettPrem l'rime, lavrar o respectivo auto, remetteudo 
immediatamente, com o mesmo auto, o delinqueute á autoridade 
competente. 

Não serão permitti(lag aos mes~crios rliseu~2ões prolo;Jga<las. 
(Lei n. 35, art. 43, § )!3.) 
Art. 38. A substituição dos mesarios que faltarem t'ar-so-ha 

independentemente de aviso on communicação dos impedido>', 
des1le que con'ltar aos substitutos a falb de qualquer membro 
etrectivo. Na falta dos supplentes, os membros pre;ente~ 
nomearão quem os substitua, de accordo com estas instrucções. 

(Lei n. 3'í, art. 43, § 24, combinado com o; arts. 1"-e 4' dlt 
lei n. -126.) 

Art. 3:-1. A eleição e apuração não d<?verão scr interrompitlas 
S(lb qualquer pr(l~"xt•J. 

(Lei n. :i··, art. 43, § 25.) 

Art. 40. E' exprfss;~.mente proltibitla a presença de força. 
publica dentro do edificio em que se proced<'r á eleição e em suas 
immc liações, sob qualquer fundamento, ainda mesmo á requi· 
sição rla mesa, para manter a ordem. 

(Lei n. 35, art. 4:3, § 26.) 

Art. 41. Si a mesa não acceitar os pl'otestos de que trata o 
art. 36, poderão estes ser lavrados no livro de nota'l do tabel!ião, 
dentro d0 24 horas a pó~ a eleição. 

(Lei n. 33, art. 43, § 27.) 

Art. 4?. Os livros e mais p1peis concernentes á eleiçfio devem 
ser remettirlos, no prazo de lO dias, ao presidente do governo 
~unicipal, afim do ~erem recolhidos ao archivo da Municipa
lidade. 

(Lei n. 3"5, art. 43, § 28.) 

Art. 43. Tet•minada a eleição, ames~\ eleitoral fttrá extrahir 
seis cópias da acta respectiva a das assignaturas dos el!Jitores 
no li uo de pt•esança, ai quaes, depois de a~signa.das pelos 
mesarios e concertadas por t~bellião ou qualquer serventuario 
de justiça ou escrivão Ml hoc, serão enviadas: ao vice-presidente 
do Senado ; aos presidente!! das juntas aput'adoras ; ao juiz 
seccional no Esta lo, ou ao Supremo Tribunal FeLleral na 
eleição que tiver logar no Districto Federal; e aos secretari0s 
da Cama.ra dos Deput tdos e do Senado. 

§ !.0 Noil ~istrictos eleitoraes cuja.:~ sédes !orem capite.es de 
Esta,lo e n0 Districto Federal, serã0 extrahidas apenas cinco 
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cópias, visto que a junta apuradora. é a mesma para estas 
eleições. 

§ 2.• A's cópia3 que tiverem de ser enviadas ao vice-presi
dente do Senado, aos presidentes das juntas apuradoras nas ca
pitaes d0s Estados e no Districto Federal, e ao juiz seccional no 
Estado ou ao Supremo Tribunal Federal, acompanhar<t cópia da 
acta da formação da mesa; devendo a remessa de todas e1fectuar
se pelo Correio, mediante registro, e no prazo maximo de tres 
dias. 

(Lei n. 33, art. 43,§ 22;decreto n. 853; decreto n. 1542, 
art. 17, § 22; dBcreto legislativo 1). 184, art. 4°; combinados 
com o art. 2° da lei n. 347 .) 

Art. 44. Não ha incompntibilidade de natureza alguma entre 
os membros ria mesa eleitoral ou das juntas apuradoras entre si. 

(Lei n. 426, art. lt.) 
Art. •15. Não é motivo de nullidarle ter funccionado na mesa 

eleitoral um dos ultimos supplentes, tendo comparecido á eleição 
e votado o mesario effectivo ou algum dos primeit•os supplentes, 
desde que nenhum destes se tenha apresentado a assumir o seu 
logar, nem tenha reclamado a substituição. 

(Lein. 426, art. 12.) 
Art. 46. Não é tambem motivo de nullidade a f<tlta de assi

gnatura ou rubrica de algum dos mesarios ou fiscaes, desde 
que a mesa declare o motivo por que 1leixaram de üzel·O e não 
fique provado que e lia. o houves~e obstarlo. 

(Lei n. 42•i, art. 13.) 

CAPITULO III 

DA APVRAÇÃO DA ELEIÇÃO 

Art. 47. No dia 20 de março proximo fnturo, na sala das 
sessões do governo municipal, nas capitaes dos Estados para a 
apuração parcial, em cada Estado, da eleição do Vice-Presidente 
da Republica, para a. de sen;tdor por Estado, e para a de 
deputados pelo respectivo dietricto eleitoral, e ms sMes das 
outras circumscripções eleitoraes para a de deputados pelo3 de
mais districtos, bem como na do governo m.micipal do Districto 
Federal p1.ra as tres apurações, reunidos o presidente do 
mesmo goTerno, os cinco membros mais vot~dos e os cinco 
immetliatos ao menos votado, proceler-se-ha á apuração dos 
votos de cada uma das eleições. 

§ 1.• O dir1, logar e hora para a apuração serão pelo dito 
presidente annunciados pela imprensa e por edital atHxado na 
porta do edillcio da Municipalidade, com antecedeocia de 
tres dias, ao menos, sendo convidados todos o3 que devam 
tomar parte neste trabalho. 

§ 2. 0 A apuração deverá terminar dentro de 20 dias da data 
do começo dos trabalhos, e se fará pelas a.uthenticag recebida.<J 
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e pelas certidões que forem apresentadas por qualquer eleitor, 
des,.le que nenhuma duvida otfereçam, lavrando-se, diariamente, 
uma acta, em que se dirá, em resumo, o trabalho feito uo dia, 
ieslgnando-se o total da votação de cada cidadão. 

§ 3. 0 As sessões rla junta apuradora serão publicas, e os olei· 
tores que comparecerem e os fiscaes, em qualquer numero, que 
fl,rem pHante ellas aprewntados pslos candidatos, poderlo assi
g-nar <tS uctas. 

§ 4." In,;talb<la a junta, o presidente fará abrir os officios 
rcc<?hirlos, e, mandando contar as authenticas, design:trit um 
dos membros p~tra proce 'er á leitura, e dividir~i, por loltraP, 
rntre os demais, os nomos dos cidarlãos vota !os, para que, com 
toda a rcgnlHidade, se pro,:eda }1 apuraçio, que será feita em 
voz alta, gnardando-se a ordem estabelecida na parte final do 
,; 2" do ~wt. 25 destas instrucções. 

§ 5." Não se realizanrlo a reunião da junta no dia marcado, 
o presirlente designara o dia immerliato, fazendo puLlico pot· 
e lital, que S•lmpre set·á publicado na imprensa, existindo esta. 

§ 6. 0 A' junta apuradora cabe sómente sommar os votos con
stantes das authenticas, devendo, tod:wia, menciollar na acta 
qualquer duvirla que tenha sobre a organisação de alguma 
mesa de secção cldtoral, bem como, cxprc:>samentc, os votos 
obtidos pelos candidatos nessa secção. 

Outrosim, deyerão ser declarados na acta, além de todas 
as occurrencias, os motivos pelos quaes a junta for levada a 
apurar os votos tornados em separado pelas mesas seccionaes. 

§ 7. o Em caso de duplicata, deverá a junta apurar sómente 
os votos dados na eleição que tiver sido feita no logar prévia
mente designado. 

§ 8. 0 A plul'alidade rebtiv:t dos votos decidirá da eleição de 
·-:rm:tdores e dHputados; no caso de emptte, considerar-se-h:~, 
eleito o mais velho. 

§ ~).o Termwada a apuração, serão publicados os nomes dos 
cirlaclãos votados, na ordem numerica dos votos recebidos, e será 
Ltvrarla a acta, em que se mencionará, em resumo, todo o tra
balho da apuração, as representações, reclamações ou protestos 
que furem apresentados perante a junta ou perante as mesas 
seccionaes, com declaração dos motivos em que se fundarem. 

§ lil. Si faltarem authentic:ts de uma ou mais secções elei
torae,; e não forem apresentados os boletins a que se refere o 
art. 2,; destas instrucções, a junta apuradora das eleições nas 
capitaes dos Esta,los ou no Districto Federal as reqaisitará do 
juiz seccional do Estado ou do Supremo Tribunal Federal. 

§ 11. O procura·lot· da Republica no Districto Federal e o 
procurador sgccional no Estado assistirão, como tlscaes, a todo o 
trabalho da apuraç:'ío relativa á eleição do Vice-Presidente,. 
e farJo, em :;eguida., um desenvolvido relatorio, que remet
terão, sob registro do Correio, ao vice-presidente do Senado. 

§ 12. D.t acta ger.tl da apuração serão extrahidas as cópias 
necessarias, as qu'l.es, depois de assignarlas pela junta apura
'lr)ra e pelo procurador d<t Republica ou procurador seccional, 

Poder Executivo 1D02 GO 



78() ACTUS DO PODER EXECUTIVO 

serão remettidas, no prazo maximo de tres dias e registradas 
pelo Correio: uma ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores ; 
uma ao vice-presidente do Senado; uma ao governador ou presi
dente, nos Estados ; uma á Secretaria da Camara dos Deputados : 
uma á do Senado ; e uma a cada um dos eleitos, deputado ou 
senador, para lhe servir de diploma. 

A acta da apuração remettida ao vice-presidente do Senado 
~erá acompanhada de todas as authenticas apuradas. 

Essas cópias poderão ser impressls, devendo, todavia, ser 
concertadas e assigna.das. 

(Lei n. 35, arts. 44 e 45; decreto n. 1542, arts. 20 e 21; de
creto n. 1 68, art. 18 ; lei n. 347, art. 3 °j e decretos legisla· 
tivos n. 1St, art. 4•, n. 620., de 11 de outubro de 1899, e 
n. 907, de 17 de novembro ultimo.) 

Art. 48. O processo de apuração da eleição do Vice-Presi
dente da Republica sera regulado, no Congresso Nacional, pelo 
respectivo regimento. 
· § 1.• Si faltarem authenticas cujo numero de votos possa 
determinar a eleição de um dos canrlidatos ou a aiteração da 
classificação destes, o Congresso as requisitará., suspendendo os 
trabalhos de apuração, até que seja s~tisfeita. a sua requisição. 

§ 2. • Caso não receba essas authenticas, não obstante todas 
as diligencias empregadas, dará por concluída a apuração com 
os elementos de que dispuzer. 

(Lei n. 347, art. 4•.) 
Art. 4~. Si, na época da apuração das eleições, as camaras ou 

conselhos do Districto Federal, capitae3 dos Estados e Eilies dos 
districtos eleitoraes houverem terminado o mandato, e não ti
verem assumido o exercício de suas funcções as camaras ou con
selho!! novamente eleitos, será a apuração feita por aquelles, 
observando-!!e o que a respeito da organisação da Junta apura
dora prescreve a lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892. 

(Decreto legislativo a. 380 de 22 de agosto da 189G, art. r•, 
paragra pho uni co, combinado com o art. 44 da lei n. 35.) 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 50. Os requerimentO!! e documentos para fins eleitorae> 
são isentos de sello e de qua.e.o;quer direitos, sendo gratuito o 
reconhecimento da firma. 

(Lei n. 35, art. 56.) 
_Art. 5~. O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer ser

viço pubhco, sendo considerarlo feriado o dia. das eleições. 
(Lei n. 35, art. 57.) 
Art. 52. O presidente do governo municipal fornecerá todos 

os livros necessarios para a eleição, correndo por conta d:\ 
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União as de>pezas que fizer com elles e os mais aprestos, n& 
fórma. da lei. 

(Lei n. 35, art. 64.) 
Art. 53. As mesas eleitoraes teem competencia para lavrar 

auto de flagrante delicto contra o cidadão que votar ou tentar 
fazel·o com titulo qu l não lhe pertença, e para. apprehender o 
titulo suspeito ; devendo livrar·se solto, independentemente de 
fiança, o delinquente, logo que estiver lavrado o auto, que será 
remettido, com as provas do crime, á autoridade competente. 

(Lei n. 35, art. 65.) 
Art. 54. Nos E~tados em que já so tiver procediJo á. eleição 

das mesr.Ls eleitoraes na conformidade das instrucções de 28 de 
outubro do corrente anno, deverá elfectuar-se nova eleição de 
mesas, de accordo com as presentes instrucções. 

Capibl Fed'3ra!, ll de dezembro de 1902.- Dr. J. J. Seabra. 
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lodelo a que se refere o§ l 0 do art. 20 das !.nstrueQões annexas 
ao decreto n. 4695, de ll de dezembro de 1902 

N.1 

Estado d _________ _ 

ia Seeção eleitore~ 

Municipio de •• , ••••••••• , •• . ••.•• eleitores 

ta Secção 

Município de ••• ,,,., •• , •• ,, 

'•••··· :& ... ,. 

i& Secção eleilore~· 

\ 

...... . 

······ 
:<.Iunicipio de, •••••••.•.••• \

1
::·.~:: 

...... 

deitares 

I 
•••• ~lunicipios •••• Secções • . • . . E~eitoi"~S 

•••.••• " .••••••• em .••• ,de ••••••.•••• , .•..• de 190 .••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Dl.strl.cto Fed.eral 

fa Seccão 

Freguezia de,,,, •..••• , , ,,, , ••.• 

ta. Secção 

Frcguezia de •••••• , .•• ,, .••..••• 

Freguezia 

\·· .. ,, '"''' 

''"""'"""''1::::: 
I''''' 

, ,,, Freguezias • .•• Seccões 

eleitores 

eleitores 

''"'""' ) 

I 

• • • •• eleitore1 

• • • • • cleit;nc~ 

eleitores 

I .... Eleitores 

• , •• , •• , , • , , , , • , en~ •.• de •••• , •.• , •••• de 1.90 .•• , 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I o t I I I I. 
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DECRETO N. 46Qô-DE 12 DE DEZEl\IBRO lJE ]1)02 

1\fodilica o decreto n. 3810 de fG de outubro de 1900 

O Presidente da Republica. dos Estados Unitlos do Brazil 
resolvo quo o decreto n. 3810, de 16 de outubro de liJOO, 
expedido par.a execução do art. 6° d:.t lei n. 689, de 20 de se

. tembro do mesmo :.tnno, continue :.t ser observado com :.ts 
seguintes modificações : 

Art. 1.0 A a.dministraçlio do Banco tl:t nepnl>li<:a t!o llrazil 
scril exercitla por trcs dircctore>. 

§ 1.0 Os dircct.ores, com approvação do Ministro da Fa
zenda, dividirão a administração do Banco em tres srrções, 
d:stribuindo-as rntre si. 

§ ?.0 Os dieectures substituir-se-hão recipr01:amente c, no 
c~~so do impedimento ou auscncia, o l\Iinistm rh F;·.zcntl:~ peo
verá a falta como julgar conveniente. 

§ 3.0 Os instrumentos do mandato judicial ou extra-judicial 
serão :.tssignados por dons directores c bem assim todos os 
documentos comprobatorios de diroitus o obrigaçõe~. potlendo 
a correspondencia em matel'ia do expediente ser assigna,Ja por 
um dit·ector e pelo auxiliar que for designado. 

§ 4. o A~ deliberações serão tomadas por maioria de votos o 
podenrl.o o director Yoncido rccoreer ao l1Iinis1.:·o da Fazcml:t 
c0m suspensão da execução tl<J acto. 

Art. 2. 0 A representação do Banco c,)1!1pct,ir:i, :t •1n:1.lrgte:· 
tlo' directot•c; : 

a) nas assembléa.s gcraes de sociedades anonyma,.: ou em 
comm<tndita por acções, rlo que o Banco for n.ecioni,;ta, por
t:vJor de obrigações, fiscal ou liquidante ; 

b) no3 conselhos fiscaes do que o Banco fizor parto ; 
c) nas ecuniões judiciae~ ou m:tea-juiliciaes de cretlore~ por 

motivo de concorclata, fallencias o liquidações forçadas, seja 
o Banco credor, seja syndico ou membro da commissão fiscal. 

Paragr.:tpho nnico. O director que comparecer ás referidas 
asscmbléas ou reuniõ3s ropuht·-se-ha revestitlo tlo todos os 
poileres necessarios pa.e.:t votar, ser vota·lo, transigir, dar o 
receber quitação, som ncces>ida.d.~ de cxhibir rgt:tltlHOr instru
mento de mantlato. 

Art. 3.o As nomea-;í!eil dos director'ls do Banco -:erão fdtas 
por decreto do Presidente da Republica. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Foleral, 12 de dezemiJro de 1902, 14° da Republica. 

FRANCISCJ DE PAULA RoDRIGUES ALVES. 

Leopoldo de Bulhões, 
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DECRETO N. 4697- DE 12 DEDEZEMBRO DE 1902 

Providencia sobre a execução do art. G5 do regulamento annexo 
ao decreto n. 3622, de 26 de março de t900. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
usando da attribuição conferida ao Poder Executivo pelo 
art. 48, n. I, da Constituic,·ão da Republicn. c attcndendo a 
que não tem sido devidamente cumprehendida a disposição do 
art. 55 do regulamento annexo ao decreto n. 362~. de26de 
março de 1900, resultnndo dahi embaraços á fiscali7ação dos 
impostos do consumo a q no estão sujeitos prod uctos de in
dustria nacional, decreta : 

Art. 1. 0 Todos os fabeicantes marcarã•J os ~llns productos 
··om rotulo, collado ou impresso, que deverA conter a deno
\llinação da fabrica ou o nome do fabricante e o lo;.w.r onde 
estivm· situado o estabelecimento fabril, podendo ou não ~vl
lieionar a expressão - industria nacional. 

Art. 2. 0 Até 30 de junho vindouro poderão circular no com
.nerdo os pl'odnctos que estiverem rotulados om deSl<?cor•lo 
com o artigo antecedente, não podendo, pol'ém, a contttL' de I 
de ft~vereiro proximo, sahil' das fabricas merc.tdoria alguma, 
c·njo rotulo não contenh·t os requisitos exigido3. · 

Paragrapho unico. Os fctbt•icantes pJderão utilisar-so elos 
:·otulos que não estiverem nas condições do art. I o, comple
t·wdo-os por meio de carimbo ou impresso. 

_\.rt. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Capital Federal, 12 de dezembro de 1\JO?, 14° da Rcpublica. 

FRANCISCO DE PAULA RoDRIGUES ALYES. 

Leopoldo de llHlhõc.~. 

DECRETO N. 46\J~- DE 15 DE DEZE~HJRO DE 19.)2 

f:rca mais uma brigada de infantaria de Guardas 1\acionaes na cvnwrca 
de S. José da Boa Vista, no Estado do Paraná. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
lJara execução do decreto n. 43!, de !4 de dezembro de 1800, 
decreta: 

Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca do 
S. José da. Boa Vista, no Estado do Paraná, mais uma brigada 
tle infantaria, com a designação de 26a, a qual se constituirá 
de tres batalhões do serviço activo, ns. 76, 77 e 78, e um do d:> 
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reserva sob n. 26, que sa organisarão com os guardas r1ualifi
cados no:> districtos da referida comarca; revogauas as dispo
sições em contrario. 

C:1.pital Federal, 15 de dezembro do 1902, 14° da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

J. J. Seabra. 

DECRETO N. 4G09 - DE 15 DE DEZE~mr.o IJE HJ02 

Abre ao Minis ter' o da Justiça e Negocias Interiores, por conta uo ex
ercicio de i902, o credito supplementar de 618:750~, sendo H1:75D$ 
à Vfrha- Subsidio dos Senadores- e 477:000$ â verha-Subsidio uo!'l 
Deputados. 

O Pre~iuento da Rupublica dos E~tado' Unillns do Brazil. 
usando da autorização concedida pelo s ::o do al't. :n da lei 
n. 83-1, de 30 de dezembro da 1901, o ouvi1lo o Tl'ibunal de: 
Contas, nos termos do art. 70, §5o, do rcgulamnntu appt·oyarlo 
pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro tlu l80G, t·e~ul Hl abl'ir 
ao ~Iini~tel'io da Justiça e Negocio.' Inleriorc~. pur conia do 
exercicio tio 10112, o credito bi!pplemcntat· <lo ~ci.,conto' e dezoito 
conto' ,;tJto,:ont.os c cincoenta mil1·êb (lilS:if><l:-;) stlndo 1-11:/511,.; 
:.í. vorha-Sitb~idio do.-; Serw,dot'e . ..;-o 477:'11111,.; ;i, voi·IJa-SulJ,idio 
dos Dopularlo.-; - <bfim de occot·rcr ao pagamonto 1lo wlJ,idio 
dos membro-; do Congres~o Nacional, tlm•anLo a pt·ot·oga<:iio tl« 
actual sc~süo até o dia 3! lle üczcmbt·o ooncu Lo. 

Capital Federal, 13 llo dezembro do 19112, l !" tia Republica. 

·FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

J. J. Scabra. 

DECRETO N. 4i00- DI; 15 DE DEZEi\llllW DE lD02 

Abre ao .1\linisterio da Justiça e Negocias Interic·re;;, ror conta do 
exercício de 1902, o credito supplementar de 89:200$, sendo 33:200:$ 
á verba- Secretaria do Senado- e 5G:OOO$ á verba-Secretariada 
Camara dos Deputados. 

O Presidente da Rapublica. dos Estados Unidos do Brazil: 
usando da autorização concedida pelo § 3° do ~trt. 31 da lei 
n. 834, de 30 de dezembro de 1901, e ouvido o Tribunal de 
Contas, nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado 
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pelo decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir 
ao l\Iinisterio da Justiça e Negocias Interiore~, por conta do 
exer·cicio do 1902, o croditu supplementar de oitenta e nove 
contos e duzentos mil róis (89:2110$), Nendo 33:':00$ á verba 
- Secretaria do Senado - e 5G:OOO:j; á verba - Secretaria da 
Camara dos Deputad.)s -, afim Lle occorree ao pagamento das 
despezas com os serviços de stenographia, revrsã.o, roJ.acção, 
impressão c publicaçiio dos debates do Congresw Ni\cional, du
rante a prorogação da actual sessão lPgislativa até o dia 30 de 
1lezombro corrente. 

Capital Federal, 15 de dezembro do 190-.', 14° d:t Republica. 

FRANCISCO DE PATLA RODRIGUES ALVES. 

J. J. Seabm. 

lJECRETO N. 4701- DE ltl DE DEZE~IDRO DE 1902 

Publica a a•lhesi\o ela rtepnblic:c ele Cuba á nonvcnçii:o Pcstal Uni
Ycra:,J de 13 de junbo ele 1897. 

O Prc,,i,lente da Repul,lic:t do~ Esl;ailos Unidos do Drar.il 
f:tz publica •~ é\dlwsito da Rcpublica de Cub.t <'t Convenção Postal 
Universal o ao~ seguintes :tetos, concluiüo~ em 'Vashington 
em 15 do jnnho de 1897, a saber: acco1·do rotativo ao serdço 
do vale.; po.~tacs, convenção concomento á permutação de 
oncommnn.Jas pnstacs e <tcCOI'do sobre o serviço de cobrança~. 
~egundo ~~ communicaçiio do Conselho Fcde1·al Snisso, do 4 
de ontubro pt'Olwno p~ts,;:ulo, ao l\Iini~tel'i" détS ltclar;ií,:s Exto
riore3, cujt traducçiio ofliciu.l a este :1comp:mh:t. 

14° da Republica, I)) de dezembro de l9il?. 

FnA:scrsco DE P.u:r.A Rormwn:s ALn:s. 

liio-B;·unco. 

Trarlucção -Berna., 4 de outubro do 190'?. 

Sr. Ministro --Temos a lwnrn. de enviar n. Vos,;a Excf'lloncía 
a indns::t cúpht do uma nota do 20 uo n.go~to peoxinw pass:ulo, 
dir·igida pela Ropa1·tição do E~t<.~.uo e d t Justiça da Repui.Jiica de 
Cuba ao GoYet·no da. Confedemçiio Suis~a. peclin.lo-lho que 
notifique aos Estados que fazr)JU parte da União Postal Uni
versal ét arllwsão d<1quella Ropnblica aos seguintes acto~, con
cluídos em W:tshingtJn em 15 •.le junlw do 189i, a saber : 

a) Convençiio Postal Universal; 
b) Accordo relativo a'l serviço de vales post:~es; 
c) Con · onção concernonto á permutaçiio do oncommenlla~ 

postaos; 
d) Accordo sobro o sorviço de cobranças. 
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Pela. pt•osente faço-vos esta. notificação em virtude do art. 24 
da Convenção Postal Universal (art. 10 do Accordo relativo 
ao -;crvi<:O de valos postaes, art. 18 da Convenção concernente 
á permutação de encommendas postaes c art. 17 do Accoruo 
sobre serviço de cobranc:as). 

c\.CCl'CSCCntaremos que os equivalentes da tn,xa que a Rcpu
blica de Cuba cobrará, de conformidade com o art. 10 da 
Connmção prineipal, foram fix<~dos nos seguintes: 

em 5 centavos por 25 centesimos ; 
em 2 centavos pot· lO centesimos; 
em 1 centavo pot' 5 centesimos. 
Os equiYalontes da taxa validos para as encommenrlas 

postaos (art. 5° da respectiva. Convenção) se1·ão indic<tdos mais 
t:trde. 

Emtim, a Republic~t de Cuba fica ineluida, parr~ a cuntrilmic;:to 
das despezas commun,; da Secretaria Internacional, na sexta. 
classe, de accordo r·om as disposições do art. XXXIV do regu
lamento de d.otalhe o de ordem para a exeeuc:ão da CunYcn•;ão 
Postal Universal. 

Queit·a acceitar, Sr. l\linistro, a seguran<,·a reite!'ada cLt no,sa 
alta consideração. 

Em nome do Conselho Federal Suisso.- O Presidente d.a 
Confederação, Zemp.-0 Chanceller da Confederação, Ringiei·,-
A Sua. Excellencia o Senhor Ministro dos Negocias E~traogf'iPos 
1los E~t:tdos Unidos do Braz i!, no Rio de Janeiro. 

Cópia.- Secretaeia do Estado c Justiça - Repa.niç·iin ele 
E~tado - N. 305 - Havana, 20 de agosto de Hl02. 

Sr. Presidente - DesejanJo a Republica de Cuba ílgnrM na 
Cnião Posta.! Uni versa!, tenho a. honra do notificar a S. Ex. 
que, d.o accordo com o que foi manifestaclo a. esta Repartição 
pela. Secretaria de Estado, da. qual depende a Direcção <Jeral de 
Communicaçõos, Cuba ad.hero á Convenção Pust<ü flt·ma.du, em 
Washington a 15 de junho do 1897, sob as seguintes cond.içúes: 

A) A Ropublica do Cuba. adhere não só á Convenção principal 
firmada om ·washington a 15 de junho ele 1897, como tambem 
aos accordos subscriptos na. mesma d.atu, o relativos: 

1 o, á troca de vales postaes ; 
zo, á troca. de encommendas postaos; 
8°, ao serviço de cobt'anças. 
B) Que, para o complemento do disposto nos arts. 10 da 

Convenção e IV do Regulamento de detalho e de ordem, fica 
estabelecido que a base da moeda. cubana 6 o dollar, com os 
seguintes equivalentes em relação ao franco: 

25 centesimos a cinco centavos; 
10 centesimos a dous centavos ; 
5 centesimos a um erntavo. 
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C) Que, relativamente ás despezas communs da Secretaria 
Internacional de que trata o art. XXXIV do Regulamento, Cuba 
deve ser incluída na 6" classe. 

Tenho a satisfação de levar isso ao conhecimento de S. Ex., 
de conformidade com o disposto no art. 24 da Conven<:ãO 
principal, fazendo-lhe saber ao mesmo tempo que a presente 
adhesão será submettida. ao Senado da Itepuhlica para sua 
ratificação. 

Aproveito esta opportunidade para offerecer a S. Ex. o 
testemunho da minha mais elevada c distincta considoraç~o. 
- (Assignado) J. M. Garcia Montes, secretario interino. 

A S. Ex. o Sr. Presidente da Confedeea<:ão Suissa- Berna. 

DECRETO N. 470Z- DE :22 DE DEZE~IERO T!E 1902 

.\br~ ao ~linisterio da Justiça o N~gocios lnteriores o credito extraor

dinario de 1:200$, para pagamento do prP.mio de vingo>m conferido 
ao alumno çla Escola de Minas, Pedro De!'1osthenes Itache. 

O Prm:idrnte da Repuhlica dos Est;:1.1ios Unirlo' do Beazil, 
11sando da autorização concedida pelo decreto 1egis!ati YO n. 9.25, 
desta data, resolve abrie ao Ministorio da .lutltiça c Negocies 
lnteeioe(S o credito extraordinario de 4:200$. para pagamento 
do pr<müo de viagem, do qno trata o art. ~21 tio Codigo do 
Ensino, conferido ao a1umno da E~cola de Minas, Perlro De
mosthenes Rache. 

Capit'll Fodoral, 22 de dezembt'O de !9U2, ].Jo da Republica. 

FRANCISCO DE P AVLA. RODRIGUES ALVES . 

. J. J. Scuúm. 

DECRETON. 4703-DE 22 DE DEZEMBRO I•C 1902 

·Crea uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na comarca de 

Appareeida, no Estado do Piauby. 

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 t\acional da ~omarca 
.de Apparecida, no Estado do Piauhy, uma brigada de infantaria 
com a rlesignação de 38 .. , a qual se constituir<t de tres ba
talhões do serviço activo, ns. 112, 113 e 114, c um do d:J. reserva 
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sob 11. 3", 11Ue se organisa.rão com os guardas qualificados nos 
districtos da rderilht eomuca.; revogada sa' disposições em con
trario. 

C;tpitétl Federal, 22 de dezembro de 1902, 14° d;t Republica, 

FRANCISCO DE PAULA RoDRIGUES ALVES. 

J. J. Seabra. 

DECRETO N. 4/0i- DC 22 DE DCZDIBIW DE WU2 

Crert mai~ uma brigada de infantaria de Guardas Nacionaes na co
marca de Assaré, no Estado elo Crará. 

O Presirlcn to ria Ropublica 1lus E.~tados Unir los do BraziJ, 
para oxccuçãu do decreto n. 431, de 14 de dezembro tio 1896· 
decreta: 

At·tigo unico. Fk1 ct·e~\d!t tn Gtlat•,h N:tci'JII!tl d:t 8 Hn:tt•ca de 
"\ssaré, no Estatlo tlo Ceará, mais uma bJ•ig~t<h ~~~~ inf':tntada 
com a dcsigna.ção de 74a, a !lU<~1 se constilttiri\ dn tres ba
talhões do sel'viço activo, ns. ·~20, :~21 c 2·u, e um do da 
re.,orva sob n. li, que se organisarào com u~ :.;u;u•,las qna
lificadus nos distl'icto-; da refuriua cotn<trca ; rcvog:td:J..; as di,;po· 
siçõt•s t•m contrario. 

r':tpit:~.l Fe!ll'ral, 22 1lc dc.zombt•o 1ll' 1(}1·!, 11° ti t Ropnblica. 

FRANCISCO DI·: I'ACLA RoiJIUGVES JtLH>i. 

DECRETO :-f. 4705- DE '22 DE IJEZE~IDP.O DE 1902 

:'ciJre ao Ministerio da ilfarinha o credito ele 1.4tl3:f23)81G, supple
mentat· [c verba n. 21, da art. go cl:-t lei n. 831, de 30 de dezembro 
de i\.101. 

O Prc~i,Jentc dct Repnblica dos Estados Unidos do Brazil: 
Usartdo d;t autot•,zn,ção confet•ida ao Pou c r Excculi v o pelo dc

cretu 1ogi-;htivo n. 928, da presente data, rcsol\·c abrir ao Mi· 
nisterio da M:trinha o Ct'3dito de mil quatt·uccntos e scs~enta 
e tres contos oitocentos o vinte c tres mil oitocdntos c de
zescis réis (I .463:82:.!$8!6), supplementae á. verbét n. ?l do 
~rt. 9• da lei n. 834, U.c 30 de dezembro de 1901. 

Capit tl Federal, 22 de dezembro do 100?, J.lo da Republica· 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES, 

Julio Cesar de Noronha, 
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D!WimTO N. 4706- DE 24 DI' J>EZimBRO DE ]()0? 

Abre ao i\linisterio da Guet'ra o credito extraordinario de 2:81):1.~,2(<7 

para occorrer ao pag:tmenlo rlo orrlrn:Hlo que compet~ ao esniy:\.1 
do almoxarif:ulo do rxtiHC\•1 .\r.•r•nal de Gu·'rl':t <lo I·:RI.:t•lo <k P~r
nambucn, Fmncisco ~Ianricio de Aln·cu. 

O Prc,:id!'ntn da. Rcpnblica do~ Esta lo~ Unirlos do flrnil, rc'
>olvc. n~anrlo da, :wtorizar:!tu rJnn llto ('onfeJ'O o rlocz·ot.·' i<',7i~· 
latiYo n. !1:2\J. desta rlaLa, ahriz· :w 1\lini,lni·i,J rh Gur•t't':r o ~~~···
rl i l,o r•xtt•:wt•di nal'io de dons ron Los oit.oer•.n to.; P s ·~,:·m~. mll 
:lnzrntos e sotr) réis ( 2:Rr>0:~207) para oceol'l'Ol' at) p:1,:.>;amenlu 
.Jo ord<Jnaúo que compete ao c . .;,)rivão rlo alrnoxal'if'.tdo rlo <'X

tinct.o Al'S()nal d() Gu'll'l'." rlo E~tadu rio Pct'llamlmeo. FJ·and'C•J 
~!:rnriei:J 1],3 Abt·cn. rolativamnnto ao pcz·i,!llo rlc•cotTUo de 1:1 .L: 
i<woiJ'O de lt-:0\1 <t ·~G de outnbro de l!JIJO. em rJI!C o~ceve ~U'Jl"IF•l 
do oxcrcicio p •,ra. rcsponrlcr a pr·occs'o civil po.· Cl'>Inc llo l'O'
punsab,Jirlarlc, em occnrroncia:' narpu'l'<' n;tairc!ncimr~ntn, ~ond·J 
ab.;olvido e julg:tda improcoúonte a, <lr\rlllne.a contt·:t o mc~JU•l 
•l:trla.. 

C:<.;dtal Fedn!'al, '?I do tlczcmlrrv rlc JClr1·?, 1-1·' t!:t RopnlJlica. 

FRA!';CISCO DE PAULA RoDJtlG1'1:S ,\LHeS. 

Fra11ciscn de Paula A1'fJOl/n. 

DECRETO N . .1707- m~ 26 Jrr: m:zr:~rrmo nr; 1 ()I)? 

.\bre ao J\Iinisterio da Marinha o credito extraorclina"io de 50:000:'1:•}0•1, 
p~r8 satisfawr M despezas de representação e cortezi~ nav~l p~n. 

com as Marinhas estrangeiras que se fizeram representar por occasiã J 

do ser commemor~do o 1:1° anniYersario da Hepuhlica e CJ'J)10S'~t·~J 

o n0vo PresiJ.e<lte. 

O Prcsldontc da Rcpnhlica dos Estados UnUos rlo H!azil, 
usanrlo da autorização concerlirla pelo d0crcto legisla ti YO n. w;!, 
desta rlata, rosolve abrir ao Ministcrio tia 1\Ltrinlla o crerli h 
cxtraordinario do 50:000$000, para satisfazer as dcspczas dJ 
representação o cortozia naval para com as Marinlms estl'an
geiras quo se fizflram reprosont~tr por occasião de ser com
memorado o 13° annive1·sario da Repuhlica e empossad·J ·J 

.'JOYO Presidente. 
Capital Fode!'a.!, 2õ de dezembro d~ l9:J2, J.1o d<t Ropuh!ic1". 

FHA!\'Crsco nrê PAULA Ronnrnucs ALvE.~. 

Julio Cesm· de _VOI'oill'". 
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oECREro N. 47.013-DE 21 DE DEZE~mao nE 1902 

Abre ao Ministerio da Fa~enda o credito extraordinario de 3:000$000. 
para restituição do deposito de igual quantia f<lito por Adolpb,, 

Gomes Netto. 

O President3 <l:t R e publica. dos Estldos Unidos dJ Brazil, 
u~a.ndo da autwiw.ç-ão concedid:t ao Poder Executivo no decreto 
legi;;l:üi\·,1 n. 932, dc'Jta data: 

Resolvo :tln·ir ao Mini~terio d.t Fazenrl:L o credito oxtr::t
ordinario de :3:0:)0$00}, p:u•a atGendet• á ro;;tituição do dopo
sito de i"'ual quantia feito em mo:}]as de hrJnzr) por Adolpho 
Gomes Netto, para garantia da respons~tbilirLtclc d) Jogar de 
fiel de al'mazem da Alt'a.ndega. do Rio d:1 Janeit•o. 

Capit •1 Ferlet'al, 2i~do dezJmbro do 1902, 14° da Republica. 

FP..ANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

Leopoldo de !Jttlhõe>. 

HECRETO N. 4709 - DE ?7 DE DEZE~IBRO DE 1!)02 

Abrd ao ~lin:s erio da Fazenda o credito extraordinario de 705$300, 
para pagamento da indemnização devida a Joaquim Gomes de Souza 
13raga, em ,-irtude de sentença do Supremo Tribunal Federal. 

O Pr0siJente da Republica dos Estados Un iuo3 elo Braz i L 
u-:ando da autorização conferida ao Poder Executivo no dect'ctc} 
legislativo n. 933, de~ta data: 

ResJlVd abrir ao Ministerlo d:t Fazcnclct o cl•e,[i t-J extl'aordi
nario de setecentos e cincc~ mil e seiscentod l'éi; (iU58GOO), p~tt'a 
cumprit· :t sentcmç:1, Jo Supremo Tril)llnal Feder<tl, que con
demnou a Fazend;t N;1ciona.l a indemnizõtr a Joaquim Gomes de 
Souza Braga da quantia que pagou não só pelo laudemio, como 
pelo imposto predial em rlebitJ, ao tllmpo em que arremrttou 
um predio em virtuJe de execuçã.o que a mosma Fazenda moveu 
contt'a o ex-thesoureit•o úa E.;trad<t de Fet'rJ C:.mtral do Br:tzil, 
Joar1nim da Silv:t Guimarães. 

C,t;Jibl F.Jdet"cd, '!7 d3 uozembru d l 1 90?, 14" ela Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

Leopoldo de !Julhücs. 
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DECRETO N. 4710- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1902 

Altera, na parte relativa ao Districto Federal, a~ inqtrucções annu:a~ 
ao decr~to n. 4GQ:i, de !l de dezembro de 1002, para a eleição do 
Vice-Presidente da R&publica no perioio presidencial de 1902 a 
1\J(/j e para as eleições federaes 'JUe se realizarfio no dia 18 de fe
vür~.:-ir() proxitno vindouro. 

O Presidente da Republica dos Est vlos Unidos do Brazil, ú 
vista do disposto no art. 7° das disposir;ões transito rias da lei 
n-. 93V, da present3 d:Ltrt, res:.>lve que as io;trucções annexas ao 
decreto n. 4fl05, de ll do corrente mcz, sejam observada~. no 
lli~tdcto FeJer;d, com as seguintes altcraçõo.g: 

Art. t.o No dia 7 do j;~noiro proximo vindourJ, no edificio 
onclo funcciona o .Juizo Seccional deste Districto, reunidos o 
respectivo juiz, como presidente da junta a qno se refere o ci
tado a1•t. 7°, o seu substituto c o pt·ocurador da Rcpnblic~t nct 
mesma secção, procoderiio á divisão do Dist!'icto em secções 
cleitoraes c á designação dos eclificio.; publieos onclc devel'ão 
realizar-se os trab~tlho:; das mesas que forem nomeadas para 
servir nas eleições fmlerae~ de I.'\ de fevereit·o, competindo 
<tquelle presidente convocar a mencionada junüt com a neccs
~aria anteccdencia. 

Art. 2.° Feita a divisão de quo trata o artigo anterirr, o 
presidente da junta communicará, immediatamente, ao Minis
teria do Interior o numet·o de secções do Districto, para que 
possa. a Secrot3,ria de Estado remetter i't mesma junta não só os 
re:JpPctivos livros, até 19 de jancir.J proximo vindouro, mas 
tambem as urnas e os ohjectos de expediente nccessarios para o:> 
trabalhos das mesas eleitoraes. 

Paragrapho unico. Ah~m do numero de gecçõcs, communicari't 
o pt·esidentJ da junta, ai.(: ao dia lO de fevereiro proximo fu
turo, o dos eleitores de C<1.da nma, afim de habilitar o Ministerili 
do Interior a organisar, em tempo opportuno, o quadro a que 
se refere o art. 20 d<ts instrucçõe.> de ll do corrente mez. 

Art. 3. 0 Nodia20 de janeiro proxtmo vindouro será feita 
nova convocação da junta, que se reunil'á no editicio do Juizo 
Spc:;ional, dentro de lO dias, afim do nomear as mosu. . .; cleitorae~. 
observando-se, no que for applic<tvol, o dispo~to no art. 15 lla-: 
instrucçõcs. 

Art. 4. o Competmn ao presidente da junta as attl'ibuiçõc;; 
constantes dos arts. 16 c :15, § 2°, düs instrucções, salvo no que 
respeita éi. designação dos eJificios, quando estes não possam 
mais servir, por forç<t maior peovada, caso em que a junta fcn·:i 
nova designação, nas condições indicadas no mencionado art.lG, 
parte final. . 

Art. 5.°Cabe ájunta, ob3ermdas as disposiçõrs da lei n. 33. 
de '26 de janeiro de 1892, al~m de outras attribuições: 

I. al.~rir. n11morar. rubrit?ar e encr>nar o:: li>Té'' •lc>>'i'13.•l•1' 
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ao procc;;..;J clcitora.l c rcmettel-os c'ts mcscts nlcilnr:w<, com <t 
dcvi<l:l anteccd•·nria.; 

Ir. ma.nrlar cxtrahir cópias do alistamcnio por funccional'ios 
do Conselho :\Iunicipal, ::t$ quans. depois de nnmer:vla' r rnlll'i
c·arlas pel:t junta., serão transmittidas, conjunc1,:tm•.•nl.o com o~ 
li no~, á~ tlitas mesas. 

i'amgr:tpho nnko. As c(Jpias do alistamento, u' li>·ros e os 
dom:ds ohjt~do' necc . ..;~:~IÍuspara u ~l't'YÍ<:ll dP.it•J•':tl SPI':uJ cntee· 
!C"IIC' a ''!TI d:•s mo ;u·io..; n<>lltt:ntlo.s, u <Jual p:\'''Lt':i 1 eciiJu, crw~. 
:í.pre:>ont:ulo ao JH'e,i•l"tüc da jnnt<t, e-;tc m:tn,Lwi at'•·hiYat·. 

Art. G." Tcnnin:vh :t cloiç:'io, a nw.~:t ri •ito:·:ll :·,1·:·,, n·d1·:thir 
as cúpbs, om numero do calco, :1 q :c se J.'<)l'Oc''' C• :u•' ... J·: da~ 
instrtiC<.·õ~s. romottcn,Jo ao presir!en&n cl:t jnnt:t, I·~ !wm·: :tpôl :1 
mo-;ma eleiç:i·J o rrgistradas pelo Col'l'eitJ, as ··c•J•i:ts '1'1'', n~t 
confur111idadn dns ~':i 1° e '2° úo mesmo at•t,igu, 1, .• \·,,ri:un ~rr 
onvhdas ao vro~idelll.o do Consdlio l\Iunkip:d. 

~ 1. 0 Os linos c as cópias do alistamento 1}110 liHrem S~'t'
vido no vroccs.;o eleitoral sol'ão remcttirlos <'t :; •._·:•; 1,:tria. da t':J.
m<tra dos Deputados, no prazo do I O düts. 

§ ·2. o As mesas eloitoraes cxigil'ão r.~cihcn da ut · t·,•g·t du L•Jtlo~ 
os documentos referidos. 

Art. 7. o Na apuração rlas eleições, a qnal C•Jmpr:tn :t .iuntct, 
convocada. pelo respectivo presidente, no tempo c pela J'ôrm:~. 
determina:los no art. 47, § 1°, das instruoçoõcs, >nlvo quanto ao 
odi ;ai, que ser:l atlixa.lo n:~ port:t do Ollitlcio do ,Juiw :-;n ·cion<tl, 
onde se rennir(t :1 mesma junt 1, no dia '20 dr 111:\t'Ç':) proximo 
futuro, olJsorvar-se-h<t, na parte em filiO for applic:tY<'l, o 
d~spusto no,; demais paragraphos do citado :1.rti'"'o. 

Capital Fo lera!, .20 de deZOiltbro do l\J'.12, l-1° dn. ncpnblica. 

J. J. ,\'c·,[!.· .. :, 

DECRETO :"-!. 471 I- nE 29 In; n•:;.u11.·: ',,. l'•·•C.: 

A 1)re ::t0 Jlinisteri1l da Ju~tiça e ~egoci~1:; In~~rir_q·.:; o ,.t • .-1 tJ,J ex

tt·a')dinario Lle 9;10:0;}0~ par:J. d~spez:lg co'n o s3;o·c'.;' :!~ l!ygie~3 

<le clefe'a n~. Capital da Rormblica, av.)~ll > :nn :1 "J..-;.,;,~ .. J <c•) 
fei~t·al. 

O Pl'fBidea~e da. Republic<t dJS Esta<los líni lo.-; ·lo Hrazil, 
mm•lo th au\orização concedida prJio decmtn legisLttivo 
n. 941, dest~ dat 1, resolve abrir ao ~Iinhwrio da Ju>tiça e 
Negocios Interiores o crelito oxtraordinal'io de novecentos e 
n?\·enta cvn.tJs de rf~is (990:00'J$) parr1 clospezas com o sor
YIÇJ de hyg1en1 d(l ,['}fesa na C •,pita! ch ltC'pnlJlic '·• av·oca,!o 
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para a aclminh:tra(·ão federal, do accortlo com o at't. 58, para
grapho unico, d<t lei n. S5, do 20 de sctnmbro de 11:!92. 

Capit:tl Fedr•t·al, :!D de dezembro tle 1902, l·l'' rl<i Republic;t. 

Fn.\:'\t'ISro DE PACLA Rnnm"n:s .\r.n:s. 

DECRETO::\. 471:.'- DE ~9 !JJ: l>EZJ::>IBI~O í•E 1\!(f! 

Cr-.•:t 111..~ brigada de cav<lllaria de Gtzardas :\'acionacs na comarc:t de 
Caçapav~. no ~stado de S. Paul.•. 

O Pre~illonte r!<t Repnb1ie::t dos Estados Unidos do Brazil, 
p:tra exr··uç·:iu rl.o decreto 11. 431, do 14 do tlnzemlJro do 18DG, 
dr'Ci'I'Í:t: 

,\rr,ig•_, unico. Fic:t ei·o:tda na. Guardn Naciunttl d:~ comarc<t 
"-'l C a 0·qJ;>.n,. no E~ütr!u do S. l'<wlo, uma hrigada rl.e c:Lva1-
l:tri:t, com a rl.osignação do 4~". a <tua! se eonstituir:i de dons 
rog-lmcntrH, sob ns. 83 e 84, que so organisarão com os guar
da~ qualirtcatlos nos di~trictos da rofo1·ida comarea; rc~·og::tdas 
a,; disposições em contrario. 

Capital Federal. :Z~I de dozomht•o de 1~10~. l-1'' d;~ Ropul>lic~~. 

FRAXCISCO DE P.\C:LA RoDRWCES ALVES. 

DECRETO N. 4i !3- DE 2() !JE JJEZE~IHRO I>E l!J02 

A!Jr,, ow ~Iinisterio da Justiça e NegocioR Intrriores o credito de 
11 :SGS~3QP, supplemen t~cr ás seguintes verbas do art. 2• da lei 
n, 834, de :;1) de dezeml.ro de 1901 : n. fi-Justiça Federal-n. 2G 
-Esccb de Minas-n. 2'7-Gymnasio Nncional, Externnto, e n. 31-
Institnto dos Surdos-11ados 

O Pruit!ente da Republica dos Estado.> Unidos do Brazi!, 
mando da autorização concedida pelo decreto legi:;l<ttiYo 
n. 944, de~ta data, re~olve abt•ir ao Ministerio da .Ju~tiç·a e 
Negocio,: Interiores o rrcdito do qmttorzc conto< oiWl'rmtos n 
St~SBt!nt<t e oito mil quinhentos e noventa o novo rt'•i', supp1c-

Po.Jer Exectttivo 1902 
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montar ás verbas abaixo mencionatlus do art. 2.0 da lei n. 834, 
de 30 de dezembro de lOOl : 

N. 11-Justiç<\ Fcderr~l : 
P:\ra pagamento dos vencimentos do escr1vao do 

Juizo Seccional, no Estado de S. Paulo, Antero 
Gomes Barbosa, os vnncimontos não incluídos D<\ 
lei c i ta da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . l :500$000 
N. 2G-Escola de Minas : 

Pensio a alumnos pobres matriculados no.; ta escola., 
de accordo com o art. 84 do respectivo regula
mento approvado pelo decreto n. 154\l, do 18 de 
setembm de 1893.............................. l :R00:$1100 
N. 27-Gymnasio Nacionn.l, Externato: 

Para pa.g:1mento a professores de turmas supple-
mentares .............•...................•.... 

Idem do inspector extraordinario ................ . 
Consignação-Dcspezas com exames pruparatorios 

e outros ...................................••. 
N. 31-lnstituto dos Surdos :Mudos : 

Consignação - Gratificações addicionae:; aos pro-
fessores de mais de 10 annos de serviço effectivo 
no magisterio .•........•...............•...... 
Capital Federal, 29 de dezembro de 19112, l-!0 d<t 

7:000$0(1() 
1:400$0110 

:2:872$59(1 

296$01JO 
Republica. 

FRA:->CISCO DE PAULA RODRIGUES ALVE~. 

J. J. Senbr!l. 

DECRETO N. 471-!-JJE 29 DE DEZE>IHRO DE lD'I:: 

Abre ao ~Iinisterio da Jusli~a e Negocios Intoriores o credito de 
30:300:~, supplementar á verba 9a do art. 2° da lei n. 83!, de 3(1 
de dezembro de i90i, para pagamento de ajudas de custo dos depn
tados e senadores 

O Prmiucnte da. Repnblic;t dos Estados l'niJos tlo Brazil 
usando da autorização concedida pelo dect·eto legisla ti v o n. 94?í, 
desta data, resolve ahrir ao :\1inisterio da Justiça c Negocio.' 
Interiores o credito de trinta contos e tresentos mil r(·is 
('!0:300$), supplementar á verba D1 do art. :2° da lei n. 83-!, de 
30 do dezembro de 1!101, para pagamento de ajudas (le custo 
dos deputados e senadores, que deixaram de receber porrlefl
ciencia de verba. 

Capital Federal, 2D de dezembro de l\J:I2, J4o da Repuhlicn,. 

FRAl\"CISCO DE PAULA RODRIGUES ALYES. 

J. lo 8eabra. 
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DECRETO N. 4715- DE :?9 DE ntezl:~mn.o DE 1902 

Abre ao :\Iinisterio da Justiça e ~egocios Interiore~ o credito extraor
dinario de 3:092.Su03, para pa;.:amento ele vencimentos e custas tle 
processo devidos ao lente substituto da Faculdade de Medicil•a do Rio 
de Janeiro D1·. Augusto de Souza Dranrl:io. 

O P1•esidente da Republica dos E$tados Unidos do Braúl, 
usando da autorização concedid~. palu d(•creto legislativo n. 946, 
d!'sta d;~.ta, reso[ ve n.brir ao ~Iinisterio tl;t .Tustiça e Negocios 
Interiores o credito extr:vJl'dina.rio de tres contos novecentos e 
noventa o dous mil seisr-entos e tres réis (3:\J9:?:j;603),para pagar 
ao lente substituto da Facul<lade de Medicina do Rio de .Janeiro 
Dr. Augusto de Souza Brandão, sendo: :l:680$10:! de vencimentos 
que deixou de perceber durante o periudo em que esteve suspenso 
do suas funcções por acto do Poder Executivo, n 312$500 ,[e 
custas do proces·w movido contra a Fazenda. Nacional poto 
referido doutor. 

Capital Federal, 29 dfl dezembro de !U02, 14° da RepubUca.. 

FJ~Aê/CISco I>C PArJ.A RoDRIGUES ALvEs. 

J. J. Scabr~. 

DECRETO ~. 4716- DE 2!) J>E DEZE:~!IlRO DE 1902 

Abre ao Ministerio da Marinha o cr~díto extraordinario de 2GO:OOO$ 
para inclemnizar o Banco ela Republica do J:razil de igual somma 
despendida com a recepçi\o da esquadra elo Chile, com as exequias em 
homenagem aos diplomatas chilenos aqui fallecidos e com os pr•'Pa
rativos para o transporte de ;ens corpos 

O Presidente da Re1mblica dos Esta•los Cnitlos do Brazil, 
usando da autorização conferida ao Poller ExecuJ.ivo pelo .t.e
creto legislativo n. D4R, da presente dab, resolve a.hrir ao 1\Ii
nistm·io da Marinha o c1•edito extraorúinariu de duzentos n ~cs
seuta contos de réis (260:0008) para in,~emnizar o Banco d1 Re
publica do Bra.zil de igual sJmma que adiantou ao Govemo •I<~ 
União, atim de occorrer ás despi}Z<ts ren.liza.Jas com a recepção 
da esquadra. do Chile ultim:1.mentc vind'~ ao nosso porto, com 
as exeqnia.~ celcbraths om hnrnonagem aos diplomatas chilenos 
aqui fa.llecitlos e com os lH'üp:trati vos para o trans1Jorte til> 
seus corpos. 

Capital Fcde:·al, 2!J tle dezembro de 1902, 14° da Republica. 

FRANCISCO !JE PAUL.\ RODRIGUES _\.Ln:s. 

Julio Cesa;· d•.' .YoJ'OHi. ~. 
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DECRETO N. 4717 - ni; 29 DE DEZEli!Imo nE HJ02 

Ake ao Ministerio tl::t Marinha o credito de cento e cincoenta e 
deus contos quinhentos trint:J. E' seis mil quatrocentos oitenta e 
dc•uq réis (Fi:?:536~-1S2'i, supplementa:.- :is verbas n. 8-Cot·po da 
.\!'mada,-u. 0-Cur!'O de Marinheiros Nacionaes,-n. 14-Força 
:\aval,-n. 18-Tieformados,-n. 1é'-Comp::tnhia de Invalidas-do 
c~çamento em vigor 

O Prcsi<lonte da RrpuLlica dm E.ota<l:~s Unido~ do Brazil, 
w:·.nrlo da. autorizaçilo conferitln. pelo dqceeto 1e~islatiYO 
n. ~49, da presente rlata, rNulve :1brir a.o Ministeeio da 
J\[··~·inlla o crerlito de 152:5308482, supp1ement:tr :is verbas 
;1 l1aixo rncnciunada.~ <lo :1rt. po ü::t l0i n. 8:14, de 30 de dczem· 
l•1 o drl 1901: 

N. H. Coq>'> da Anna1la............ !G:IJOD:-;124 
N. \J. C(irpo tlc .\lal'inhf.'iro.; l'ía.cion:.ws D7: 11 ;,:-;8\JO 
N. 14. Fül'l,'a. N:1val... .... . .. .. . . . . . . . 15: J(.J·!')i\!:1 
N. 18. Rdormados.. •• . . . . .. . . . . . . . . . • 2:7(.JS$:í:J;, 
N. 19. Comp:1nlti<t de Invalido;;........ :.'1 :422:)9·!0 

C:tpital Ferlcral, ':.'~' d•· (\{'zcmbro rle 1\102, 14° dn. 1~•\pllhlicr.. 

Fiu:>:cJsco J>J: P.\l:L.\ Holn~JG\'ES .\LYEs. 

DECRETO N. 47l8 - DE 20 DE DEZI·::\lllRO l>E WJ2 

A'•l'e ao )linísterío da )Iarinha o credito extraordinario de 130:000~ 
par<t realizar melhoramentos na E~eola Naval. 

O Presidente da Rcpublica <los Est<Ldos Unirlos do Brazi1, 
u~:tndo d:~ :wtoeiza.Ç'.ão confPrida p0lo decret.o n. 950 dc•sta 
data, rr~solve abrir ao ~linisterio •la ).farinha o credito extra
<nd.lnario de cento(' trinta contos à!- r•'is (130:0fl0;-;), p;Lra reali
zu melhoramentos na E:::cola !'\aval. 

~ tpita1 Fcdern.l, :?!1 tlc doz0mbro de 1902, 14" da Republica. 

FRA:SCISCO n1: PA1.'LA HoDRIGl'ES ALYES 

Julie> Cesa1· de .Yol'onha 



ACTUS DO PODER EXECUTI\''' s-w 

DECRETO N. 47ID- DE :.'9 nr. TJEZE\IHRO nr. !902 

Abre ao l't!inisterio da 'llarink\ o credito extt·3ordinario de f1:4,;;,,~, 

para pagamento a Felismin•) Soares & Comp. da segnncl:J. me~~-·.19 

tlo v:\lor total das obras tle rep:traçiio das caldeiras do torpedrirn 
•·Silradn», de accortli> com o c":ltracto par:t esse Hm celebrado. 

O PrP,sillcnte d<t RP,puulten. dos Estados TJnidu:> do BrazJI, 
usando lht autol'izar;io concntlid:t a.o l'oLi<'l' Executivo p•:lo 
(1t'croto n. !!51, desta. da.t:t, resolve a.ht·ir a.o l\Iinisterio d:~ 
:\Iarinhn. o credito oxtra.orclinat·io de li :4G5$, para. p:tgamc:ltfl 
'' Felismino Son.rns & Comp. da segunda. metade do valot• to;:.l 
das obras de repara1;ão d"'s caldeiras rlo torpedeiro Silvr,do, iie 
:tccordo com o contracto para osso fim colobra.du ; rovogadas J,S 
disposiçõns em contrario. 

Capi_tal Federal, 29 do dewml:ro de 190:!, 14° cb Republica. 

DECRETO N. 4720- DE 2!) DE DEZEl\IBRO DE 1902 

"\bre ao ~Iinisterio da Marinha o Cl'edito de 7:500.$, para pagar ?.o 
cidad<io Antonio de Castro Gandm a feitura do trapiche da C::.fi
tani t do Porto de Santa Catharina, d~ a~cordo com o contrac·~ 

l:tvra<lo com a mesma rcpar· :.;[o, c em ?l de novcmhro ele 1~0?. 

O Presidente d<t Ropublka. dos Estado~ Unidos do Braz;J, 
usando d;t autorização concedida ao Pc,,ler l~xPcutivo pelo c:•J
creto n. 952, desta data, resolvo abrü· ao :\Ii.nistm·lo cl;t 1\Ial'iuL.-:. 
o credito de sete contos n ttuinltcnlos mil réis (7::JIJU$), par<t 
pagamonto ao cidadão Antonio do Castro Gand;·n, da. feitu!';1 
do trapiche da Capitania do Porto de Santa Cath<~.rina, na. con
formidade do contl'acto lavrado com a mesma repartição c;u 
~4 de novembro de 1892. 

Capital Federal, 29 de dezembro de 1902, 14° da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 

J,,[io Cesar rlc ~\<wonluc. 
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DECRETO N. 47.'?1- DE 29 DE DE7,E~!DRO IJE 190.2 

Abre ao Ministerio da Faz~nda o credito de 120:939~207, supp1emen
tnr á VE'rba 32a do art. 23 da lei n. 834, dê 30 de dezembro 
uc 1\JOi. 

O Presidentr• d:t Rr•publica dos Estados L'nldos do Brazil, 
us;tndo da autorização conft~rida :tO Podr•t• Exr·cuti YO no decreto 
lr~gislativo n. 035, tlr• 27 do corrPnk: 

RcsolvP abrir ao Mlnist<'rio d:t FazPnd;~ o crodito dr• conto P 

vinte contoS OOVCCPOt% tl'inta. P OOVP mil dl!Zt'Utos I' Sd1• 
réis (120:!139$207j. supplomentar á verba 3.2a- Obra,;- do 
:1rt. 23 da lri n. 834, de 30 dn dr·zr•mbro do 1901. 

Capital Fr•der:tl, 2\1 di) dewmbro dP 1\10.2, lc1° da. RPpublic:t. 

FRA:scrsco J•E PAULA RoDRIGUES ALvEs. 

Leopoldo de BBlhües. 

DECRETO N. "fi.2~- DE '!:1 DI-~ DI~ZU!l:IU) DI·: l!if)~ 

Al"·eao ~Iinisterio da F~zenda o credito de 426:G18~3'J2, supplementar 
;i verba 11> do art. 23 ela lei n. S'l!, de 30 ele dezembro de 1901. 

O Presidente da Repni•lic:t 1los E~tado:> rniLlo~ rlo Rrazil, 
usando da a.utorizaçio conferid:J. ao PuLI1:t' I·:xce11tiVo nu tio
ereto legislativo n. (13G, de n do correntt' : 

llesulve abrir ao .Mlnistcrio da Fazenda o credito do quatro
centos vinte e seis cuntos seiscentos e dezoito mil tresentos 
cincoent[\ e dous réis ( l~'\:1\l8$T52), supplomont?,t' <í. vot'lm ll• do 
art. 23 da ~oi n. :·n4, r!P ::o de dozemhru de 1!1111--Improns[l. 
N[l.cional e Diario Officirrl. 

Capital Federal, '!9 de dezembro dCJ 19,J'!, J.l> rla Republica. 

FRAXCISCO Df. P.,c;L., ROII!~Jt;CES ALYES, 

LefJpoldo rlc Bdhiies. 

DECRETO X. 4723 - DE 30 DE nr.ZE}JJ:Ro m: l !102 

Concede autorização a Eduardo Auguqto Pereiro. ~unes para orga
nisar uma sociedade anonyma sob a dcnominaç~o ele Caixa Co
operativa das Classes La1JOriosas. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil, 
attendendo ao que requereu Eduardo Augusto Pereira :'\unes, 
decreta: 

Artigo unico. E' concedida autorização a. E,!n:trtlo Augusto 
P<n·eira. :'\unes para orgauisar uma ~oelodarlo auouym<L :;ob a. 
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denominação de -Caixa Cooperativa das Classes Laboriosas
com os estatutos que a este acompanham, e ficando a mesma 
sociedade obrigada ao cumprimento das f<>rmalidadcs exigidas 
pela legislação em vigor. 

Capital Federal, 31) de dezembro de IüO!. 14" da Ropublica.. 

FR.\:\'CISCO DE PACL.\ RODRIGUES ALYES. 

[statutos ~a Caixa· Coo~erativa ~as Classes Laboriosas 

TITULO I 

SÍWE, Dl'RAÇ'ÃO E CAPITAL 

Art. J.o Regirh por estes estcttutos depoi.~ de approvados pelo 
Uuverno Federal, set'i constitui1la na f'órma. das leis em vigor 
um•t sociech·lc anonyma que se tlrnomi"ar;'t ('ui_,.,, Cooperativl! 
1/,1.< Classes Li!bo;·iosas. 

Art. 2. 0 Sua sél1e ser;i na Capital Feileral com agencia nos 
Esta1los de S. Paulo, Rio dP .la ne~ro e Paraná. 

Art. 3.• O prazo da. dm·ação ~ de 50 annos, podendo ser proro
gallo por deliberação da assembléa geral dos accionistas, só po
dendo ser liquiilada si se verificar algum;~ d:1s hypothescs prc
visbs nas leis das sociedades anonymas. 

Art. 4. 0 O capital (, de 500:00iJ:-; d.ividirlos em S.OOO acÇ'ÕCS 
de !OU$ cada uma, podcn1lo ser Plcvado, por dolibcraçiio da 
:tssemhléa geral dos accionistas. 

,\rt. 5. 0 O capital set'i r~alizarlo em prestações de lO 0
/ 0 

no acto d:1 sub~cripção das acçõcs: LO 'ó 30 dias depois; 20 °/
0 

60 dias dr~pois da segunda, e toda~ as outl'as com intervallo 
sempre de fiO dias. 

TITULO H 

Fl:\'S DA CAIXA COOPERATI\'A 

Art. 6. o A' some!luinç·.a do ou r.ra~ ~ociedades congeueres dos 
E..;tados Unidos da America do ~orte, a CaiJ;a Coopemtiva 
das Classes Labodosas, para knn o<crvir a seus accionistaR, 
prolobrio~. proti~sionae~, a1·t.ista~ e pessoal das coutp<mhias uQ 
h·mds, onde funccionar, tem por fim: 

I o, f<>rnecer a seus accionistas per1uenos ca.pita.es de que ne
cessitarem para os diverRos misterps de ~ua vida, com juros 
modicos, pela ;;:ec,:ão de <<Penhores e transacr:õPs »; 



808 A C TOS DO POD!m EXECl:TI \-0 

2°, di~tribnir beneficios pelos seus accionistas Ollfermos e in
nlitlado . .;, de conformidade com as entradas de c;ula um; 

3°, garantir o ruturo das família~ do~ accioni~tas, IJOla 
secção benofidaria ; 

-to, segurar a vida dos animaos de corridas de pra los o com
panh.as de bond;.;, (lo conforrnidallc com a ~oc•:ão <lo« Seguros de 
animao~». 

TITULO lii 

.\rt. 7. o Como fonte constitutiva da,.-; rendas à;~ Caix<1 Cuope
rativa das Classes Lahorios~1.s, terá esta uma secção lmncaria, 
!lo penhures o tran~acçõcs, potlcndo po:· dl1t p1·atie<t1' as .'e
guintes operações: 

1 o, receber em conta conont \ o do movi monto dcsLlc :?~ até 
qualqnet' quantia o dar dinhoit·o a premio em conta col'!'ente 
a pt·aw fixo e de movimento, sob hypotliecas do bons moveis, 
immoveis, semoventes, mercadorias, juia~ o tudo que ret,t·e
scntar valor ; 

2", contrahir cmprcstimos nacionar~ c estrangeiros pt'l' eont11 
propria ou alheia, rer~eher dinlteit·o em conta corrente ou por 
letra~ a prazo fixo ; 

:-Jo, emprestar, sob penhor de ouro, pl'ata !' pedras Jll'iidosas, 
obj~ctos de valor, apolices, acções e titulos commercht~" e sobrn 
morcadut·ia;,; independente de deposito; 

4°, descontar letras da tPrra e do cambio e ouu·os títulos 
mmmcrciaes :i ol'dom, com prazo fixo ; bilhetes do Thesouro 
Federal, t·autolas do casas do ponhores, "rdcnados dr militares 
e fuoccionarios publicas, mediante peocuração t•spt·cial (' eon
tractos legaliz:ulos ou choques de paganu:nto~ ; 

5o, comprar, Yender por cont<t propria un do t·.•.recit·us, me
taos pt·cciosos, titulas o obt•igaç0e3 comnwrciacs. t•cceber em 
deposito, títulos dinheiros c qualqnet· objecto tle valor, podendo 
tambcm caucionar ou rorlcBcon1ar tit.ulus de sua c:~rtoira, n 
titulas e valores para garantia do suas upcr;tçõt·~ de er·o1lito, 
tanto no paiz como no cst;-angoiro ; 

6°, abrir, mediante contracto escripto. l'!nnta corrente de 
movimento, do fundos e emprcstimos sob fiança morcu,ntil 
idonoa e sobrn deposito do dinheiros, títulos e valores p:wa 
garanth e sobre caução valiosa de emprestimo.i; 

7o, emprest:I.r dinheiro!! para fianças <le recebedores o cocheiros 
das companhias de bonds desta Capital o Estado.'<, ontlc func
cionar a Caixa Cooperativa, a juros do 2 ~~ ao mez, mediante 
contractos legalizados ; ' 

8", explorar concessões do Governo Fe,leral, estadoaos e mu
nicipal, e as que se relacionarem com as partos a;.n·lcohs e 
industriaes, que aproveitem aos interess:•s da. «Caixa Coope
rativa», e sobre o mesmo ponto de vista, auxiliar em prezas já 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO 800 

estabelecidas o organisar outr~t>, particip tntlo d•)ol' r·espc~t.ivos 
interesses ; 

9•, auxiliar a la.vonm o a. industri:l, ;1,ssim como o pequeno 
commercio de retallw, de molhados e comesti\·cis, estahelecendo 
na sédo da Caixa Coopm·at.iva um centro <lo coreacs c do todos 
os prüliucto~ nacionacs, bt•m como um armazom do toJos os 
genero~ no artigo molhados c comPStiYt•is par:t vender com 
moJic<t c"wmbsãu, receber goneros <i cunsi;.maçã.o. importar· P 
exportar, comprar o vender. 

Art. s. o Findo o prazo estipulado não sendo o ponlwr· rcsga,· 
tado, ~eeãu ven<lidos em publico leilão, ou pot• corrütures d<t 
praça, precedendo annuncios pot· trt•s dias consecutivo~. ficando 
ao mutuario o direito salvo de resgatal·o at<) prinripiar o 
leilão, ou a. vcml<t da hols:~,. soln:ndo o l't•,:p:•ctiYo th·IJito P 
mais d:•spczas. 

Ad. 9. o Só depois de realizado o c;;pib.l ,, qllP podel'Li :1 
directoria tratar d:t montagem dos est<tbelccimentos de que 
trata o art. 'jo c 9" dausula, isso me~mo depois da delibe
ração da asscmbléa goral convocada pêu·a esse tim pela di
rectoria. 

Paragraplw unico. HealizaJa a venda dos penhore~ o saldo 
que lwu,·m· ser;i cntJ-egllo a quem de dirl'ito pcl'tenet·I', de
dnzinLi J·SC o princ1pal, juro.-< e mais rlespez;t.s, n:to tendo o mo
tuario direito do rcc<'bnr juros I do tempo em tJIH~ o referido 
saldo csti ver na. secção bancaria. 

TITULO )V 

SECt;'ÃO U!cNEFICIARIA 

Art. lO. l'or esta caridos:t secção de IJeneficios scr;·L crcado 
<'umo 1'11ndo Llispuui vcl o i!Lmi tado pda accumular:iio de jJia:,; 
o men,;êtlidadcs o capit;tl bonefidario, rprc pat':t seu augmento 
,~ont:u.i com as multas d,,s contribuinte>, produc•us das 
)Jensõt•s extinctas ou pre,;criptas, saltlu dos tJUe fallocerom r• n;'io 
Corem reclamados polos herdeiros compctoiHomente habilitados 
o com os donativos, beneficios, renda~ o untras •:nantias s,nn 
fins oxpecitl.cados, multas e os demais faYores e l.JeneficivH que 
a lei pet'rllittir. 

Art. 11. Só poderão sn.r socio.~> dest:t. ser.;ão beneficiaria os 
accionistas d:t Cai/a Co"l'crrdic.'t ,fas Classes f,r'IJOriosus, de 18 
a 55 annos, apre;;ent:wdo com a respectiva proposta o attes
t:tdo do medico da Cuiu:a, em relação ao l.Jom estado de s:r.ude 
e bons cvstumos, devendo os menores que não ftJrem casado~ 
apre~entar consentimento, por escl'ipto, de seus paes, tutores 
vu cur~tdores, devendo a.s ScJcias apre3ent:tr o con:;cnti· 
monto por escripto de sou,; maridos, paes, irmãos ou tu
tores. 

Art. 12. O socio que for a.dmittitlo contribuirá com a joia 
de 10$, si for homem. e si for mulher, com 15s e com a 
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mensnlirla lé de t.t para cctda 20$ de ]J()neficcnciu. mensal rtue 
receber:l do uma. Ró vez, em c:vJa mr1z, por enfermi
dade que o impossibilito de trctballmr, o qurJ provat•á cum 
:ti. testado dos medicos da Caixa Cooperativa. 

Art. 13. As m~nsalidades serão pagas todos os mezos, na 
rctzão de 1$ de entrJ.da mensal, por 20$ do IJeneficencia, 
podendo por isso o associado que, além da joia estctbelecida, 
entrat· com lU$ mensacs, receber, quando enfermo, 200$ por 
mez, pago de uma só vez, durante o tempo em que estivm· 
enfermo, e não por quinzena, cujos p;tgamcntos hcnnficiarios 
mon~aos só terão logu.r em vistõt do attostaliJ liLB medicos 
da Caixa ('iJoperatitm. A estes socios;.;e darii o ·nome de con
tribuinte, tendo por sua mol'te sua f<tmilia. üiretto a 11:0:;; 
para enterro e 50$ para. luto, sem mai~ direito a qualquer 
loeneficio por esta secção. 

Art. 1-L O sociu contribuinte que sen e~tado de molestia o 
impossibilita de trabalhar mais de l:Z mezes consecutivos. 
passará no l:lo mez para o quadro dos invalirlos, percebendo 
metade da. importaucia mensal a IJUe tinha direito, receben
do a f;tmilia do socio invalido por mort.o deste 511$ para seu 
enterro e 50$ pa.r~t luto, sem maL direito ~t qnali[liOr be11eticio 
por esta secção. 

Art. 15. A falta de pagamento por parte do a~soci:Ldo. em 
quatro mezes cousecutiyo~. determina a caducidade du,.; direi
tos mesmo 110 quinto mez. quanto a esta secção. 

Art. W. A üi:-:t.ribuiç:l.o dos beneficios pJJ' c"1.:t >t)e(·:'io só 
terá principio q ua.ndo o cofre beneliciario ti \'!)l' !'l)cehido üe 
30:000$ para cima, só tendo ta.miJem o: :t:.:suci<.tllo dit·eito uu 
beneficios seis mezes depois de sua primr,ira entrada. 

Art. 17. Aos portadores de dona ti v o:, beneficios. set·ão 
entregues recilws das quantias, ou objectus t·ecebirlo~. da11uo-se a 
estes um valor, afim de quando attingit·em a importancia de 
;,OO$ entregar-se aos portadorns o diploma dd sucio bene·· 
merito, para go,arern dus favores •lu art. n, parto f1111erat·i:t. 
se nJo sorGeaJos. 

Quando as oJrertas de cad.a. offertantc attingit·cm a 2:!0$. 
rcccbm·á elle igualmente o titulo do socio h!'nemcdto. tendo 
direito aos fctvores do art. 14, parte fuuer:tria, semlo sorteado. 

Art. 18. 0:> pagamento.-; dos beneficios do quo tratam o:-: 
art~. 13 e 14 terão legar descontando·>O :t contribuição men
sal do associado enfermo, quando em att-azo. 

Art. 19. Si pelo estado pecuniario satisfactorio rlo a,;sodado 
forem por olle dispenndos os bcnC'ficios mensaes a que tivet· 
direito durante sua enfermidade, rovertorão todas as quantia:< 
dispensadas em beneficio da f;tmili;t do mesmo, a quem será 
creditOl.do par<~ compra de apolices da dividét puh1ica em nome 
da pessoa. que for designada pelo a~sociado, e si pot· morte 
deste a quantia dispensada não chegar para a compr<t de um;t 
:1police, srrá el!a entregue á esposa, paes, ou irmão~ e filhos 
reparti,lamente, ficando assim liquiuada ; não tendo dnmnte 
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sua ,-ida o ass0ci;vio tlie cito algum nas quantias que dispen
sou, mas sim sua familia, a quem fica de dil'cito pertencendo .. 

Art. 2iJ. Para augnnnt J dos funtlos benpficiarios desta 
secção, obtonç>ão de olfLwtas o donativo-<, po!ler;i a directoria 
admittir os empregado., que necessario forom, os quaes pc!'· 
ceborãu cumo recompensa de seus tl'a,IJallws a commissão 
que for convencionalla, sllndo tanto estes cumo todos os outro~ 
empregados assala.riados da <<Catxa Cooperativa» puqwidores 
ao mono.~ de uma J'l'ac<;ão de uma acção. 

TITULO V 

SEC<:Ão DE SEGCIWS IlB A:'\IM.\ES 

Art. 21. Serão admittido-< ao seguro r/e vida os animao.; 
de corridas de pt·ado~. pelos seus nomo3. core$ o tamanhos, 
depois de examinados p:.Jr veterinarios e avaliados, tomando 
a dircctoria, sobre estes SJ.~·uros, as precauções 'lUO julgar 
conveniente. 

Ao' cocheiros da~t companhias do bon,ls, unicamente, sorá 
permittido fazerem o segm·o dos animaes dos bonds 0111 que 
trabalhal'em, pagando annu;dmentc uma contribuiç>ão a juizo 
1la dit·octoria. 

TITULO VI 

1>.\S ACÇÕES E DOS ACCJO:\IWL\S 

,\rt. 22. O accionista. quo não ell'eduat· u pagalltCJJto rlo 
:ma:l cntr:td~ts nos p!'<tzos lixa lo~ pela administt'at;:io, calm ;i 
s•Jciellade. sal YO sua a•~<;ão <le pa~amonto contl'a os ~uloscriptores 
I) ee,;sionario~. o dit·ei to de t':tzm· vender em leilão as acções por 
cont<t e ri~co de s~u dono, :t cohção do dia, depois do notificado 
o accionista, mediante uma intimação ju:licial, publicada por 
dez veze~ 1lut·anto o mez em duas Colhas rln rnaiut' cit•cttlaçio na 
~~•tlc da ,, Gúxa Coo[JO!'ativa. "· 

Quandu as venJas não se eO'ectuar·em pot· falta de compra
tloees, a tlirectoria poderiL declarat• porditLt a ac,;ão e aprupriat·
se das entrada,.: feitas, ou ex,~t·crH' cuntt•a o; subscriptores e os 
ces~iunario.' o.' dieeitus do!'ivados do su<L responsabilillado . 

. \rt .. 23. Os pt'oductos das multas c thts entrada< de que a 
«Caixa Cooperativa», SIJ apropr·iar, na fóem;t do :u·tigo preco
!lcnte, serão le\·ados ao fuodo d.e reserva. 

Art. 24. A responsabilidade dos accionista.~ é limitada ao 
valor nominal das acçõos que subscreverem ou <lllO lhes 1orem 
cedidas, e os u'cihos passad.os pelos accionistas, pelos ~cus pro
curadores ou rcpresontantes leg;tes, do qualquer dividendo, 
ou por outra somrna quo lhe sej;t aperente, equivalem, para. ;~ 
«Caixa Coopora.tiva »,plena quitação. 
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Art. 25. rJualqucr pes:>o:t ou ac:soci:wii•J pólio sm· accionisb. 
O direito de rcpt·es[)ntação, porém. Ke apur:tt•á pela scguinto 
1'úrma : 

As SJciedades anon~·ma~ ou eurpot·:~çõe>, pm· um de :<cus man. 
datarias; as 1irmas socüws. por um de seus ,.;ucius ; as mu
lheres casada~. por seus maridos ; os menores ou fdlitlos. os 
interdictos por qu;tlquer motivo, pot· seus tutores ou repl'Csen
tantcs legacs ; devendo os documentos comprobatorio~ do man
dato ou -reprc;:entat;,ão set• api·e~cntn!Jos á « C:tixa Coopera
tiva », com tre~ di:ts de antoc!'dcnciét :11J ch rouniilu e ~er 
are h i vados. 

O a.ccionista que tiver transferitlo ~uas ac•;Õe~ coJ!O'<·rYar:i o 
direiw de represent<tç:lo 11as :ts~cmlJI,~as geraes, a,;sim cumo de 
receber diddendos. ;:a.lvü estipulaç:·IO em contrarto, que dcnmi. 
,-cr communicada ü, «Caixa CoJperativa )> pelos intete>sadus. 

Art. ~6. A transl'ercncia ua acç·:·w ser:t feita na séde d<t 
<< raix:t Cooperar.iva », por termo assign:ul•) por cedente e ces
siouariu ou por .-:r~ns procuradot•es, com pudere~ esprwi:tC" para o 
acto . 

. \rt. 2.7. rada acc:iío poderá sm· Sllb:li..-irlirla em f!·ac•:Ür> 
igua.cs que, reunida:> um numero, produzam Y<tlor oquintlcnte a 
uma acç:\o. conferem os mesmo;.; direitos destll, pDrl:.•JJÜO o dono 
de cada. fracção alienar e receber uividendos separadamente, 
ue conformidade com o decreto n. 60:3 de 20 de Dntubro de !8rl i. 

TITULO YII 

Art. '!8 . . \ atiministra•:·~o será exercida por nm pt'•>itlrmte, 
secretariu, the;:ourciro e gr·.rcntc, que clr~geri"l deJJtre ~i 11a pri
meira n~u11 i:·w ordinaria, que 11:-10 excederá <~ ci11eo dias e cujo 
mawlato durará por seis annus, pJLlenrlu .-et' reno\·:do, sendo 
tambem eleitos membros do cousellw fi~c:J.l e C1·e-; supplen tu,;, 
tendo c:1da um pelo meu os vinte ac(·ões. 

1;,rt. '!9. A primeir~t ~:.dministra.ç:t.J ser:t pelo tempo de «:~ois 
annos», o tDda; as outt\t; que se seguirem pelo tempo dr: q;rof;·o 
::-.nnos, podendo <J.i membro.> da adminí,;tr::r:?to, tanto du con
;elho directul' como do cum;clho fisc·;f r• suplllC!IlL·"· ;,er 
reeleitos. 

Art. :~ll. 0; quatt·.J dil'eetorP::: administr::!'iio conj:tJJc':mwntc 
as operaçÕllS d:~.s secç•-ies da. «C:tixa Coopm·;t,tiv:<>>. 

Art. 31. P<tra exercer o c·tJ•go do memuro do conselho di
rector é nece~s:trio ser accionista. e rlnpo$ita.r ::~t :;cção de 
« Penhores e tra.n:iaeções » os títulos dn ~O acc:ues r~atla um. 

Par<.grapho Jlllico. A caução a que se refere esto artigo ü 
feita por termo no respectivo livi·o c só pôde ser cxtincta. de
pois de approva.das pela a.sscmbléa geral dos accionista.s as 
contas referentes ao período em que serviu o memuro que se 
retira. 
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.\rt. :>:2. O tlir·cctor f!UC rlnixu· 1ln C'xer·em• o cat·g,, p:>l' nnis 
1!C tres mezn' é consi,!et•:tdu t'c:S.gn·,t·:ri:l, 

i." Para, prt•eneher :cs v:l'.!':t-; quo st· de:·em na administra
('ão, P<H' lll;ti:S de 30 1lia~, o pt'Psidcnte consultando os demai,; 
directol'PS convidará 11111 d•J~ memJ,ros tlo cunsdllo !Leal que 
esteja na-; <:ondições. 

2." Os •Jllll !orem cluuuar!os de conformidade com nste artigo 
s"rvirão :tt,; a primeira rennião ortlin:tria de assPmbl,•:t geral, 
e aqnelLt vaga. st•r:i. definitivament1· provida. set·vimlo o eleito 
Jdo t<nllJ•O qnc faltar ao Sltb4imido. s;t[lo tratando-sn dn sub
:-<titnição ]HJl' impedimento menor de tr·r·s mezes, cessando ne>:m 
caso o 8X•!rc·ido logo que o substituído se apresente. 

:;.a Os venr·imentos t·espeetivo' pertencerão a qu:·m exl'rcer 
as J'llllc•;•'''S du ca,rgo. Os nll'mbros tlo runselho direl'tur serão 
rmmméradus ctom os hotlot·arios fixatlos pela a<;;emhléa gpr:tl da, 
<:on>tir,:ti•:'lo da« Caixa CooporatiYa ». 

Art. :3:;. Sã.o attrilmiçõos da, admini-traç;'ío: 
1'•, org:misar em commum o c~vla.~tro da secção lJ~tncaria, 

dt• pc11 , .;·,:.·. transa c, ·<ics, q 11e deY.~I·:í. ser redsto mensalmente, 
l'azend·) :ts altorações qn • f'orém npr·es·.;arias; 

20, l'e<olvot· :ict•t•c;t t!u commis~o das acçõm ~os termos 
d:t lei; 

3", r•'" J;'>·er sol.tl'e a funda·:ão da:-; ngrncias dirigidas pm· conta 
r la •'Caix" Coopera ti \'a•>, determinando ao~ agentes a natnroza c 
limites •las respectivas transacções, p::mt o bom andamento do8 
necOCÍOS; 

4", conf,•ccionar os regnlamentos internos d:t secção bancaria, 
<las a;.rnncias c commerl'iacs ; 

5", nomear e dcrnittir o~ empregados d:J «Caix;t Cooperativa», 
mai·<::tndo-lhe:-< seus n·ncitw·ntos e com elles fazer contractos 
que foi'•~m necessarios: 

fi", l'·'<olver <icct·ca, t!a clwma1la d" capital e tl:t secção bcnc
fkente; 

7", tomat· conhecimento das transacç·ues, examinar os ba
lanços mcns:.ws, semestral!' e J•rocednr a <Jnalquer an!riguação 
•Jne jn!g'l.r nccc:;sa.ria ; 

8 ·• fix:tt· os diYident!os r· t!ic;tribuil-os s:·mPstr;tlm<·nte. 
At't. :a. ;\.1) tlirector-pJ·osi<ic•nte e,>mp!'tc: 
l , •'X·'.:tHétl' c fazer exec<ttar o~ est~ tu tu~ C' as dl'liboraçues 

•b ad;ninis~t·aç:'io o d:1. ass('rnbl···:t g-eral e wa1ar conht·cimento 
di:J.l'i•J •I'H up9raçiJcs da Caixa Coo)•''ntil-:1, n:~s :::uas ,,_•.cçõc-:>. 
c )m:ndl' i'tl. b 1nearia ;· bcnclken te : 

~a. t~~:.;·:~tr~ (1'3 s:ltJUt?~. Ie·~·~lS C'!l!O-'"':ld :~. '.':; b !!ar;çll:O: l') o~ 
cr·edi·J" ·~·1.-1 :_1. ·t'aix~·. ··oopor:ri,·a :c'·:·i:· pjr <tn "8·-··;·ã'-' ban
cari:J., o•z .;rncr>der ,, •.:m su~·. a'Bo:;cia e,,.,_, a:rrib•Ii•;0e;j podr>
J·ão se:· e:-;r•.!'Cidas por quairlrH!l' do' cutrc·3 direcbre.<; 

:;·•. dec•Jrmiriar, de accorJo cortl c:; demais directorC's. as 
corllliçõe< e L:txas dus descontos ; 

4°, presidir e convocar semanalmente as sossõrs or,lina
rias que jnlgar convenierrtc, ou lhe J•:.rom reguerida< pur um 
tlm; direr:rorcs; 
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5°, organisar e apresPntar á assembléa geral dos accionistas 
nas reuniões ordinarias o relatorio annual das operações da 
« Caixa Cooperativa » : 

6°, representar a Caixa em todas as suas resoluções, podendo 
constituir mandatario,; para todos os elfeitos. 

Art. ~l5. Ao dircctor-secretario compete redigir as netas das 
reuniões da directori:t, considerando todas as dcliberaçõe.,;. 

Art. 36. ,\o director-thesoureit·o compe1 e : 
1°, receb3r as entrada" de capital dos accionistas e bem 

assim as qmwtias pot· qu<tlquer titttlo perlc>llcnntes ;i '' Caixa 
Cooperativa >•, recoliH•ndo-as ao estalulecime11to de crclliio 
e3colhido pel;~ directoria ; 

2°, elfectmtrj os pag<tment:.Js sociaes ortlenarlo,; JWI:t dire
ctoria; 

3°, assig-nar com o director-prosidente us ehequos par:t rdi
rad:ts do dinheiro ; 

4°, t~~r sob sua guaril:t o responsabilidade a quantia nccos
saria para occorrm· ás despoz;t~ dial'ia~ o unlin:tl'ias lh «Caix:~ 
Cooperativa das Classes Laboriosas». 

Art. 37. ,\o dircctor-gerente compete: 
1 o, propô r ao director-presidento a nomeét<;ão dos em

pregados da « Caixa Coopera~iva » para serem polo presidente 
nome:tdos; suspender o demittir, impôr multas pelas fctltas com
mettidas e outros motivos; 

2°, organisar as folha~ de p:tgamentos e •'Olll os domai.< tli
rectorus organisar o ro.uulanwnto intr·t·nu tl:t << Caixa Coupera
tiva »; 

3o, apresentar os balancetes e balanços semestl'aes, de
monstrando a receitrt o dospezas de cada. secção ; 

4°, orga.nisar a oscriptm·a<:ão de conformidade com o Codi~o 
Commercial. 

Art. :l8. O mandato da administração é Jlleno e dentro 
dos limites dos esta. t.ntos e da lei, e nelle inclue o direito de 
transigir e autorizar a resolver amigavel. conj1mctamente a~ 
questões entre a '' Caixa. Coopera ti v a ''• o seu< devo fores ou ter
ceiros e demandar. 

Art. :~9. "\s rouniõe~ ordinarias, da dircctorh tr-rão log:w se
mestralmente e as extraordinarias quando convocadas. la
vrando-se do toda~ as sessõe' as cornpetentes actas em livro 
especial, sondo esta assignada pelos directures presentes. 

TITULO VIl! 

llO CO:-\SELIIO FISCAL 

Art. 40. O conselho fiscal cr)mpor-so-ha de tres membro~ 
etfoctivos que se!'ão substituídos prlos supplentes na ordem de 
sua votação e, no caso de igualdade do votos, pelos que apre
sentarem maior numero de acções da «Caixa Cooperativa >>. 
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Art. 41. Compete ao conselho fiscal examinar as contas d<~ 
gerencia, livros da escripturação e documentos o verificar o 
estado do co f r€, relatorios e balanços que tiverem do ser pu
blicados, devendo tambcm interpor nos a>sumptos ~obre que 
for consultado pel::t diroctori::t, convocar oxtt•aordlnariamentc 
;L assembléa gm•al quando occorrerem motivos graves. 

Art. 4t. Os memiJros do conselho fiscal p3rceberão as gra
tificações que lhes forem marc1das pela asscmb!éa geral da 
constituição da« Caixa Cooperativa» o se reunirão, ao menos, 
uma vez por mez, cumprindo-lhes lavrar a corrc~pondente 
act.a. 

TITULO IX 

DA ASSE~IBL(:A GERAL 

Art. 43. A assembléa geral é a reunião dos acclon!stas 
cujas acções se achem averbadas no registro d;L secçii • tle « Pe
nhores e tra.ns::tcções "• dons mezes antes da data em q 110 a re
união se verificar. 

Paragrapho unico. Nos oito dias que ant!)cl'dct·om ao da 
reunião da assemblé<L geral ordinaria li):!:L suspensa a transfe
rencia das acções, da qual Sll dcml noticia aos interessados por 
meio de annuncios. 

Art. 44 •. \s assembléas geraes serão presididas por um accio
nista acclamado na occasião, servindo de secretario.; dous ar:cio
nistas que o mesmo indicar. 

Art. 45. A assembléa geral representa a totalidade dos accio
nistas, e sua deliberação, conforme as disposições dos est;ttuto~, 
obriga a todos, quer ausentes quer dissidentes, dt•vendo na re
união de accionist<ts do que trata o art. 4:l dest<•s estatutos 
obs\lr,·ar as disposições do~ arts. 133 c I:lG do decreto n. 4a4, 
de 4 de julho de !Stll. 

Art. 46. Os accionista; podem fazer parte da assemblé·~ 
gOL·al, quer possuam suas :tcções livres, qm•J' as tenlmrn dado 
nm penhor mercantil. 

Os accionistas que comparecerem na assembll!a geral se in
screverão em um livro de peesença, declarando o numero de 
acções q nc poF3uem de sua propriedade. 

Art. 47. A assomhlé<t geral póde se constituir e delibe:·ar 
achando-se composta de um numero de accionistas que repre
sente, pelo menos, a quarta paete do capital social. Si o nu
mero de accionistas j:i, rJI'llrido não se reunir·, fat'·:>e·ha nova 
convocaç-ão por meio de annuncios nos jornaes. com a doclaraçií.u 
de que se delibm•ar;j. com qualquer numero de accionisbs, qual
quer •11te seja o numero de acções que representarem. 

Art. 48. Tratando-se da reforma do.; estatuto.~ para. augm.-,nw 
d•J capital c demais !Jypothese.", a assembléa s'! po1e:·:i deli-
1•;;ora~· T"alid:lmerr;·! ac!l3~·1·J~s: p:'·~5:?J';C~. p~!o I~1-··:: _ ~ ',_~:ll
n:~~J5 ·liJU repr2~eQ~em d·JtF ~~:·.o! d~J cJ,: :: tl s0·:i d. 
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Art. 49. :\"<1:> vot:v-i!rs, c~da. lO acções d~t·;L direito a um voto 
e o ;;,ccionista, sempre que queira, poderá fazel'·SO rotn·cscnt;u· 
p<lr pt·ocm·a.dor com poderes e.;pocia.e.-:. 

Paragrapho unico. Os accionist:ts que po:>~tdrem at(• nuvo 
acçõo.~ puderão a'sistir e tonw.r p1.rtc or;.s assombléas geraes, 
]H'opor o que 11105 p:trocclr c.JJJveniente e tom~r parte n:;, dis· 
ctu~iio, m·;.s não toem Yoto. 

,\rt. GO. Haver:t um·t .'essã.o 1l:L asscmhlt'·:t zeral ordinaria 
em cada :•.nno, para tr;;.tar do; :1.ssnmptos que lhe são commel.ti
•bs pelo.: pl'u.>ent.os estatutos, e hem a:,sim, dos mais objectos quo 
t'Jrem pl'opostos ou aprp:;entados par:t discu;;::-to. 

Art. :>1. Nenlnun:1. dolihoração podm•<i ~ct· tomada pol<t assetn
Uéa gcr:tl, rela.tintmentP a contas c lnlanços, ~l ante.; niio 
tivm· sido ;:.pt'<>Sent::d•J o p:tt·eccr do con~ulho fiscal. 

Arl .. 5~. Os memln·os !l:t ;;,dministm.çiio c conselilo tls•·:tl não 
poderão votu.r n;;~ a.ssemhlt'as gente; para. appr·ovarPm, aquol
!,:s, os balan<;os, cont<tS e inventario~. o estes, :.;ens parccet·es. 

At·t. 53. A approvação das contas apresenta.uas poli\ ;,.umi
nlstr<tção, em assem bléa gnral e sob o parocer do conselho 
ti.'<eal, imporca plena e gm·a.l rJttitaç·ão par<t a mcsm<t <tdminis. 
t~·ae:lo. 

irt. 54. As vot<1.ções serão sempre symbolic:ts, menos as que 
t:·atarem de cargo da admini~tmção, membros do con~elho 
H<cal e n:ts qucslue< pessoacs, que serão por escrutínio secreto. 

TITULO X 

!Hl Ft::\DO DI: RESERYA E DOS DIYIDP.:'<DOS 

Art. ;>5. O fundo do reserva é destinado oxclusiYa.mcnto a. 
l'•:parar a.s perdas rtne possam verifica.r·SP no capital d;t Caixa 
I 'aopemliva dag C! asses J.aboriosa.~ e sel'á. con~titnid J com por
centagem, nunca. menos de 10 °/o sobr~ os lucros da. « Caixa 
Cooperativa», veriflc:tdos em cada semestre, devendo as quantias 
destinadas para ess() fim ser convcrthlas em titulo.-; da divida 
:;mblica, dand.o·~c aJs jUt'JS a. mesma applic<tçiio. 

Art. GG. Os lucros llquidos prov1•nientos do apurações elfe
ctivamente conclniLlas dc>ntro do respectivo semesore, depois de 
feitas as deducç-õe~s dcter·minadas por estPs cst:ttutos, serão dis· 
ic·ibnirlos ao~ accionistas, em dividendos pagos nos mezes de 
.i::moit·o c julho de cada anno. 

P,~ragrapho nnico. Não se fará distribuição de di\-idendos 
emquanto o capital social, desfn.lcaclo em virtudo de perclas, não 
frr integralizado ou reSt<l.belecido. 

TITULO X.I 

nrspo,;rç:iJES TR.\1\'SITORIAS 

Art. 57. A primeira dir.Jctoria fica autorizada a. satisfazer 
~.- despeza-; de incorporação da <<Caixa Cooperativa>>, na razão 
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tle 5sô uo capital, pago metai..le om dmheiro e outra metade em 
acçõo::> integralizadas, e no caso dA elevação do capit:tl, como 
trata o a,rt. 4° destes e~tatutos, o incorporador reserva para si 
o direito de incorporação nas mesmas condições da. primeira, 
sendo porém este pa.gctmento de 2 1/, o 1 o sobra o augmento do 
capital, cujo direito passará a seus herJeiros, ficando tambem 
autorizado a solvet· todas as outras despezas inherentos á organi· 
~a.,,ão d;t «Caixa Cooperativa !..las Classe:; LaboriosaS>>. 

Art. 58. Os accionistas acceita,m a responsabilidade que lhes 
é attribuida por estes estatutos, que a.pprovam, sendo eleita a. 
primeira diroctoria depois da approvação deste~ e~tatuto>- pelo 
GoYerno Federal. 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1902. - Rd~tardo Augusto 
Pereira 1Yunes. 

DECRETO .\'. 4i:24- DE 31 m; DEZE~IBRO DE IDO~ 

Abre ao Ministerio da. Guerra o credito extraordinario de 8:098$921 para 
occot·rer ao pagamento ao professor do Colleg-io Militar I! em e te rio 
Jo~é dos 3antos dos ordena<log '}Ue d0ixou de receber. 

O Presidente da Republica dos Est;tdos Unidos do Brazil 
resolve, usando da autorização conferid:t polo decreto legisla
tivo n. 958, desta data, abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito extraordinario de oito contos noventa e oito mil nove
centos e vinte e um réis (8:09íl$92l), para pagamento ao pro· 
fessor tio Collegio Militar Hometerio Josédos Santos dos ordenados 
que lhe cabiam durante o ternpJ em que dirigiu a aula de littera
tura nacional para integralização do anterior programma de 
ensino tio mesmo collegio, os quaes deixou de receber. 

Capibl Federal, 31 de dezembro de 1902, 14° da Republica. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIUUES ALVES. 

Frail.cisco de l'clula Argo llo. 

DECRETO N. 4i:?5- DE 31 DE DEZEMBRO DE 190.2 

Abre ao :\1inisterio da Guerra o credito extraordinario de 27:963$133, 
para occorrer ao pagamento á << Société Anonyme des Anciens E'ta
blissements C:l.il, de Paris "• pelo fornecimento de munições para um 
canhão Krupp e das de.~pezas feitas com a remessa de um canhão 
para. o concurso eJiectnado em 1893. 

O Pre~iti;mte da ·Ropublica dos Estados Unidos do Brazil re· 
soh·e, usando da autorização que lhe confere o decreto legislativo 
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n. 059, desta data, abril· a,o :\Iinisterio da nucrra P ··twlito 
cxtraordin;wlo de vinte e ~ete contos novecentos sc"Scnt,;, e trcs 
mil ct•nto c tl'inta, c trcs r•'•is (27:9U3::;;I:U) eqnivalentr ao cam
bio de l13l/3~pot• 1$, <t ft·s.:l."í. 105,]Jara occotT<ll' all ptifamento 
á Sociéte AHOi!!J)l/C de$ Ancic;~.~ r:·trrbl:'ss,·mni(S Ci1if, de Paris. pelo 
fornt:cimonto de munições para nm canh:-to 1\.rnpp de 7.5 L/28 u 
d,n.s de8rezas com a reme.~sa .te um canhão enviado pela 
mesma sociét1! para o conctrt·so efl'ectua.tlo f'lll I ~\1:1, par:t, 
acquisição de al'tilhari:t d" camp:tnlta. 

Capital Fodcral, 31 de Jczcmbrn <lc 1!111?, 14" da lt• ·pnblica. 

DECRETO N. -!72ti- n;; Jl 111: lll::znun:o 111: I \li':! 

Ake ao l\Iinisterio da Fazcnrb o cr~dito ele 128:sns~. supplementar 
:'t vcrha ilo·' rln art. :2:3 da lei n. ~>.!, ele :lO de c!~zcml•ro d~ 10)1. 

O Pl't3sirlentc ela Rcpubli•':1 ·ios l·:stadus Unidlls tio iil'<~zil, 
nsanuoda :tutorização conferitl'L ao Puder Executivo nu art. :a, 
§ 3°, da lei n. 834, de 30 de dt)zcmbt·o de I!JOl, 0 tendo oHvido o 
Tribunal de Cont:1s, na conformi.Jadc do :u·t .. '.?", § .?", 11. 2. lcttra 
c do decreto legislativo n. 3!.!?, de 8 de outnhro 1le !80il. 
rc:mlvc ahrir ao :\linistorio rlCJ. Fazonda o crPilit.o rle cento e 
Yinte c oito c:ontus oitocentos sessenta c oito milrúlli ( l2x:f-im(';), 
supplnmentar á vcrb:t 16~-o\lfanuega~-do :1rt. '.';da ll'i n. 8:Cl4, 
de 30 de dezembro de I!JOI, par<t pagamen1.0 de quotas ,[t·,·idas 
aos empregados das Alfandegas do Rio dn Janeiro, Ccar:í. Rio 
Grande do Norto, Pa!'ahyba, Bahia, Sergipe, Espil'it" :--i:tnto, 
S. Paulo, Santa Catharlna, Porto .\h•gre e :-.rac<~lié. 

Capital Fc,lel'al, :n de dczcml.ro 1le tD:IZ, l !• d:t RPpnl li•.':L. 

Leopoldo de Bulhões. 



ACTOS DO PODER EXECUTIVO SlJ 

DECRETO N. 4727 -DE 31 1>1: nrzr.~m::u ,,r;: l\)0·2 

Aln·e ao ~Jinisterio da Fazenda o creditn cxtr;,nr('' ;Jrio de 40$::>-~-3, 

ouro, e 2.235:GDl:':211, papd, 1•ara p~~:unor.t do tlirirbs ~e 

e,;ercicios findo.~. 

O l'l·csidt•nt.c tl:L Ropubliea tlos Esbtlos t'n;Jos do Brazil, 
usantlo da, autoriz:u·ão con rerida ao Por lo r E v· t•'ivo no dect·;:~_-) 
legislatiYo n. Dtj2,.dc:;ta (lata: 

Resolve :dJl'ir ao ~Iini;;tcrio •h F:1-zcntb o ··:·prlito cxtn
ordin:trio de 4o:::;;:lil, ollt'o. e ~.:!53:G\HS2-ll. p:.vcl, par:~ oc
cot·t·er ao pagamento de diYida.s tle ewrcic; •' findos dos •li
VCl'sos Ministerios, conforme a relação al,ZJ.f"": 

)linisterio da Guerra ......•.....• 
llinisterio d:1, 1\f:trinlta, inclnsiYc 

l :flí\0$, para paga medo :t !l!ai:t 
Se l\Ialtez. •lo E.-;t,a,.l_o d:~ ];::thi:t. pot• 
lrll'llt'cimcntns !'e i to~ ....•.•.....• 

Mini ;t.crio da .J11:;tiç:~, t• :'>e:::;ocio< ln
tel·iores, lnclusi\-c 1:11110" pa!'<l. !J<t· 
gamento ao senado1· 1\Iartinlw Cc
fiar u:l Silvcim Garccz, po1· ajud:t 
tlc custo concspondento :i s sc-;~Jes 
legisla t h·:~s de 1000 c 1 91!1 ....... 

:\Iinistcrio da Fazcnrla .•.....•...• 
:\linistm•'o da, Industri:J., Yiaç:\o ~~ 

Obi'<lS Publica~ ................. . 
:\!i1!istm·io d<LS Relaç·i'il~S Exterinres. 

Onro Papel 
-.:n-:: ;,;)_..;:;-::~):?-~ 

'l(j·\)088'',-;\J 
il}.:3:3:< 23D;:Ú'l~:-,~:.) 

J3:00J$;;r;o 
4:3i6S,j>~G 

Capital Federal, :3! t!e •lczcmbro de 1!10!, 1:' •h Rrpublin. 

Lcopolrlo de n~'.- ~:s. 

-------~-----
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DECRETO N. 4680- DE 14 DE l\"0\DIJ:IêO DE 1902 

O Presidente da Republica dos Estado~ Unidos do Brazil, 
usando da autorização conferida ao PodOJ' Executivo no art. 29, 
n. 23, da lei n; 746, de 29 de dezembro tle HlfiO, revigora.da no 
art. 32 da lei n. 834, de 30 de dezembro de 1901, resolve que na 
Imprensa Nacional se observe o regulamento que com este baixa, 
assignado pelo ~Iínistro e S~cretario da. Fazenda. 

Capital Federal, 14 ch novembro do l9'J!, 14• da Republica. 

M. FERR.\Z lll: C.\MPOS SALLES. 

Regulamento ~a lm~rensa Nacional a ~ue se refere o decreto 
nl 46~0 ~esta nata 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. I.• A Imprensa Nacional ú um estêLbelecimento technico 
destinado a dar execução ao privilegio que, em virtude do art. 35 
da lei n. 369, de 18 de setembro de ltl45, decreto n. 2491, de 
30 de setembro de 1859, art. 19 da lei n. 2940, de 31 de outubro 
de 1879, e art. 27 da lei n. 834, de 30 de dezembro de l90l, 
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JW!'~ence it Faz,~:1dt Publica, para a publicaçã.o e impressilo das 
leis e decretos ; e bem assim dos mais trabalhos gl'aphlcos e 
aecessorios de q;B pl'ecisarem as repartições e estabelecimentos 
pt:blicos da Capit:Ll !?ederal, mediante a devida indemnização. 

Art. 2.° Compete-lhe mais: 
§ 1." Vender em collecções ou em avulsos as leis, decretos e 

artos do Gove"·ao, assim como os varios proJuctos de suas 
r~~licinas. 

§ 2." Erlitar o Dim·io Official c o do Congl'esso N:tcional. 
Art. 3." PóJe encarreg:u·-se r1e iguaes trabalhos, sem pre

trlrição dos mencionados no art. 1 "• parct os c;overno~ dos Es
tar los, Camnras :\lunicipaes e para particulares. 

CAPITULO li 

DA ORGANISAÇÃO 

.',rt. 4. 0 lL\'Ierit na Imprensa Nacional duas secções : 
A SEcç:\o CE'\Tl:Ar~ e a D8 .\RTI:s, comprohetl<litlo nesta o 
D irr;·io Offi<'ial. 

§ 1.'' A Secção Contral comprehenrle a secretaria, a contabi
Ji,l:Hle. a !lir:sonr0.ria e o almoxarifarlo. 

§ :'." A ~ecç'lo rle Artes subdivide-se Jo seguiu te modo : 
L T) POr:R.\PFL\, comprehendewlo a co,;;posiç<io, ?·eri."'" o 

;";;;íi)·ess<To das publicações a quo ~e reterem os ~~ 1" e 2" de 
G.rt. 2'1 • 

I!. EsTAMI'AI:TA, comprellendendo :1, g,-uvara de t1i!1'el·entes 
especies e respectiva i;;;prcss<7<J. 

III. SEr:vrr:os .\cci:ssou.ws, compreltendenrlo a e.;carlcnwçí'i'o, 
coi~ton~rgenl.. bro'-'huras e {"ab;·icoç{ro d1· c,, I"C/op1Jes, prtnlaç,f.o e 
C.']!CdÍÇ!tO de CrlCOIH1íleildas. 

IV. FUNDI•::\o DE TYl'OS, comprellendirla a fumliçr7() de typos 
e a este1·eotypi,~ c ~J!lt:onoplastia, 

Y. :\L\CIIIN.\S, comprellendenuo o 1·c1w;·o c ''ssentamc.•to de 
1; ·cT,i,>(LS, moto;·c·s e transmissiies, carpinta>·ia e ob;·as. 

YI. CoMPOSif·\o, REVISÃO E lMPREss:\o do Diario Officilll, 
,?oln·agein, cnst~~r~.!, apo,1"'0.t;t7o e tfistribuiçao .. 

C.\PlTCU > lH 

DO PESSOAL, SUAS CONDIÇÕES, DEVERES E ATTRIBUIÇÕES 

Art. 5. • A Imprensa Nacional funccionarà. sob dirccção e 
responsabilidade de um chefe, com o titulo de director geral, im

. 1cediatamente subordinado ao Ministerio da Fazenda, que por 
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si, ou por intermndio da Directori:l. das Rendas Publicas, exer
cerá a sua autoridade. 

Paragrapho unico. Além do director geral, haverá na. Im
prensa :'\acionai o pessoal da SecÇ'~O Central constante da ta
bella _\, o da redacção do Diro·io Official mencionado na tabella 
B. e mais os empregados da t<tbella C, pel'tencentes ao pessoal 
perm~nente das officinas, cujo quadro é nesta data organisado 
em virtwle rlo rlisposto no art. '! '· n. 23, d:t lei n. 746, de 2!) 
de dezembro de 1900, e art. 3-~ rh de n. 834, de :30 de dezembro 
rle l!JUl . 

. \rt. ()_o "\fúra o pessoal constante ria bbella r·, o rliJ•ector 
gm·al porlerá adrnittir o pes~r,al cxtranumerario nece.-;,;ario para 
a execu.;ão de trabalhos urgentes e extraorrlinarios. 

Art. 7. o O pesso<J.l de que tmtc> o artigo anterior ser;i 
pago pela tarifa que for annualmente estaLeleci<la prJ):t Di
rectoria. 

!'i 1. 0 O numero deste, variavel conforme a abundnncia ou 
deficienci:1 de trabalhos, poderá ser augmentado ou reduzido, 
como convier·. 

§ 2.' Excepçiio leitn, rla maneira por fJ\lfl t~ pago, Sür:'t 
elle em t111lo o mais equip:Had" ao pr1~::;oal pago <t jo,·nal cnm 
r,•laÇ'ãu a quae~qnet· devPr··~ L'U direito~ 'lue p:~ra este existam. 

;\rt. 8." O attc;;tado de l'ceqnencia dos Pmpregad:1s dr~ que 
tra.b;:J :1s tabellas :1, B e (' ser·à assignallo pelo rlirect.or; o pelo 
dJet'r• de ~ecção, as rluas f<lrias: unra dos oprrarios e empregados 
'JUC tr:J.bnlham ordin:tri:tmento na !rnpr·~n~a. e outr:t d<•S qne 
tr'abalham no Diario Of{l:cial . 

. \rt. 9." A~ fr'•rias, depois de processadas no Thesouro Fe
dct·al, ser<io pel<t l'agarlo:ia do Thesouro Federal entregnes com 
a resp·Jcti va importancia ao the:;oureir·o deste estahPiecimento 
para f,,zer· o pagamento, com assistencia de um do3 e:o:criptt~
ral'ios e d·> apont:ulot• geral, e devo! vidas, oito tlins depois, com 
a-; quitaçõns assignaJas pelo chefe dr~ sec,;ão e pelu tbe,oureiro. 

Art. I O. Serão nomeado.'<: 
"i I.' Pelo Pr<J~irlP.nte da Republictt- o director ger:d, o 

che!e da Secç;lo Central, o thesoureiro e os escripturarios. 
§ :! • ' PP!o Mini~tro da F;venda e sob pt·oposta do dir•'ctor 

geral- o rerlactor· do D,·,rrio Offici tl, seus auxiliares, o fiel rle 
tltesont·eiro (por pt'opostn, deste, informada pelJ di redor geral), 
o almrnarife p, o porteiro. 

§ '3." Pelo rlit·octot' geral- o inspector t.echnico, os seus 
:t.iudant.es, os mestre~. contr:t-mestro~. chof.1s de scrviç,o, ar
''hivistn, o mais empregados const.mt.es da taholla C. 

O~ operarias o outros empregados serão arlmíttidos por 
~imple~ p:tpelet:~ assignada pelo diructor ger:1l. 

Art. 11. Scriio substituídos: 
§ l." O diroctor pelo chefe dr~. SccÇ'iio Central, e na falta deste 

por quem o Ministro rla Fazenda designar. 
§ 2.• O chefe do secçYio, pelo 1• escriptnrario. 
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§ 3." O thesoureiro, pelo 8eu fiel, e o almoxarifo, pelo agente 
do almoxarifado, sob a respectiva responsabilidade. 

§ 4." O inspector technico, por um de Sf'us a.judantrs que o 
director designar, os mestres, contra-mestres e chefes de ser
viço pelos seus immedi<ttos, e o portei1·o pelo mandador dos 
serventes ; na falta de immediatos, o dieectot• geral nomeará 
q nem os substitua.. 

Art. 12. Aos empregados constantes da t:tbella. A, annexa. a 
este Regulamento, são applica.veis as dhposições em vigor 
para os do Thesouro Federal, com refCI·encia a<) ponto, con
cursos, acccssos, trJ.nsl'enmcias, aposent:1ilorias e vencimentos. 

Art. B. Ao operado ou empregado. pago pela feria, aind~t 
válido, de reconhecido merecimento, que, depois de 25 annos 
de cffectivo serviço, continuar a ti"abalhar, o Ministro da Fa
zenda, sob proposta do dircctor geral, mandará abonar uma 
gratificação em caso algum superior a 30 o! u do seu vencimento. 
Esta gratiticaç:to não ficará sujeita :i contribuição de que trata 
o art. 48 § I" e nem lhe serit computada p:Lra pensão. 

Art. 14. Ao director geral compete: 
§ I. o Superintender todos os serviços a cal'go i la, Imprensa 

Nacional e do Diario Otficial. 
§ 2.° Corresponder-se direchtmente com os Ministros de 

Estatlo, funccionarios publicos o pessoa<; p:trticula,res !'obre 
nego~ i os attinontes ao e;tahelecimento. 

§ :Lu Contractal" proti.-;sionaes p<Lra qualrjtwl' oficina, dentro 
ou fóra do paiz. 

§ 4." Comprar utensílios, macltina~. materia prima e outros 
objectos que o serviço d •S officinas exigir. 

§ 5." Adverti r e reprehencler verb.tlrnente, ou por escripto, e 
suspender correccionalrnente, até 15 dia.s, qualquer ernprega<lo 
de nomeaç,io do Governo, levanclo imme1liatamento ao conheci
mento rlo Ministro dél. Fazenàa. as razões justifica.ti vas do acto <1e 
suspensão. 

§ G." Multar, suspender e dispensar os empt•eg-ados e opera
rios de sut nomeação e os da tabella C que contarem menos de 
lO annos; os de;;ta. tctbella que contareut mais desse tGmpo só 
poderão ser dispensados ouvido o Ministro da Fazenda. 

§ 7. ° Conce1er licença até 30 dias. com a rneta1le da diaria, a 
qualquer operario ou em pl'eg-ado por mo ti \"O de moles tia com
provada com attestado madico. 

§ 8." As licenças com vencimentos aos operarias ou empre
garlos, de prazo superior :t 30 clias, s<~l'ão concedidas pelo Mi
nistro, com a quota que designar. 

§ 9. 0 Mantlar autoar pelo porteiro e enviar á autoridade 
qualquer in r! i vi duo, exti·anho ou não á repartição, encontrado 
em flag-rante delicto dentro do estabelecimento. 

::i lO. Chamar os empregados da Secção Central a serviço 
extraordinal'io, independente de qualqurJr remuneração, sempre 
que houver atrazo na escripturação. 
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§ li. Mandar colleccionar e organisar o indica de todos os 
actos que tiverem de ser incluídos nas Co!lecçõe; de Leis, con
forme preceituam os decretos ns. I e li, de I de janeiro e 24 de 
feveieii·o de 1838 ; e providenciar de fórma que até o fim de 
março de cada &.nno sejam as Collecções de Leis e Decisões do 
Governo. impressas e distribuídas ás repartições publicas. 

§ 12. Fixar os preços dos impres5os e productos destinados á 
ven1la na thesouraria. ouvida a Secção Central. 

§ 13. Ordenai· os conc,'rtos de que carecerem as machinas d?e~
tabelecimento, e autorizar os pequenos reparos, reconhecida
mente urgentes, até á quantia de l :000$000, de que precisar 
o edificio. 

§ 14. Ordenar as despezas mi udas por conta da prestação 
adeantada ao thesoureiro. 

§ 15. Estabelecer tarifas para os trabalhos que possam ser 
feitos por obra em todas as officinas. 

§ 16. Abonar gratificações aos jornaleiros que durante seis 
mezes seguidos apresentarem, em vista das tarifas, feria su
perior it di ar ia que perceberem. 

§ 17. Legalisar com a sua rubrica não só os pedidos de ma
terial, moditicando-os quando julgar conveniente, como quaes
quer outros documentos que importem despeza. 

§ 18. Mandar vender em leilão ou mediante concurrencia 
publica os utensílios, machinas e mais objectos que se tornarem 
inuteis ou desnecessarios. 

§ l 9. Eliminar da responsabilirlade do thesoureiro a impor
tancia do> impressos cuja venda ti ver cessado, ou que se achem 
deteriorados, conservando em depo..;ito os primeiros para dis
trihnição gratuita a. e8tahelecimentos pnblicos. 

§ 20. Apresentar :10 Ministro da Fazenda, 30 dias antes 
da aber~.lir'a do Congresso, um relatol'io do estado do estabeleci· 
mento e o orçamento d;t receita e despeza. 

Art. 15. O chefe da Secção Central auxilia o director geral, 
dirige totlos os servi(;os de expelliente e contabilidade do esta
belecimento, c, por si e pelos empreg<vlos que lhe ~ão immedia
t:tmente subot·1tina(lus. executaril. e fará executar : 

§ l." P, escripturação e a liquidação das contas. 
§ 2.o Os balanços S( mestraes Lia receita e despeza e o defi

nitivo do exercício. 
§ 3.• O inventario que se deve fazer em cada exercício, e, 

quando convier, de todos o!! objectos a cargo da thesouraria, Jo 
almoxarifado, dos mestres de officinas e do porteiro. 

§ 4. o A fiscalização dos fomecimentos e a conferencia das 
f.wtur·as. das cont<1s de promp to pagamento e das guias par& o 
recolhimento da renda ao Thesou!'o Federal. 

§ 5. o A extracção trimensal das contas rias reparti~ões e es
tabelecimentos publicos, não só relativas aos trabalhos que 
encommendarem, como das publicações feitas no Diario Of!icial, 
e semest!'almente as contas das assignaturas do mesmo Diario, 
não só autorizadas pelos difl<•rentcs Mini~terioo, como pelos 
funccional'ios a que se refm·e o art. 2G ::1 Jo. 
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§ 6. ,, .\ extracçilo das contas dos d0vedore~ particulares, 
de accordo com os arts. 4:3 e 44 deste r·egnl~tmeuto. 

§ 7. ·• A organisação das coutas correntes 1le cada uma das 
oflicinas, pP.Ias 'lnaes se conheça o movime!rto mensal de sua 
receita e rlespeza. 

§ 8.' .-\ remessa ao Thesouro, seis mezes depois de findo 
o trimestre a'hficional 1le cada exercício, !le todos os livros e 
documentos relativo~ ú responmbilidade d•J the,;oureiro e do 
almoxarrfe. 

§ lO. O calculo do preço das cncommenda~. 
§ li. ~\. •)statistica ger;tl do e::;tabelecilllento. 
§ 12 .. \ extl'êtcção das guL1~ 'lUe tlercm· acumptU!tar as un

commenlla.·'. 
§ 13. O encerramento do ]Jontu {L hora rf'gulamentar e a 

minuta do attc:;t:ui'J •k frr~qucncin. dos l'll1Pl'Ogado-'. 
§ 14. A fiscalizctç:lo ,[o p:tgamento da. fória. 

Art. 16 •. \o t.hesoureiro incumbe : 
§ l. o ~\rrec:tt!a.t· :t receita, a~signantlo com ;dgum tios e,cri

pturarius as guias rio caixa. 
§ 2. 0 Vender impress1)~. prodnctos da~ olfi,·iii:t~ (' 'l'lllo"qner 

outros objectos par~t qno fot· aut.oeizatlu. . 
§ 3. 0 Pt'ocnder, na Ca.pita.l Fu.leral, a cob1·anç;t das illlporbn

cia;; tlu\·idus ;w est;tbnlt~cimonto, podendo. com sr~it:ndCL e cun
sentlmentu do diJ•octm· ger;LI, n.b mar a um cubt";lrlor ;1, porcrm
tagmu do tr"'' a cin•:o pu r ct~Ino, conforw:· :r lll<~ Í•Jr "ll IIH'nur 
t!ifficult.l<tde .Ia cubt•an,·a. 

s 4.' Peomon'r nas rcpa.rtiçõP~ fc·lt'r<:v ,, o pagamento 1las 
contas 1!•~ fornecimentos de impres:;õos c tr, ballJOs off!ciaos. 

s 5.' Tct• 'ob sna gnard a c responsabi!id;~de O> papeis de Yalor, 
taos P-umo sdlos, estampilha~. cte., e cxpe•lil-os dedrlanwnte 
acon1lici01n•l<Js e com as pt·eci~:J.8 cautela~ a ~eus ,[l!stinus, con
forme as ordens quo recel1er. 

§ G.·' Pagat• as ft'·rias do conformi•lade com o dL;postu no 
art. 9'. 

§ 7." Fazet• as rlespezas mlurh~ e de pt·ompto pagamento 
autorizadas pelo rlirector geral. 

§ 8. • Entrar diariamente para o Thesonrn FerlM~l cnm a re
ceita do dia. antct·iol·. 

Art. 17. Ao almoxarife compctr : 
§ 1. o Itcceher, guarda e c consorvar em ordem a makrin. 

prima, utensílios e r1n,~esquer olüectos tlt~ CllllSUillO prteteuc,_,ntes 
ao estabelecimento. 

§ 2. o Fornece e o material e objectos necessarios ás officinas, 
em vista de pedidos com o-visto-do inspect •r tcchnico e auto
rizados pelo director geral. 

§ 3. o Obter no mercado amostras e preços dos objectos precisos 
ás officinas e que não existirem nos depositas do almoxarifado, 
submettendo tudo ao conhecimento do dire,~toe geral, para ulte
rior rhcisão. 
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§ 4. o Escripturar os I i vros 1le entrada e sahida do almoxa
J·irado e o li vro-mappa. 

Art. 18. O thesoureiro prestará a fiança de quinze contos de 
reis e o almoxarife a de tre~:~ contos; o fiel e o agente do almo
X:l.rifado servirão sob a responsabili,ladC' rio thesonreiro e do 
almoxarife l'e~prctiYamentl'. 

,\rt. HJ. O inspector t•'chnico (chefe ria Secção de Artes) 
deve ter conhecimento pratico ou theorico de to1!as as artes que 
se exercitam na Imprensa Nacional e representa o director em 
suas rela~õe~ dia rias e mnl ti pias com os me~tres e chef<lS de 
serviço. As suas attribniçües e os deveres de todos os em
pregado~ do estabelecimento serão minuciosamenl<• flnume
rados no Regimento Interno a que r;p ret'ere o art. 71 rleste 
1·e gnlamento. 

CAPITULO IV 

DO «DIA RIO OFF!C!AL" 

.\t't, 2•). O Dia,-Oo Official sor:'L <'onli:ulo ;, J'e~ponsahilidade 
du dir<,~tor geral ,Ja l!tlpl·en<;a ~a.-~ion·d, o rp1al se entenderá 
directame11tfl com o Governo a. respeito •\:\ fuacção politic:.l da 
rolha. 

Art. 21. O redactot' do Di,o·io S<:r:i snh~titnitlo pelo auxiliai' 
mais antigo. 

Art. 2:2. Ao re:lactor compete : 
:::; l.'' Ot'ganisar o jornal ollid:\1, de acconlo com o director 

geral, ~stahelecendo a ordem e preccdt>nr~ia do' antographus a 
]JUhlirar, fazendo a selecção das materi<~s rle rtue trata.n1 os ~m 5", 
li'' e 7° do a1·t. 21 e t•esolvendo ~ohre a admi;::"iio ou reje1ção 
das mencionadas no § 9• rio mesmo artigo 

§ 2. o De.-;ignar trabalhos ao'! auxiliar·es e fixar as horas em 
que cumpre a cada um estar pr·e . .;;ente na sala d:t t·edact;"ão. 

§ 3.'' Rnl:t•icar ou fil.zer rnbeicar pelo~ auxiliarP~ todo-; os 
a11tog-raphos on pruvas de composição rtue tiverem de ser pn
blica,Jos no Dim·io Otficid. 

§ 4. 0 Requisitar do dire~t•Jr g-eral rla Imprensa N:>cional, por 
meio de talão, o material precbo ao cxpedient·~ e tl'abalhos da 
redacçilo. 

§ 5." Escrever, traduzir ou transcrever, com permissão do 
director geral, artigos ou noticias, segundo os §§ 6" e 7" do 
art. 24 deste regulamento. 

§ 6.0 Organisar os registros especiaes que forem necessarios 
e fazer arrolamento ou inventario da mobilia, bibliotheca e 
utensílios pertencentes á redacção, annotando as modificações 
que occorrerem. 

§ 7 .o Lavrar o attestado de frequencia do pessoal da redacção 
de conformidade com o livro tle presença. 
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Art. 23. O; auxiliares secundam o redactor nos seus trabalhos, 
conforme as indicações que lhes forem feitas. 

Art. 24. O Dia1·io Otficial, orgão de publicidade do Governo 
da União, deverá inserir: 

§ 1." Os .lespachos do Presidente da Republica ; os actos dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario; o expediente das 
secretarias de Estado; as declarações, aonuncios, avisos e editaes 
das mesmas secretarias e das repartições subordinadas; os edi
taes dos juizes e dos tribunaes. 

§ z.o As explicações e defesas dos actos do Governo, quando 
este jul~ar conveniente. 

§ 3. o O resumo das actas e debates de ambas as Camaras legis
lativas. 

§ 4." As informações ostensivas dos agentes diplomaticos e 
consulares da Republica, remtlttidas pelo 1\linisterio das Relações 
Exteriores. 

§ 5." Extracto~ dos relatorios apresentados ao Congresso Na
cional. 

§ 6. 0 Artigos originaes ou trarluzirlos sobre instrucção pu· 
blica, viação, colonisação, e::;tati~tica, sciencias, artes e quaesquer 
outt·os assumptos de interesse geral. 

§ 7. o Noticias das occur!'enctas notaveis que se derem no in• 
terior e exterior, políticas, commerciaes, litterarias, ou de outra 
Ol'dem, a juizo do director geral. 

!':\ 8. 0 Docnment,B de interesse privarlo que acompanharem 
actos oiTiciaes e de8cripções de p!·ivilegios de invenção e de 
marcas rle fabrica. 

§ 9." Annuncios, a viso&, declal'açõe-; e artigos rJe particulares, 
que no fun lo e na fórm<t não contrariarem o programma da fo-lha. 

Art. 25. Ao D1:ario Official compete o direito de prior•idade na 
publicaçã.o dos actos officiaes. 

Art. 26. O Dia;·io O(ficial distrihuir-se-ha por agsignaturas, 
que se•ão pag:ts adeantadamente, na Capital Federal ao thesou
reiro da Imprensa Nacional e nos E~tados à Delegacia Fiscal do 
Thesoueo Federal e as Alf,lndegas. 

§ 1. 0 Os funccionarios publicos da l:uião que autorizarem o 
desconto mensal de 1:)500 em seus vencimeutos terão direito ao 
recebimento cb folha pelo tempo que fixarem. 

§ 2." Os tünccionarios publicas estadoaes ou municipaes po
derão obter a folha pelo mesmo preço, sendo, porém, o paga· 
mento adeantado. 

Art. 27. Mataria nenhuma rle origem official ou particular 
noderá ter· entrada na folha sem a conveni8nte rubrica do 
director gr~ra1, do redactor ou de um dos auxiliares do Dia;·io 
Official, não se exceptuando os trabalhos preparndos na otficina 
de composição das obra~. dos quaes será offerecida para a rubrica 
uma prova limpa. 

Art. 28. Todos ~s originaes ou provas destinar! os a inserir-se 
no Diario 0/ficial serão devidamente lançados, com ligeira 
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menção do assumpto, em um livro de protocollo e rubricado esse 
lançamento pelo empregado IJUe o fizer. 

Art. 29. Os trabalhos da. redacção da folha otHcial serão dis
tribuídos desde as li horas da manhã ate as horas da noite a 
que se estenda o serviço, devendo achar-se sempre, durante 
esse tempo, na repartição o redactor ou algum dos auxiliares. 

Art. 30. A publicação dos debates das Camaras, quando for 
confiada á Imprensa Nacional, far-se-ha nas columnas do Diario 
Official, ou em folha separada, como for accordado, cabendo a 
direcção e fiscalização de5te serviço ao director geral do esta
belecimento. 

CAPITULO \" 

DAS ENCOMMENDAS 

Art. 31. As encommendas de impressões e de quaesquer outros 
artefactos que possam ser preparados na Imprensa Nacional 
devem ser dirigidas otHcialmente ao director geral pelos chefes 
de repartições ou funccionariog devidamente autorizados. 

Art. 32. Recebido o pedido será este immediatamente inscripto 
com as necessarias declaraçiies no Lirro rle Encommcndas. 

CAPITULO VI 

DA ESCRIPTURAÇÃO 

Art. :n. A escripturação rla Imprens1 Nacional será feita 
nos seguintes livros: 

Caixa; 
Entradas e sahidas do alílloxarifulo; 
Jtfappa dos objectos em deposito no almoxarifado; 
E>ltmd,(s e sahirlas drts obras e üolores da tlwsoural'ia; 
Deverlo;·es; 
Credo1·c~; 
Encommendas; 
Talües de receita e despe•''-. 

Estes livros serão abertos e encnrrarlos pelo director g-eral. 
Art. 34. ~s Iivros-mappas dos objectos em deposito devem 

dar o resumo dos livros do almoxarifado e rlos da thesouraria, 
de modo que seja sempre possível fazer de pr·ompto os respe
ctivos balanços. 

Art. 35. Além desses livros, havertt para cada oiHcina um 
livro.mappa dos objectos entrados e sabidos della, e mais os au· 
xiliares referentes á. receita e despeza, protocollo, matr·icula 
rlos empregados e quaesquer outros julgados necessarios, os 
quaes serão abertos. rubricados e encerrados por empregado au
torizado pelo director gPrai. 
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CAPITULO VII 

DA RECEITA E DESPEZA 

Art. 36. A receita da lmprcnsf\ Kaciona.l prodrá tlo pro,lucto: 
1. o Da venda dos actos cuja impressão é privatiY:t da Im

prensa Nacional ; 
2. o ua venda de o oras c imprcss<':íes fdtn,s por O?llom e conta 

do Governo; 
~~ o Da impressão de obra~ ou tra'•alhos pot· ronta do Governo 

ou de particulares; 
4. 0 D<t ve!llla dos productos das otncina~ de serviços acces

sorios e de fundição de t:vpos, estereotypia e galvanoplastia; 
5. o Das assignaturas do Diario Officird, sendo as otliciaes pagas 

pelos :\IinistePios que determinarem a remessa ( lei n. 2940, 
de 31 de outubro de 1879, art. 19); e da venda de numeras 
avulsos do Dio,rio Official; 

r,.o Das publicações, no Dia;·io Official,'pagas por pll.rticulares, 
de dect·etos e actos otHciacs que attenderem a inteeosses indivi
duaes ou de associações, assim como de publicaçõc:; solicitadas, 
editaes, declarações e annnncios ; 

7. o Da publicação do expe<lientc, declaraçiícs e annnncios d<tS 
repartiçõBs publicas ( lei citada n. 2940 ) ; 

8. 0 D.t Yenda de machinas, utensílios e f1Uacsqner outros ob
jecto:> que se tornem innteis ou desnecessarios ao estabelecimento. 

Art. cl7. A receit:t de qualqnet· entt-;t orig"em S<wi esedptur:tda 
e clas~iticada na verl«t re~[JPCtiv,t ttl lei do orçalll•'tlto que Jl,t 
occasião esti \·o r em vigor. 

Art. ôS. As •lespezas tla Imprensa Nacional, quer do pessoal 
quer do material, continuarão a ser feitas como anteriormente. 

Art. :19. O director geral remetterá mensalmente á Dircctoria 
Geral de Contabilidade do Thesouro Ferleral e ao Tribunar de 
Contas um balancete conforme o modelo que se acha estabelecido. 

CAPITULO YIII 

DO PREÇO E VENDA DOS PRODUCTOS 

Art. 40. O Il}vantamento tlas contas dos devedores ter:'t por 
base o custo da mão de obra e da ma teria prima, com o accres
cimo de 5 "/• para o deterioramento de machinas e 11tensilios, 
e mais, sobre as tres parcellas, 15 a 30 "/u, conforme a natureza. 
do trabalho. 

Art. 41. O preço das Collecções de Leis em brochura será 
calculado na razão de 80 róis pot' folha de oito paginas. 

Art. 42. Na venda de obras avulsas, sempre que a impor
tancia exceuer de 100$, ltaver:t o abatimento de 15 "/o• 

Art. 43. O pagamento de obras particulares, feitas na Im· 
prensa Nacional, f:w-se-ha por folha impt'cssa ou em duao;; 
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prestações: a primeira adeantada e a segunda depois tb im
pres~ão da ultima folila e antes da entrnga da obra. 

Art. 44. Quando, em virtude de autorização do .Mini"terio da 
Fazenda, o pagamento for a prazo, precederá contrario lavrado 
!la Oirectoria do Contencioso do Tlresonro Federal, tendo por 
base o orçRmento previamente organisado. ( Paragrapl1o uuico 
do art. 27 da !Ai n. 8:34, de 30 dR dezemiJro de 190!. l 

Art. 45. A !mpl'ensa Nacional não poderil pul•licar l•bra 
alg-uma por conta propria, nem receber, em pagame11to rlas 
despezas que th·er feito com olJras particulares, exemplare;: das 
me-mas oilras. 

Art. -16. As quantias devhlas pelas repnr1;ii;Ües e estal.deci
mentos publico:; ser;to pagas ao respecti r o thcsoareir<' pela. 
Pagadoria do Thewuro ou pelas repartições autoriza•las a L<zer 
pagamentos. 

CAPITULO IX. 

E:JA CAIXA DE PENSÕES 

Art. 47. A Caixa de Pensões, creada pel:1s Instruc•;•'e~ tlo 
::\linbterio da Famwh, de 12 de agosto de J.'~tl~l, e''' ,-ii'tl:de do 
art. l:J do regulamontJ approva<lo pelo deereto n. I U. '!G~I, de 20 
de julho do reCeri<lo anno, continuara sob a <lirecção e immediat<t 
Jiscalização de uma .Jll!lta Administrativa, composta do director 
geral, como presidente, do thesonreiro da Imprensa l\acional, 
sob a !lança prestad:t, e de um secretario rrm:merado. escnlhido 
pelos dons pril!leiro~ dentro o~ opcrarios ou l'lllprr;:cados con· 
tribuiutes. 

Art. 48. Os fundos da Caixa ser;!,o cnnstitui•los: 
~ I. o Com a contribuição de um dia de ,-encimento d•: to,Jos 

os op•ll'ario:; e l!!rlpre;,;ados otrectinJs da Imprensa Na~i<m:d e do 
Dürio 0/ficial pagos por furia~. devendo os cxtranu111erarios e 
contractados poe tempo limitado contribuir, qua11do queiram, 
com a metade do vencimento de um dia, com direito sC:·mcnte aos 
adeantamentos pela Caixa por conta das férias. 

§ 2.• Com a importancia das multas por infracção do J:egi
mento Interno e das ordens da •lirectoria geral. 

§ 3.° CoL' a. importancia. das férias de operarias que não 
forem exigidas dentro do exercício em vigor, a qual, {'ntre
taoto, restitnir-se-ha, si for reclamada dentro de cinco annos. 

§ 4.• Com os .juros dos titui<•s da divida publica e os dos 
adeantamentos aos operarias por conta da féria, ate oitu decimos 
do salario vencido. 
§~.o Com a renda extraordinaria de qualquer ontm proce

dencta. 
Art. 49. O thesoureiro conservará em caixa a qnantia que a 

Junt:t fixar para occorrer ao3 adeantamentos de que trata o§ 4° 
do artigo anterior, sendo o excedente empreg-rr,Jo em :q,olices 
da divida publica. 
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Art. 50. Seme~tra.lmente será remettido ao Thesouro Federal, 
publicado no Diado Officia/. e distl'ibuido em avul~o aos con
tribuintes o balancete da Caixa, assi~na'lo pelo thesoureiro e 
secretario e com o - visto - do presidente. 

Art. 51 . As pensões serão con~edidas sob as bases e con
d'ções seguintes : 

§ l. o O empregado ou opera rio que contar 25 annos ou mais de 
serviço effectivo e S\3 achar impossibilitado de nelle continuar, 
por molestia ou velhice, tem direito a uma pensão igual a dous 
terços do vencimento diario. 

§ 2.0 O que contar mais de 10 e menos de 25 annos, achando-se 
nas mesmas condições, tem direito a pensão igual a um terço 
e a mais tantas decimas quintas partes desse terço quantos 
forem os annos excedentes até 25. 

§ 3. o O tempo de serviço será contado á razão de tre.>entos 
dias em cada anno. 

§ 4. o Para. obter a pensão correspondente ao vencimento é 
preciso ter delle gosado ao menos por dous annos ; não o tendo, 
a pensão se!'á calculada sobre o vencimento anteriormente per· 
cebido. 

§ 5. • Aos operarias que trabalharem por obra, cujos venci
mentos são va:riaveis, se contará o tempo durante o qual ti
verem contribuído; o quantum da contribuição será por elles 
mesmos fixado, não podendo ser inferior a lsOOO nem superior 
a 8$500. 

Art. 52. O contribuinte que, durante os trabalhos das offlcinas 
ou em serviço do Estado, for victim<t de desastre do qual resulte 
lesão que o inhabilite de exercer o offlcio ou de desempenhar 
qualquer outro trabalho nas offlcinas, perceberá uma pensão· 
igual a dous terços do vencimento, embora lhe faltem os requi
sitos para obtel-a. 

Art. 53. O operario que for dispensado ou que se despedir, 
depois de ter contribuído por quatro annos, tem o direito de re· 
ceber metade da quantia que houver pago; sendo readmittido. 
se lhe contará o tempo anterior, si entrar para a Caixa com a 
quantia retirada, mais os juros mensaes de um por cento 
durante todo o tempo em que esteve fóra do estabelecimento. 

Art. 54. A' viuva. filhos menores, filhas solteirll.S ou viuvas, 
mãe e irmãs solteiras ou viuvas do operaria que fallecer com 
direito á pensão ou que estiver no goso da mesma. assiste o di
reito á. metade da referida pensão na ordem em que se acham 
co !locados. 

Art. 55. Perdem o direito á pensão : a viuva., judicialmente 
divorciada, ou si pas~ar a segundas nupcias; os filhos logo que 
attingirem á. maioridade, e as filhas casando-se; a mãe, sendo 
casada, ou não vivendo em cJmpanhia e a expensas do ope· 
rario. 

Art. 56. Si a viu va fclllecer, a pensão raverterá. aos filhos e 
filhas menores do operaria, reparti'.lamente. 
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Art. 57. Aos hedeiros se entt·eg.trá metade da quantia com 
que houver contribuído o ope;·ario, si este vier a fdllec3r tiepois 
de see contribuinte durante quatro annos e uãt> tiver tempo 
de serviço p<tra legar a p~nsão. 

Art. 58. A C<tixa fará a~ de,;pezas de funeral do op9rario sol
teiro que tiver contt·ibuido por mais de quatro anuo;; e que fl\1-
l,\cer sem deix:at•. herdeiro;;. Quamlo, porám, depois de feitas 
essas despezas, se apresentar algum her,leiro com direito á. 
pensão. de;;trt lhe será de:;contada a importancia de> pendida 
com o funeral, a qual não poderá exceder de 200$000. 

Art. 59. As pensões s~rão concedidas pela Junta Administra
tiva em vista de requerimento devidamente instruido com os 
documentos abaixo especitlcados. 

At·t. GO. Para f1Ue a viuva, os filhos menot·es, as tllhas sol· 
teiras ou viuvas, a mãe e irmãs solteiras ou viuvas tio ope
raria que fcillecer com direito á pensão poss<tm obter a parte da 
que este perceberia, do accordo com os arts. 51, §§ l" e 2', e 54 
t.leste regulamento, deverão requerel·a, n>t fórma do artigo an
terior, ao Presidente d:t Junta Administrativ<L da Caixa de 
Pensões, juntando à sua petição- certidão de obito do oporario, 
extt·altida. do registro civil. ( lnstrucções do Ministerio da Fa
zond<t de 31 de outubro de 1895.) 

Art. G l. Além do documento supra mencionado, deYerão apre-
sentar·: . 

~ 1. 0 A vinva. -além de certidão de casamento, a de qne não 
estava di vol'ciada, assim como attestado da autoridade policial 
da circumscripÇ"ão, ou de tres pessoas fidedignas que abonem seu 
vi ver honesto. 

§ 2. 0 Os filhos menores e as filhas solteiras ou viuvas-cer
ticlões de nascimento, de obito ou de divorcio de sua mãe; idem 
de obito do marido, assim como prova de serem os unicos filhos 
existentes. 

§ 3. 0 As tilha!! solteiras ou viuvas apresentarão não só os 
documentos especificados no § 2'', como tambem attestado, 
passado pela autoridado policial, abonando o seu comporta
mento. 

§ 4. o A mãe- cm•tidã,o de baptismo de seu filho, attestado da 
autoridade policial da circumscripção, ou de tres pessoas 1ide
dignas, de que viveu em comp11nhia e a expensas do op~rario, 
e de que este nã'J deixou viu v a, filhos menores ou filhas sol· 
teiras ou viuvas. 

§ 5. o As irmãs solteiras ou vi uvas- certidão de nascimento, 
de obito do marido ou document.o que prove estar legalmente 
di \·orciada do marillo, e, além disto, attestado firmado peLt auto· 
ridade policial abonando o seu co:nportamento. 

Art. 62. Reconhecido pela Junta Administrativa da Caixa de 
Pensões o dit•eito da vin'ta, dos filhos menores, das filhas sol· 
t9iras ou viu v as, da mãe ou irm:1s solteiras ou viLn·as do 
operario, na ordem em que estão collo::ados, será passado a cada 
um J.elles titulo assignado pelo presidente, no qual será ilecla.rada 
a quota da pensão quo lhes c!>mpetir; cobt·amlo-se pelo titulo 
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a quanth de 1$ em favor da Caixa, a qual será _•lesc?ntada no 
primeiro p:tg"<lmento que se effr,ctuar. ( lnstrucçorJS cttadas.) 

Art. 63. A Junta Administrativa é :nttorizada a dHspenrler 
annualmente ate dez por cento da reeeita, p<>ra occorrer ás 
despezas com o serviç'o da escripturação da Ctix:t e rlos :tdeanta
mentos, a rtnal ~erá feittt pelo secretario e auxiliares preci~os. 

Paragr·aplio nnico. Ao inspector technico, aos ajudantes 
e aos mestres e chefes constantes da tabella c, que gosem do 
montepio obrigatorio creado pelo decreto n. \H, de 31 d,J outubro 
de 1890, é L~eultativa a contribuição pat'<l a Caixa <le f'en<:ões. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 64. E' absolutamente prr,hibirlo :\o inspedor techn:co e 
seus ajudantes, aos mestres, contra-mestres c chefe~ de serviço 
pos~uirem por si ou em sociedade e~tabelccimer..tos de artes 
iguaes ás que professam e dirigem na Impren~a N tcio1w.l. 

Art. 65. Haveri:t annexo ao archivo d:t s(~cção centl'al um 
outro especial para guarda de todas as obras editadas na Im
prensa Nacional e mais os impressos de qne trata o § li do 
art. 14. As entradas constarão de um Iivl'O de registro e dellas 
haveri:t o prc·ciso indice. E~~as ol:ras niTo scriio, em caso algum, 
dahi retiradas, mas po(ler·se-ha permittir que sejam con~ultadas. 

Paragrapho unico. Para :t ncquisiçiio de obra:; impressas no 
estabelecimento, das quaes não possua e~te exemplares, poderá 
o director geral dar em troca obras que estiverem i venda ou 
existirem como sobras no deposito. 

Art. 66. A entraria dos operarios nas otlicinas sorá ás oito 
hor>tS da manhã e a sabida :'ts qu~.tro, exceptnando os sabbrulos, 
em que seri ás tres hora.s. 

Al't. 67. O~ serventes entrarão duas horas antes dos operarias. 
Art. 68. O excesso de horas de trabalho nos rlias uteis (sesta 

ou serão) será p:tgo á razão de meio dia cada uu:1.:> ltoJ'a8, con
tando-se pelo dobro quando se prolongar além de meia-noite. 

Art. G9. Os oper:trios que trabalham por obr8., qu-\ndo cha
mados a serviço extr:wrdinal'io, terão dil'oito a uma g-ratificação 
que será marcada no Regimento Intet·no. 

Art. 70. O trabalho em domingo ou ferhdo ser<'t das oito a uma 
hora da tarde, contando-se em dobro o qne passêtt' de;;~c limite. 

Art. 71. O director geral é autorizado a rev0r o Regimento 
Interno da Imprensa Nacional, afim de pôl·o de accordo com 0 
presente regulamento. 

Art. 72. O director geral ó obrigado a residir no eclifi.cio 
tendo para esse fim os commodos e aposentos aproprhdos. ' 

Art. 73. Revogam-se as disposiçõe~ em contrario. 

Capital Federal, 14 de novembro de 1902.- ·''"~·>J llur:·oso 
Junio1·, 
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TABELLA .\ 

Tabella do numero e vencimentos do:J empregados da direcção o 
da Secção Central da Imprensa Nacional a que se refere o d'l
creto no 4680 de l90Z 

EMPREGO 

i llircctor Gero! • 
1 Chefe rl::t Secção Central 
i 1 o escripturario • 
2 2os ditos . • 
2 3os ditos • • 
1 Thesoureiro o 

1 \]moxarife 
1 Fiel • 
1 Porteiro • 

:Som ma 

OR.Dr:::->.\DO 
(.~.\

-:,:(. rcv<\o 
TOT.\L 

s:ooosoool ~:ooo~ooo t2:ooo$cGo 
~:S00$0001 2:400~000 7:200~000 
1: ooo$ooo

1 
2: uoo.<ooo G: ooo:$o0u 

6:100$000 ~:200$000 D:60o$ono 
4:soosooo 1l 2:4no~ooo 7:2oo$ooo 

, í: 800$000 2: I; O: >i<UOO ~: 200i:!OUO 
o I :J:2oo~non; 1 :nor1:-:ooo 4:~oo~o~~o 
• ~:400~000' 1:2~0~000 3:600~000 :i -~~J~~OI~I· i 1 ~~ >I:~O~IJ G: ;:::::~~: 

Capital Federal, 14 de noyembro de E'02-"·'Vino llnrTo<o 
Junior. 

TADELL_\ E 

Tabella .::o numero e vencimentos dos emp~~gad.o: do « Diario 
Official » a que se refere o decreto no "'-6SO de l90Z 

E:'lrrr.:cr.o 

i Redactor 
3 Auxiliare~ • 

So~m=-.. 

GR \TIFIC\ [) 

7:200~000 
14:400.'~(1··0 

21:600$000 

Capital Federal, 14 de novembro de 19(1:2.-" ·'Ji;w lJrm·o:o 
Junio1·, 
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TABELLA C 

'l'abella do numero e vencimentos do pessoal permanenta da Secção 
de Artes a que se refere o decreto n. 4680 de l90Z 

----,--------------------- --- ----·----

!.OI"HRE'3 

1 In~pr~ctor ~~c h n :c•0 d'l r: o tlic ·i nns • '!; SOM~.OOO I 
:1 Aju.iant,c do inc.:pc·~tor t('tb;lic·o • -'i.:I)I)I)!';OOO 
1 Mestrr~ dn. ofllc-il':t dn "nmpoo;.;ição. '3: -'t00$000 

Contr:'tmf~<;tl'e d:t 1w· rn~ oiflr·!n:t. ~ :·31)•)~000 
Chl'f~ rln r0vl>:l0. 2:·101)~000 

!\Ie::;L·r, rh otnc::~:t ·Ir~ irlpr•"'::.:<lo • 2:~00~000 
'I) rln l'rtrlllic:ãode typ,; 2::'301J.~OOO 

Ch('fp do :=::.rt•vkn r[l' ste1·t~otypi~ r-
gnlvnnopL".sti:l,, • 2: ic)rJ$000 

Me::::.tro d:\ ofn .. _·in['. rle ::r:'rVi~o;; ncces-
sorios • • • 2: Sil<l$000 

1 Contmm,,t,e dn mesm" otfidnn • . 2:41!0~000 
1 ::\1'3stre dn. cdlitln:1. r(f_, _c:,~.~\Or:"'.. • :!:..;.:rJi)~000 

1 » 1Pll•l'C'·.:;·3~0 )jt]lQ-

g-rnphk:t . • '2: ~(:•:~noo 
Chefr~ do ';er\·iç) ·1~~ t'•~Il!lrn': Ue ;11~clJ in a..; .S: 40tJ:;:tJGtl 
IdPm id~:m de expedú·~.w ~: íOO;)t)nq 
Idem irlom 1le p~1uta<;iio. "!: íOO~OOO 
:\Iarhini·l~ . .:t 1]0-; Pl•)~.r!l·r·s. :t: ít)l)~l)t_)l) 

Cbr·Ú' do s~~l'YÍ\() de 1 ~rpi11t~.ria 2: ÍIJ0$0UU 
1 Apnntndnt· gl'!':d. 2: ~un:,ooo 
i Ag•'Ht'J d0 a:mo:ct~·tl~·do :2: ítJt.l;o.;ooo 
1 Arcl.iivist[l. 2: i~'l)..:.nuo 
1 Aju(hnte do h~~t" d<~e t.f'cl1 o. i co ::10 Dict-

'dl) Offir;iol 4: t)Qt':~ooo 
1 Che!'e d:1.. revi--I1) r1.1 !Jie1 (i) 0/JZdal. ~:81)0.')000 
i corupn·;i~:in irlem. 2: .SI)I)$000 

1! Sotnm~"~"''"''o [•\em. 2:-'!Jr:$0~1)~ 

2: 100~000 
2:000~000 
1:700$0011 
1:280~0001 
1:200':)000 
1: HJO~OOIJ 

1:400~0001 

i :200$000!' 

1:400$000 
1:2oo::<ooo 
1: •i oo:::uoo I 

1 :4oMrrool 
1:200:'<(1()1) 
1:200~001)1 
1 : 2011.<00111 
1:~oo~ooo 

1 = 200-~000 I 
1: 400~l)IIÜ 
1:200':'01!11 
1: 200:-5011(). 

2:oooSnool 
1:400~000 
1:\00~000 

1:400:;'00(1 

'l'OTAL 

7:200~001) 
6:000$000 
s: 100>'000 
3: 8·\0$000 
a:noo~ooo 
4;200$!000 
4:200$000 

3;G00$00tl 

·'I :200$000 
:l:600$0011 
•l :200$000 

·1; 200$7000 
;) : 600::'000 
:l: 600:)000 
;; : GOO.~OOIJ 
:l: 600~000 
3: GOO.~OOO 
4:200~000 
:l:üOO.~OlliJ 
3:Goo~ooo 

6:000$000 
·1: 200~1J01) 
-í :200$000 
-1:200::$000 

101 :9·10$000 

O director gf't\\l ~ratificará, a seu juizo, og empreg<tdos desta 
tabella, quan<.lu ltou v e e serviço extraordinario em lhas con
secutivos. 

Capital f<\vl::m1.l, 14 de novemb:•ü de 1002.-Snl;i.l.o llmToso 

"''' ior. 
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DECRETO N. 4684 - nE :25 DE MYEMBRO nE 1902 

(Yide pag /:,(11 
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Eu, abaixo a.~signado, Attn Charles Comerford, tabelliã.o pu
blico da cidade de Londres por nomeação real, <levidamonto ju
ramentado c em exercício, pela prcsentP ceJ•til1co e attosto a 
todos q uCJ.ntos interessar possa. que a assignatnra Ernest Clea v o 
feita o subscripta nas certidões e.,cripta'i :w pé dos exemplares 
officiaes do contracto social e dos cstatntos da companhia dm
ignad~t Tlw Car.<ev!'nl' mui Dr•l'dopí•l<'n/s A::uln-Frcllc!• Ciold U"
n:ng Company Lilllitcrl aqui annoxos e llWJ'cados respectiva
mente com as letras A o B é a Yel'dadPira ú.c Ernest Clna V(•, 
aechivlsta de sociedades zmonymas da In;rlatm·ra. o ([!tal de sctr 
proprio punho assignou-a perante mim. E certifico mais •JUC 
os documentos de l111pros~ão da.ctylograpltiea aqui tambem an
nexos o marcados 1 espoctivamcnte com as letras C (~ D eontcem 
o são tradw·ções fieis o conformes dos ditos I)Xemplaros officiaes 
para a. lingua portugueza. E quP, pol'tanl<>, o·: referidos exem
plares ofTici<tes c traducÇ'Ges ~ão dknos de toda fé e credito, 
tanto judicial como cxtra.iutlicialnwntc. 

Em testemunho do cpw, e.>ta a~s:;.;nu n ,;eiJo com o meu scllo 
notu.t·jal na dit<~ cidade de Londres aus •li:1> Yinte t• S•·is drJ l'o· 
vereiro •lo mil novcconto~ c dou~. 

Verltas.-A/an C. Cun1 ·;'{iJ1·rl, tabeUião puL!ico. 
Reconheço verdadeira a assignatn!'a ;·r·t r o de j.Jan Charles 

Comcrford, tabeHião publico desta cidade, para. constar ont!e 
convier·, a podido do mesmo passei a. presente, que a~signoi, e 
fiz seUar com o sello das armas deste consuladJ da Republica 
dos Estctdos Unidos do Brazil em Londte' aos 28 d•· fcvel'eiro 
de IU02.-C. L. Ch•Tnwnl, consul. 

Reconheço veeúadeira a assignaturct sttpra. do Sr. L. Cher
mont, consul do BrazU em Lon<ll't• . .;-7 de nor,,mJ,ro de 1\)02.
L. P. ,fnSilv'' Rosa. 

Contracto oe associação e estatutos oe Tne Carsevene ano De
lorments Anglo-French Golo Mining Comran~ Limited a ~ue 
se refere o oecrefo n, 46~4 de 2~ o e novem oro de 19~~. 

Leis sobre as companhias de 1862 :1. 1898 

CmiPANJII.\. POrt ACÇ'ÕES COM IlESI'O:XS.\.lliL!IJADE LIMITADA 

. l. O nome da companhia é-,<Tho Carsevone and Devclop
ments Anglo-Fronch Gold Mining Company Limitcd.>> 

2. A séuo registrada da companhia serei, situada na. Ingla
terra. 
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:1, São os ob.j<J<~'··B p:u·a os qnacs se estll.belece a companhia: 
n) estabPlccn:· 0 •3xcrcrr as industrias de mineiros o com

n-ct·cio de ouro na. _\mcrica do Sttl o em qw~lqucr ontt·o Iog;u·, 
adquirir c explor:tr quao~qncr mina~ de ouro c jazigos, em 
qcalquer ponto ~·)jam ellas situadas, c particularmente ad
quirir o~ mappa,:, plantas, pro.iectos, relações que se referem 
aos trabalho.; du pi:• -:quizas feitos pelo Sr. l\i<wrico Bernard por 
cl'nta do syndica.tü Herbault e qtu• referem-se ao dist:icto do 
C?C'rscvene, situallo no territorio franco-uraziloiro na Arnct'ica 
tio Sul, solicit.o.l', p~dir, compr<tr t• pot· ontro:; meios adquirir 
quaesquer mina~ de unro, jazigos e direito.; mineiro~ sobre o 
d~to territorio •J qualquer outro e utilisal-os; 

/;) pesquizar, ~·xplorar, abrir o explorar oa passa1· contractos 
p«ra. expl0ração po~· outras pessoas ou eompanlths, do quaes
quer jazigo:.; ou mina~. elevar, oxcav:1r, extt·ahir ou por ontro 
n:otlo preparar pê"rJ" o merc:•do, ouro e outro.~ minllr<ws, terra 
e outras materi:t;;', fazer os negocws do companhia que nego
c·~io oaquella~ ma.t,~ria~ em qualquer dos sons ramos, emprega1· 
t• pa.gar peritos JJlineiros, agente::; e outras posso:t~, as:;ocia<:líes 
ou ,;ociodado p;tra lmscar, explorar, dar l'elaçlíos sobre explo
ração e fazer to<b:; e quaesqul'r cxr,lol'<tçõus reLtt.iYas ;is minag 
uLl de outro modu ; 

r) comprat·, troca.r. ll.rrendar, alugar ou pur outro modo 
r,rlquiriJ· ''111 tod:\ô a~ parte.; du mundo, por quaesqner pal'to ., 
IJc-ns ou int{'.l't)'SC<, 'l't .esquer con,-:trtwçlíos, t<'L'l'.,nus, .<m·vitlõc>, 
direito~. pr-idl••g; ·s, Jnachinas. !llatorial fixo, exisi.Pncia~. uten
sílios e IJons mu-.-·~i~ c do raiz, tle qualquer especio nuce~sario:-: 
ua conYenientes para os nPgucios d;~ companhia e comprar, 
Ycrrdor, impurt:~l', exportar, e nPgociar em mercador·ia~ <le tod:t 
a especie ; 

d) ost:tbelec<·t·, l>J\-a.ntar, manter e mellwrat• ou ajnd:u· n 
suiJscreYel' para. ;1" construcção, levantamento, eonsen-ação e 
rcelltol'amento do bonrles, cstradns, pontes. conserv:ts do a.guCl., 
ei:;ternas, üítlues, . ias aquaticas, ütbric:ts. casas de moradia, 
tcle;:raplws, po,;os, caos, eanaes, porto~. edificiLS, loja~, <trma
zens. cocheh <tS, ma.chinas e outras officina.s o acr-essoriu:, quo 
puderem ser neces~arius ou conYeuientes para os fins da com
p.:mhia., contribuir, sahvent:ionar ou por outro meio tomar 
p::trte ou ajudar :t sua construcçãu, levanta.nwnto, con~orva
çJo e melhol'am'Clmo ; 

e) solieitar o adquil'ir por compra ou outro meio qnalquer 
priYilcgios, licenças, eontractos, concessões o outras cousas 
smnelhantes, quo confiram um direito exclusivo ou não ou 
um diretto ltmitado de usar de qualquer invenção que possam 
p:trecer capazes do utilisar-sc para os Jins da companhia, 
quaesquer que sejam olles, ou cuja. acquisiçã.o pareça poder, 
directamonto ou indirectamente, ser util á companhia e en;J
pl'egar, exercer, desenvolver, conceder qualquer licença. com 
este ohjectivo, ou por outro rodo utilisar os bons, direitos e 
ii!venç·ões a~sim :tdquiridos; 
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{) cumprar e pol' OJI1.l'O mdo adquirir o empr•ehenrler o todo 
ou •lU::tlquer· p;tt'te dos nPgocios, ben8 e obr1gações do qual
'lllCl' pe~so;t 011 c:Jiltp::tnhia quo exet•cer intlnst.ria que é n, 
companhia. autoeiz:J.d<t a oxercor·, ou possuir bons que pos3am 
sorvlr para. os objectos d;t companhia. ; 

g) requerer a incorpJração, registro c reconhecimento desta. 
Companlli":t do conformidade com :ts leis e constituit;>õcs do 
qnacsq no r• paizcs ; 

/.) J'tZdl' qUt~SllUCl' Clllfl'<tlo;: OOlllljl!allJlll'l' [!; ,Vf\l'llll OU auto
ridades snp •t·ioJ•cs, mnnicipat•s, lo,·aes 011 outras o obter de 
'lll~ti<IHCJ' de tae .. gon rnos ou autoridatles, todos o qnaosqner 
dir0ltos, conccssuos c privilegias q11c po.<sam contribuir a fa
\'<Jrucor <JS objodus da comp:wlti;t 011 qllal'!HOt' olt>llo~ ; 

i) celchraJ' so•·iotl:tde on fazer· C[Jt;tlqnur <tjw;r.e p;tr:t divisão 
de luct·os, nniilo de interesses, rarticipaç lo commereial, cun
cc.<.;:irJ reciproca Oll <'OOJ•eração cum qualquer pt'~su:~ ou eompa
nlti;t •1uo exer·ça ou H" empregue ou so ,Jisponha a exercer· ou 
empreg.<.r-s:• l'lll <fH:>I<lllet' nPgoci>J u•t upet·a•:iio que r,sta eom
panhi:t fica antut·i/:lll:t ;1, Pxer•·m·. O" ''lltJ·ar· l'lll ilU:tlr[UCt' ne
go··i•J •)11 opera~,::-L•I 'l''U pos,:;,, sPt' l'l•ito, do m·;noiJ'a a d:1r pro
Yeitn, 'llwr sej 1. <lired<~ mcnto O!' it:•lirr)l'tarncntn ;;, f'~ta compa
nlti:1, :r,s~ign::.t• 011 pot' onero meiu atlrlniril' o cons"rvar acçõos, 
oh:''"'";Õl'::< ou v:ti•Jl'l''. subYcnciotW.c' ou por ontt•o meio, ajudar 
I[U.l,l•[lli'I' companhia SOJtlll!lt:IJll,l•, Vllll•(OI', COll~Hl'V:I.r, ('.Jllittir do 
1111\·o, c Jlll on sem ;.:·:.ro.wtia 011 por ontt·o mei:J ,u,por dessas 
nte~ma,; acções on valore.; ; 

j) estctbelec.Jr,i'tlllWntar •JH ajudar a estabelocet·, on a fomen
tar a.-;,;ociações, ;nstituições, ou ,•.;tabelo ·imcntos destinados ao 
benoticio da~ pc.o.;<oa< ernpreg-ad:t~ pol:J. companhia ou rtue te
nl!:tlll t•ol;J.çõo~ com a co11tp:tnhia, e sub,crever on garantir 
qu:tntia.~ com ohjccto de r·arirbrl<' on de horPficonci:1 011 par•:1 
qu.d•[twr expo8i<;;ÜJ on p:tm qn:tii[JF'.r' unt,r:L r•mpreza de utili
d:vle public:1, ou geral; 

l< 1 \·ender a empl'ez:t d:t comp:Ltlhia ou pane della por tal 
Pt'l)(;ü que ~.., jul::;aJ' corn·eniento a comp:; nhia u em Jlarticular 
pot• acçõcs obri.!aç~t·s ou n.lorcs de qualquer outr·a com
panhia; 

!) eunst.ituir qrw.lquor ou qnae-< ptcr companhias com o fim de 
:l.d·tuirit' a totalid;Ldo ou pal'l,<' tio:; bens, direito~ o p:t~sivo~ desta 
companhia ou para qualquer outt'o objecto qwJ possa parecer 
di!'ectamento ou inllirectamente dest.in:vlu :.t ser util a eHta 
companhia e fornecer subsrdios ou por outro meio ajndar qual
quer do taes companhias ; 

1>1) empregar e applicar o c;tpital social que não for ne
ces . ..,<!.rio immerli:ttamonto orn r1nao,:qner empregos e por qual
quer outro meio ; 

n) emprest:tr dinheiro a tétos pes.~oas e em taos condiçõe& 
que pwlcrom parncE'r convenientes e part.icul::tt'IUunte a pes
soas •1ne tiverem relnçõos com a companhia. e garantir a ex
ecw·ão dos contraci.os por accioni~tas ua companhia cu pessoas 
•tne tenham rela•:ões com ella: 
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o) obter um:t !f•i do Paria monto on uutras dispcslçõe.'l ou 
concessi!es Lritannicas ou e-'trangeiras para pcrmittir •1ue :L 

comp:mhi:t nxccutc qualrtUPl' de snuR ohjecl,os ou para que d'
feetue :t modificação (l;t constituição tla companhia; 

p) lcvant:tr ou prrlir emprestado ou garantir o paga
monto do dinheiro de tal maneira. o em taes condiçõ('s r1ue a 
companhia. julgar proprüts e p·lrticularmente pela ci11issão de 
obrigaç-ões, titnl•·S hypothecaeios ou dc/Jr·Hiures, flliCI' sejam 
pcrpctuos ou a prazo fixo, que sejam rrsgataYcis, qnre de 
outra furma ou garantidas pela. cmpl'rza c bens da comp:mllia 
tanto :r,ctuaos corno futneo~ o•J por qualqunl' pal'tc "n par·to~ 
cspocializ:dos dcllcs ou sem tal penhor ou g:tralltr<t e cu••eoJPl' 
quaesque~· 1lireitos e privilegias ospcciacs ao,; purtadorc~ de 
obl'igaçõe~. dcbe.ltw·cs ou >itulcs llypoth!'earios ou a"~ :oens 
fid.ci-commiss:t~·ios; 

'J) sac:tr, acceitar, cndos~;tr, descontar, as,;ignaJ' n emit.tir 
lottras de cambiu, bi lhNc-; ;i OJ'dcm. ohrig;,r,·ões. eonhceirrwn t J~, 
1W1Titnl.< e ontrus docmn•~ntos ou y;tlurt•< lll'::ueia1·ois 011 
transfel'ivois ; · · 

r) dat• l,al rcmun•'raç~w a qualltuer pes,oa par:t snn·iço< 
prcst:tdus on :t prostat· p:1.ra collocat' uu po :· te1· ajud:tdo ::. 
collocar quacsquer acções, ol.Jt'igaç<:íe>, titulas on oul,1·us valo
res da companhia ou pela lo r mação ou de .enYolvimen to 'l:t 
companhia ou para emis,.ão nova on futura dr_\ aer;ões, ol,rig:t
çõ!'s uu outrvs valnt•es ou pel:t diJ'ect,•:"w dos ,;nn' no.~·ocio~; 

:) Ctli!IU!ar os fundos e :ulmittir 1uda "u tud:ts t•e'isoas 
a partkipat· WJS lnci'O' on !MS rendas da c'•LilJ>a!lhi:t e f.tzet· 
doaç·õe~ :1. taes pnssoas e em taes ··i•·cnm~tandas lfUC p••soam 
parecer c01nenien tes ; 

I) repartie qualquer IHí'te do activo da t·ompanilia exis
tente em qu:tlqner époc~, ~ej;t em a<'l,'Ões, obrigaçõ··~, titulas 
ou antros valoros entre os ac•·ioni,;ta~ da cr,mpantlia; 

u) adqui1·ir mcdia.nt:1 renunl'ia. on por 011tro 111nio a to
talidade ou q ualqner par·t ' qua.lq ner dos in teres:<es tio q 11a.lq tlfH' 

a<'t'ionista da companhia ; 
v) fazer todas on qualquer das causas wpm em to.ia.~ a' 

partes do mundo, ~eja ··omo prinl'ipaes a;!e11tes, fitleicom
missarios, empreiteiros ou de outro modo, o;rj;t pur si sú 
ou conjunctamentl) com outro~ e seja p.;r intcrmedio dt! 
agente·,, arrematadores, fldci-cummissarios ou pu;· outro 
modo; · 

u:) vender, mnllwrar, dirigir, dcscnYo!Yer, permnt;tr, 
alugar, hy potlwl'al', dispor, utilizar ou dar q na!quer outra 
applicação ao todo 011 qnal<JUCr parte dos J,cns e direitos (b 
companhia, 

x) Emprehander quacsquer oper;:tções de agencias ; 
y) Assignar ou por outro meio adquirir c possuir acções 

de qualquer outr;o companhi:l. quo tiver ubjectos, no todo ou 
em p<1rtc, semelhantes aos d:t companlli<t, ou que exercer tftwl
quN• industria capaz rio ser dirigida de mudo a dar lucrus di
rectamente ou indirectamento a esta companhia; 
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:;) Fazer taes cous:J,s quo forem étcce,,;sorías ou pos8am 
conduzit• a obtenção dos objcctos supraditos de modo ao quo a 
p:tlavra <<Companhia>> na presente cl;;usuht licara entendida 
como inclusiVét quaJquel' so<'icdade ou outro gt·upo de pessoas, 
qnor sejam ou não incorporadas, quor :>cjam domiciliadas no 
Reino Unido ou outro paiz, c fica rntcndido que os objecto~ 
rospcctivamento cspccificauos em cada paragrapho d:~ prcsenttl 
dausula não serão, de modo algum, limita,dos 011 restringidos 
por qualquer rererencia ou deducção do, termos de qualqnrl' 
ou quansquer outros dos dito;; paragraphos. 

4. A respunsabilülade dos accionistas ,, limitada. , 
5. O capital da companhia é de <: 120.0111) dt.-iJi~R em' 

!'?IJ.OOO acçõcs de S I calla urna, com poder de aug,mtJrtal-o, o 
de dh-idi!· as acçõcs. formando em qualquer, 'l"poca u seu 
capit:tl em diversas categorias. e de conceder a estas quaosquer 
direitos respectivos de prcforcncia, de rctt·azo condicionaes ou 
especiaes, privilcgios on condições 'Jilanto aos rlivitkutlo<, 
capitaes, votos e outros. 

:\" Ó,'l, a~ di vers:ts pes'i<J<l' da' 'l tUle' • '' :, <~lllC' r cnd••rr•r,'•JS vão 
~uiJ'rTipto<, <leS{',Í<Lillus l'onna:· ttlll<L e<Jl!liJanhia de conl<Jrmid<~de 
cum 1\Stn coutt·acto tle as,;ol'iaç::o c nos ol,t·igamo~ rospr~ctiv:t
mcn tn a as:;ign:1r do capital tia cumpanhi:L o numero de acçõr~s 
indicado ao la lo ao-; n•)ssos l'espectil·o-; n nncs. 

Aon1e.s, endereç-os, pro!iBS\-;C'R dos :t::;signantes 

Nunwro de ac
ções toma1as 
por carta aR
sign(l nte 

Chat·lc,-; Christi:õn Hoyer Mill:ír, :2:2.:?3 Lalll'eneo 
Fonntney LanP, Lont!I•cs. E. c., ongcnltoi:·o..... Um:t 

naston Devomhi.,o, Purl,right, Clli,<lcllllrst, 1\.ent. 
engo!IIJCiro civil. ....................... _...... . Um:t 

John \'auglt:w Shonin, 28 Victoria. St., S. W., 
engenheiro........................ . . . . . . . . . . . . Uma 

Stauley May, 4 Bleilheim Road, HedCord Park, \V., 
soeret:trio ........ _...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uma 

/lrUtur Tumor, 37 tiro,-n Lane, King.-;ton-on-
Thames, secrotar·io ...•.........••..... _ . • . • . . . C ma. 

Thornas .Br~!-dlioJd, 3:J Pelham Roa.df \Vood Green, 
N., caiXeiro.................................. Uma 

David Botteil Gardner, 2~e 23, Laurcnce Pountney 
Lane, Londres, E. C., contador.............. Uma 

Datado do dia 26 do junho do 1900.- Testemunha das 
assignatura:; acima, J. R. Elliott, 15, Grays Inn Sq uare, 
--Londres, \V. C., continuo. 

E' cópia conforme, Ernest Clec1re, arclliri3ta de sociedades 
anonymas. 
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D 

Cv.401/3 1L. S.)- Rrgistratlo.;- 51.5fl8 - :28 do junho 
de !900. 

(Duas estampilllas <lo valor collecti.-o d-~ vinte e cinco 
schilln,r;.) 

ESTATUTOS 

Füi :tjn~hdo o <Jlll' segue: 

1.-0:>n'gulamcJJt":' conti1los n:t tal!ella "1 do pl'imeiro annexo 
da l~i ,obre a~ cump::nl:ias de !Sti~. 11:-,o po<it'lll S<H' nppli
ca.v,Jis a esta companlti:t, ma::; ~etiLo os c;o::uiJJii'S os regu
lamcntus da companlli:J,. 

2.-.'{a intm·prcl.a<:ão deste,: c~taLut.os, a~ st,gtrintes p:da\Tas 
tcrJo as ~ignitic~1,çi!cs l'l·speci.i\-;t~ que llir•; s;w dadas pelas 
pre~entc:-, S;h-o ha.YI'l!do no l'UIHe\t.o <'Pth<t al.~lliii<L que a 
i:;so repugno. 

a) As ra.Ia..-ras f!lH' rlenot.am nnicam<'llt.e o nu.nnro ~ingular 
incl•Iirilo taml<cm '-' llilllllH'o plm·al , • .-icu-\-üt''<t. 

1;) As p:1.l<l\T:Js CJIH' drno1>a111 unie:;m,,,,~,,. n gt'IL'I'O :tta::::.·ulinu, 
hão de coJnprehrmlcr o r'umini110 l:llll!Jem. 

c) _\:; pabn'J.S que '''denotam pt·;soct:::: e.,:npt·elwndem as 
<~orporar:ões. 

d ) «Resolução cspecbl>• e «Res,Jlw·ão r.xtram'<lin:wia " toeão 
as signifk<Lções respcd.ivasq11e lhe.; 1Fio a$ ~cc,·Õi!S .>c 129 d:: 
«<ei sobre <LS compct<:hias de J8G~.>• 

e) ,,Q conselho>> signitic:1 o conselho do :t<lministl'ação em 
exercício em qualquer ~pocét. 

()«A sêdE>> signillc~t a S<]de r:•gistr:1d<t ila ellmp-;nbif\ em 
qualquer época. 

g ) r<l\fcz» significa um mez do calendal'io. 
3.-A societl<1do celebr:<rãimmetliatu.ment,e umcont1·;~.cto com 

C. C. H. :\Iiliar. nos termos cio um projecto do qual um:t cópia 
foi r;.;signad•;, p;1,r;t idnntillca.ção put' Joseph RobcrG Elliott e o~ 
admini.;tradut·es exPCHÜtr:;_o o Jito cuntracto,porl•m com todos os 
poderes p:<ra. consentir de vez em quando :1 qualquer modi
ficar:ão das clausulas do dito contrarto quer ~nte~ on dopois de 
ser outorgado. 

H-CAPITAL 

I- AC('ÜES 

4 .-A:> acçõcs do capital inicial da companhia poderão ser 
adjudicadas ou por qn:1lquer outro meio concedidas a tal pessoa, 
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por tal preço e com tn.os clausulas o comlições que o consellw 
determinar, e o conselho poderá fazer ajustes ao tempo da 
emi~são de quae,quer acções par:t f<tzer-se dHferença entre os 
portadores daq uell:ts acções quanto ao .-a!or das prestações a 
pagar e as (•pocas do:> pagamentos de taes p1·osta.ções. 

5.-Si diver"as pessoas são inscriptas co1no cop ·op!'ietnria" 
do um;t acç:lo, :t wa rr,pnnsabilitlaJII· :t. J't'speif.o 1lest:t sc•t•:< 
l'olidaria. 

6.-0s tm;tamenteiros 011 administradorrs de um accionista 
morto. lfiiO não for coproprietaJ•io, e em rctso 1lo mot·t.o de um 
copropriotario, si o sobt·evin\Jlto ou o~ ~obredvonl.os s<~J·?io 
rcconhocidos pc:a companhia, cumo trJJd<J lllll dir:•ito qu:1lqurr 
sobre as acçõcs r()gistradas ao nome do :t~cionL>kt fallecitlo. 
mas nada do rl'w se encontrar nas p1·esC'ntcs se1·:i, considerado 
como dcsonflra<:ilo dos bens de um copt'oprir!t.:u·io finado de 
qnalqunr ro~pons:thilirladP ;-;ol!t·n acçõcs por <!lln po~.,uida~ ron
.i" n<'tamonte com q nalq ner mitra pessoa. 

7 .-A comp:l!lhi:t não ~et·:í. obri.~:\da, nr.•m :mjr•ita por qual-
quer fút'Jim, mo~mo dopoi-; de tc1' sirlo :tvb<vh,,. do reconhcecr 
'JualrJner otttro direito rclcttivo :t llill<t ac~·ão que não ivr o. 
direiw dt• prnpt•ic<l:!,do alJ.;olnb :t l'aYor de ~ou port:.vl<JJ'.J;'eid~-i. · , . 
t.l':trlo t'.Jll IJII:tlrpwt· '~PO<':I. n'.:lll, 1\111 e:t'-'O tll) trau.,pa~.w. onll'OS 
dienito~ '!'te nã,o Jo.·om u mais alnixo mr,Jtdonado~> . 

. s.-o capital 'oci<tl ·nã·• podet·ú. cmprcgar,-íle; n:t compra de 
&ua~ proprias acçíJes nem sr•.t• empres1;ra•lo iÇum penhor :;ol>re 
e~ tas. "· ::, 

\I ,--C:tda accionbta terá direito, g-·atuitamf'n te, a 11111a cer
tidão .• oh o :;cllo onlitJ:trio rl:t comp:1.11hi:t, tlando :t Pllnlllet·aç:·"J 
tias aei,'ÕPS q11e !IH~ püt'I.'.'Il<'eJn :•. <t sontltlct ,ic't p<tg:1 l)I)I' ton!.n. 
de !la~. 

JO.-A eo"':~Jão d:; acções t'C.'2:ist.ra,J:Is nm numrs 1le copro
pt'ietat'ios ser;i,.nt•·egnc a' pot·Gadur• en.i'> tJonw adt<~ ·-:>1• pt'i
meiru no registro do~ aceioni~ta~. 

ll.-Si uma certidão fot· us 1da, dnstt'llidct un pcrdidct. poderá 
:<er ollct reuovada pagando-se um schiling OH qualqucl' o11tra 
somma menor que fur prescripta pel<t a~snmuléa g11t'n.l da cnm. 
panhi;t mcdian te a aprosen ta,;üu de tal pro v;~ que ell:t foi 
assim nsnda., destruída. ou perdiJa, quo o conselho julgar suffi
cionte o pagando-se tal indomnizaçàu q no o conselho exigir 
com ou sem garantia. 

3-PIU:STAC:ÕES COflRADAS SOJ\Rfo: .\S AC<:ÕES 

12.-0 co~Jsei!Io poderá de vez em quando (nas condições em 
que tiverem quaesquer ac~·ões sido emittidas) cobrar aos accio
niHtas quae~quer prestações .que julgarem necessarias por 
qualquer qnantia não ainda. pagas sobre as suas acções e que, 
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segundo as condiçües de sua adjudicação, não devam ser exigt
Yeis em tempo determinado. Cada accionista, deverá pagar a 
importancht de qualquer prestação que lhe for cobrada e de 
qualquer quantia exigível 80bre quctlquer acção, sogundo as 
condições da sua adjudicação ;ts pessoas, e nas épocas e lugares 
indicados pelo conselho. 

lCl.-Uma pre~.tação será considerada cobrad<>. ao tempo em 
que ;~ resolução do consollw antol'iz<.~.ndo a cob:·ança da pre
stação que fo1· adaptada .. 

14.-Si uma prestação exi~·il·el a rc:;poito dl' qualquer acr;;·w 
ou qu~.lqner quantia pagavol sobt·e qnalqner acção, segundo as 
concti<:ões de sua ;tdjndicação nio 1~n· pê1ga no dirt marcado para 
o ~eu pagamento, ou ante~. o tluno 011 adjutlicat;t:·io poder[~ d<J. 
ac('ão tee que pagar jur<.Js sobl'P t;tl prestação ·ou imporbncia, 
;t contar do dht do Yoncimonto até o d<J p:q;anwnto effectivo, 
sendo a tax:t marcada pelo cons:Jlho, mas nfio •'xceclendo, po
rem, de <.: !O por c:'nto por anno. Mas os ;trlministr::.dores po
clorão, quando a :sim u julgarem a pt'O]Josito, pr,I·.Inai' totalmente 
ou em parte quaesquer quantias que forem exigi·,-'!is por jm·os, 
em vn·tude ela pre~onte cl;wsula. 

15.-P ..• dcrá o eons.Jlho, si ;tssim o jul~at· conYc:Jknt.o, re:·eber 
de qualf]_ner accionista. di:;posto a adeant;Ll-~t torh 011 qualquer 
pat·te da. quanti;t que ticar ;1 pagat· sobr.o quaescl'JOL' das acções: 
de que olle é dnr.o, ;th)m das •1nantias efl'ectiv:.,rnontl' cobr;vla; 
quer .>eia <'Oill:) ompt·e :ti mo t•et'mh:>lsavcl, qn:'t' •··h como p:t
gamento at!ean1ado <ias JlL'c•.-:b::,·,c. de:h qn:tnc!::., qtH'I' SPj:t on 
não roomlJOh•;tvol, ext.inguir;l put· Sl~ll Yalo1· n :t<, · quo elh seja 
efl'ectivamcnr·J reembolsarh. as obrigações r11w exi:;tircm sobre 
as <tc<;·õ:l:; a cujo respeito etla l'ot·t·ceobida.Sobt·o 'lnalquorquctnth 
assim recebilht ou sobre tal pc~rtC~ desta quanti:L que, de tempe 
a outro oxcerler <t importanci:t das pr<J.>ta<,·õos rontãcl cobradas 
SJbro as acçõ.·:; a respeito das rrmtes for Psse dinlloiro ade:t,ntaclo 
á companhia pagará jut·os CiJm t:d t;txa que o :tcdoni~t<J. que o 
adean Lar e o conselho deciderem. 

4-TIL\:'\SFERE~CIA E TRAXSM!SSÃO flE .\C<.'!lES 

líi.-A transferencia de qnalquee acç.-w da companhia rp1e 
não for representada por certidão ao pot•t:ulo:· l'ar-se-h<J. por 
eocripto, na fó1·ma ordmaría do costume e set·•L assiguad.a pelo 
cedente e o ce~sionario. Scr:i pago á companhLt p;u'a registro 
ue qu \lquPr transf'erencia um direito de'!; G ou t:tl quantia in-
fpriot• r1 ue marcar o conselho. . 

17.-Poder;t o conselho, som ter que dar o motivo, J'ccusar
se a registrar qualqum· transfdt'onr:ia de acç0es feita a uma 
pessoa não por olle approvada, on feita por qualquer acciu
nista cruo estej:t em divida on tenha. qualquer oorigaçií•J para 
com a societlade, seja só ou conjunctamente com uma outea 
pessoa, ou qualquPr transferencia de acções, qtwr sejam estas 
libeeadas ou não, feita a favor do um menor ou a uma pessoa 
demente. 
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18.-A esct·ip~ura de transferonciD. set·<i depo.;itad;t na com
panhia, acompanhada pela ce1·tidão d<J.s acçiles que nelle figu
ram, como tambem por qu:tlqner pt'o\·;t que o L'.on . .;ellw exigir 
para verificar-se os titnlos do cedente, l', feito is,;o o depois de 
pag<t a quantia e:d:;ivcl, o ccssionarlo, reserYados os direitos 
do conselho par<t rêctBa.t· a in3eripçãu .i:t mencionada e sua. 
approvação dos titulo . ., do codcnte, ~.·r[t regi~tl'atlo como a.ccio
nista por essas acções e a escriptura do transferencia será con
senaria pela companhia. O conselho potler:i niio t'xi.~ir a apre
sent.ação da t'Crtid:'io dao,lo-su prav:t ~nfllcit•ntc tl:t ~ua pm·d;t 
ou destrnit:iio. 

19.-Qualquer peswa que chegar a ter direto a uma n.cção, 
em consof]_uenci:.t do f;1l!ccimentu ou da fallcnci:•. de um ;~ccio
ni~t<t ou por outro llleio que nlu o de transfrrencia, ,PI)Iiorl L'· 

com reservu. tios regulamentos acima t>specificados,. -slw regis
tra.Ja como accionista. apre.~ontando a certidão da::; acções ou a 
pt'oi-::L do sou titulo que exigir o conselho, on poderá, obser\·a-
do os rlit'ls rrgul:uncnt.os, em vez drl ser inscripta., transferir 
essa acr;iio. Pagar-se-ha ::i companhia por '}nalqner registro ou 
transmissão um direito de 2;n ou bl l}tlanti:J. inferior que 
julgar conveniente o conselhu. 

20. - A eompanhi:t ter:i. um tlúuito de t'Ptenç:io pl'i
li 1·igiado e e::p~eial sobre todas as ac,;õr-< n:lo li hera
das e sobre os ju1·o~ e os divitlendos dcclar~.rlos on paga
veis, por qualquer quantia devida á (·ompauhia. (cumpre
henrlentlo as prestaç-ões cobradas, ainda 'lue n:w se 1.cuha 
vencido o prazo ;n;wcado para o seu pagamento ) e pela~ 
ohrigaçiíes para com <L curnp::whi:t por p:ute tlo3 prnprie
tarin~ irJscripto', mj:t de por si, sc•ja conjunctantC!Jf.e cum qual
quer outra pe5soa, c ella potlor;lfazer Yalm· tal direito de re
tenção por Yencla oa confiscação 1le todos ou 'lllaesquer da:~ 
acções a qne elle pJs.'a :;e referir. i\Ias e;ta confiscaÇ' .. Io só 
Será fcit;trttl caSO d(J uma divida OI! UO Ullli1 oht•ig;v;•i\o CUjO to
t::tl ti voe sido detonoinaLlo, o só annnuciar-se-ha o numero do 
acções que os tbc:::>,es da, companhia ceetitic~u·ãn :;c;r eqnivalen
t«s ao valor do mo:·cJ.tlu, de~sa. divida o ti ubrigar;ão. 

5,-PEé:IrA !JC! DlltEIT.) E RENU:'\CL\. DAS ACÇ'Õ!·;s 

:!l.-Si ur>.:: accionhta se do;cuidar de pa~ar nnn prllst:.lt:i'b on 
uma quan~iu. exi7ivel em cnn!brmiLlade corn as condições da ad
judicat:ão dp nma acç,~w nu dict determinado p.rra. es.s~ paga
meu to, poder:i o.consellw, a qualquer momento. dur·ante todo o 
prazo pelo '[Hal ficar por pa.gal -a, mand:n·-Ihe nrn aviso 
exigindo-lhe o pagamr~ntu com todos os jtll'•J~ Yencidos e todas 
as de.lpezas qttt' tw;() :t compil.nhia pul' nu ':1. lkst:t falta de p~.
gamento. 
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2~.-0 avi~t! m;\rcará 11m outro uia, qnc set·:i pelo menos 
com um intcrvallo dP ,,r•tc dias da data ria cnt.re;:a, do aviso 
no qual ou antt•s do qu::l tal peestaçiio ou outra qu:tnlb. com 
to los os juros o dospczas p:t:.mvcis por cau~a tia falt:t !lo paga
mcntu deverão ser pa;!OS no !tJ;Iar OIHle tn1·á rio f;vot·-~o o pa
"<\nwntu (sendo este lugar quer a sédc ~oci:d ti<t cumrnnhia, 
quer a lgurn outro !og-:u· omln se f;tzem ortli 1Jariarno1r tt• r>S pa
gantontos), t! avisu indical'á bmbcm rtue Ito ca,,o do falt:t tlt• 
pa)!amonto >10 rlh dctt:rminado. on anto~ dc!l,• c nn log-:11' dc-;i
gn:t;lo, a ac~1iu :t qno se rol(~J'O t:tl P<t;!:l.lllCII to P"'lt•r:i. ,t·t' c:m
fiscada. 

';?3.-Si as re•lrtisiçGe=- de •tn<llquer aviso corrw srrpm não ti
verem satist':tr;ào, a acç:iio a 1111e se I'otiram os :tvisos, potler:í 
em rtu:tlquor tempt! successi\·o st~r conii,;carln. pnr docis:\o d•J 
cumwlhu em tal sentido antn~ do paganwnto ri:' lmlas a,: qn:m
tias (/üdda,: por COlltiL deli:t Cl)lll vi' Sei r~ jlll'O" e g:tstu~. 

2!.-Qua.lqunr acção rp1e tiver sido Ct!lrli~r~:td:t, i'Ct<i conside
rada como pertencente á compa.n!li:t o podo !'ti. ser r ntirl:.r, arljn
dicatla de novo, ventlida 011 por q11alqtwt· nutro moiu •li:<posta 
por qualquer fórm:t qne jnl;.:·ar molhor o eurtseilto, o em ca:::u 
de noya :trljuuica·~·ii•!,com ou st•.m Jan,:am()ntu :tn erPrlil.o (\cll:t <lll 
quaesquer pagamentos feitos por srra eonta p:~lo ~eu tlonn an
terior. mas o conseiho poderá em qualtl'Wr tempo antes tia. 
~1.c•·iio a;·üm confbc:1<la sm· atljndic:tda de novo, YOI:di .:t ou qtw 
se tenha dispn~to dolla •le qrtalqnm· ontr·.t mnnnir:t, anntrlhr :t 
sua. confiscação em t;ws eon.lrç:,-,p~ <Ir r o !'<>r'L'Ill pr<l' cll•· .irtlg:vlct,; 
con veni•~n tes. 

2::í.- Qualquer aecionista cujas aeções lwnvercm ~ido t~unfis
cadas, será, não oiMtantc tal contiscaçii.u. obJ'igado a pagar :i. 
companhia. todas as prestações ou outras qu:mtia.~. jrn·o~ c des
pezas que a dever po1' conta d:tquellas acç<i<'-> 110 tt·rnp'> da w<t 
confiscação ,junto com os juJ'03 contados tlu dia <h ·~unft 'Caç:lo 
:tté o do pagamento n:.t ta.x<.L de ·~. lO '" por an110. 

26.- Poder:'t o conselho :wceit:u· a rennncia dt• qu:rlqucr 
acção a titulo •lo tl'<tiJS:tcção sobre q u.tl<lltPt' q uns ti<> ·l'!:t .,i v:t <i. 
inscripção regular do seu purt:.ulm· COlll reliJrenci:t a ella. 
Qualquer a.cção renunciada :t~sim vodm:t ser emprc:gada da 
mesma maneira que um:t a.cç5.o confiseada. 

27.- No caso tle re:ttl,judic .ção 011 Yt·uda de rrm:t ac<;ão con
fiscatla ou renunciada, ou de vend:t de (lnalqllol' ac<:ão p.Lr:t 
fazer valer um direito de retenção da compa.uhia, Hnu c<·rtidão 
por escripto, sellada com o sollo ordinario da companhi:.t rlecl:t
rantlo que a acção foi legalmente coutiscada, renunciada ou 
vendida de conformidade com os regulamentos da companhia, 
será. uma prova sufficiente r..los factos nella tlecL.u•:trlos contr:.t 
tod "' as pes3oas que recb.marem <t acç·:io. Um:t certidão de 
propriedade s:wã. dadn, ao comprado1• ou adjudieat.ario, o qual 
será. inscripto com relaç:io a ella, e será. então considerarlo como 
dono da acção c ([ispensado de qualquer prc~tação un outra 
quantia, juros e despezn.s de-litl.a.s ante;; de tal compra, on ad,ju-
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dicaçio e elle não será obri~;tdo a. V•''' •i<Jd'. empre,:J se l.L; ao 
preço d:t compra 011 considera<:ão e nem P'Hlet'ão os se<t$ uircltos . 
á acção solfr·er.conH n.lg;uma._ p:Jr fl\l"tlfJn:l' ít•t•egt'ilctrüb;l.q~~~~.~:.\ 
vend:t, rcnuncta. nu coniiscaçao. · 

28.-0 cunsellw poder:t emittit·, soi· ') .;c;l!o ot•tlittal'iu <i<L cuni
p;tn hi<t, t.itnlo~ tle aeç<íos ao p:H'o:td.o:·, <t 1'1 •:;puiL'' das acçõus 
inteil'amotite lil<t·ra.da;, o l[il:Le''JllOr :•,··.·<í<J~ ''lll'!lt:l!lto t:11·em 
represou t;tda.s pot· tit nlos an pol'Lador SIH\.LO traus•nissi vei· }Jd:t 
n!lteoga dos til.nlos ao pot'tad,Jr qne ;t ol!:ts se reliram. 

29.-Qual·JtH'r pes~·"~ quo solicit:tr qne se !!tu omitta ll!l1 ti
tnlo de <teçõe~ étO p •rt.<ttlol', pagn.r:í., a:< tcmp • t!" [ll'<lidn, si a,~illl 
o I'equnt'UI' o CotJSellw, o imposto dn sello lú " !Itllivot·J l[tW 
tlnr:t 81't' pago a sr~u respl'ito, ou si ;, eomJI:~nhLt tiver ;tnte< 
feito tra.nsac(·<lo a respe.to de direito •ie sollo, <'ntãn, ta; 
quantia, lnveudo algunw quo o con~dlw dt•tm·miuara ('llJ re
lação á impol'tancin. paga vel pela rompJ.nltiét a I·e . .;pelto dt· tal 
tr;tnsac,·ilo c ben1 a.ssim. lllll d'r')i;.J lltW nlío t'\Ct••ler;i um 
~hilling- ·por cada titulo do ac•:l!t•; :• • pr;rn•lnt• 'lll'' o ct·i~'elltu 
determinar tk tcnq)l)s a out.!'l).~. 

31).-Soh rcs<~t·va~ ths e~tipnl;v:Cí•;-: ·'••-1,e, e;;t:üuhJ . .; e 1h lei 
~obre as companhias de J,'-:G7 >•, n p.Jn:,,d')l' do um titulo de 
act,oões :;orá ccmsiderado como :tccinnis\·t da comoanliia l'lll tOllo:
os sentidos, m:ts elle não tcr;i o •1initn rio tom:u~ parto ·•H Yotat' 
pessoalmente nu por procm·ador em ')ll::tl•[IIet' as>embléa gPral. 
nem de assign:1r um requcrimcn 1.o tl.~ ··••!lrtlr·n.ç,ão de nma. as;.;pm
bléa, si elle nii.o tiver trcs •lia.s inteiro> ante.>, dopo~ita<lo o ti
tulo ao portador rol<ttivo ;i.~ acçõos <:<11 rdétção :'t> quaos olle so 
propõe a vot:tr ou agir na ~éde l'Ci!istmda. d:1 companhia. 
Nenhuma. act;lo rep1·esnntarl:t 1•oP ti h lo ;to p~Jrbilot' ter~t r;dm· 
para ltaiJilitar par;t o ca.rgo de dir')ctne. 

31.-A comp:nhiél. entregnrâ ao accionist:t que socio depositar 
um titulo de :tcções <cw porl:u!o:' ol:t lll:tneit·a ~uprét meu .. 
cionada; uma certidão ind.icando ,.c,t !llllllC c onLleroç·o e 
o uumot·o dn acçúes, ropt•o,entando J'ül' este titulo de ;;cçüe;;, a 
qual certidiio tbr-lhc-h:t o dii·eito d<> ;: ''istir e de rot:tt' em mnct 
assomiJéa geral com relação cts 2,c.:õe; alii especificatla~, dét 
mesmét manoira, a todos o.~ respcEos como si ello fo.1se accio
nista inscripto, ao devo! ver e!! o a ce~·tidão a comp:lllhia. outre
gar-lhe-lta. o titulo ao p.Jr·ta.dot· a Ccl;o l'<Jspeito tiver sido pas
sada tal certidão. 
3·~.-Nenltuma pessoa que poss:ó· um titulo de aC';ÕOS ao por

tador terá direito do exel'cer qwi.I,1uer direito <iP accior.i<::t<t 
(salve como está <teima espt~citicétdo para os casos das as!'em
bléas geraes) sem apresental' o dito titulo ao portador o :-em 
iJJdicar seu nome. endereço e occupac:ão. 

:n.-A companhia não ficar<t ob:·ig:vla nem ~orá rompellit:l.<t a 
reconhoco!', mos mo quamlo ti ver s:,Jo :t ds:1da, q uafl~'l'!Ol' uu t.ro:-< 
direitos, :t ro.;poito da arção rep'>'Fo~t,.,![~,. por um til.ub de 
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acções ao portauur sínão ~1m dirilito ab:>olut·J a ellc '~ favor de 
seu port:tdor em qualquer epuca.. 

34.-0 cJn~ellw poderá. providenciar. por coupon; ou por 
outro meio. para pagamento dos dividenJos futtu·os sobre a 
acçl'io comprehendido em qualquer titulo de acções ao portador 
o a ent1•ega de um coupon constituirá recibo competente a fctvor 
da companhia do diviélendo que e li:~ representat·. 

3>.-Si um titulo qualquer de acçõ:Js ao portador se achar 
usado, de:;truiclo ou fot· pet·uido, ello po~!el'á sm· renovado pa
gando-se um xelim 1on tal quanti:t menot• i[ue pre3ci'cver a 
companhia em uma assembléa g,•1·a!) produzindo-S3 a pro v:~ de 
ter cllle terá sido usado. destruido ou perJirlo o do., dil'eitos da 
pesson. rllD recln.nnr a acção reprc.1s3nta•Ja pot• olle quo o con-
8ellw jnlgar ~ufficitmto, o olft~recondu·sc a intlemnizaçib com uu 
sem gal'antia qup o con,nllro oxigit•. 

36.-Si o p•)rtador de um ~itnlotlo acçõo' •J entreg1r p:tra que 
scjn. annnllarlo com todos us coupons de <livideitrloc; impagos 
emitti,Jo,; a sem respeito o depositar então com este em mãos 
da comp~mhia um requerimento pot· escripto assign:tdo por 
Pile na fórm·t e attcsta,_to do tal ma.neir:~ qu,~ o conselho exigir, 
peJindo que SBja registrado como :;,ceionistct a re,;p dto ch acção 
mpeciflcada no dito titulo o indicar ne.~o rmptcrimonto seu 
nome, eodoreço e occupação, elle terá o direito tlo ter o seu 
nome registrado como accioni:<t:t no regi~tro dos acciooisGas da 
companhia ;1, respeito ria acçoão e~peeific:uh no titulo tlc act;ões 
au pot't1doe assim ootregtt<'. 

8- CJ:\'SOLID.'I.<.'ÃO E SCJI!J!VI.>.\o lJE ACr.i)t;s 

::\7 .-,\. ''ompanhi:t p01lerá em assemhléa g,•ral consolidar e 
subdivisat• suas acçoõos on quacs·[nct' dellas em ac<:õns do valor 
menor ou maior. 

:18.-:\. resolução pela, qual uma acção é subtlividalla poderá 
detel'mirnr quo, a respeito dos donos das acçõos quo rcsnltarem 
desta suudivi~ão, umet de suas acções tenha prefcl'enci:t sobre a 
outra ou as outras, o que os lucr·os applica.vois ao pagamento 
dos dividendos do!la,s serão appropria,,los nossa conformidade. 

!) - AUC;:IIE:"'TO E IlEDt:C<.'ÃO D) CAPITAL 

39 .-Poder:t o conselho, com a sancç?io da nssemhlô:t gorai da, 
companhia, augmentar de vez em c1uando o capital social, pela 
emissiio de novas acções. 
40.-Essa~ novas acçõ~& serão emittidas por tal valor total, 

dividido em acçõês de tal denominação, por tal preço, on com 
taes clausulas e condições, com tal direito de preferoncia ou de 
prioridade, a re~peito dos dividendos ou d:t repartiçiio dos 
activos oti a outros respeitos, sobre as outras acções de toda 
categoria, já emittidas então ou não, ou como ac(;ões que devam 
ser pret.en(bs a qnaesquor outras em rehçã'J ao~ dividendos Ol:l 
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a t' ·pal'~iç7w illl> a.eti>·os com tlil'uir.:; csp:~cial rb vot tt' on sem 
uenltum, .~~:nnclu :t c:)mp·w!1ia em :ts;emble \ gel'd ~L··;i•tit·, e 
Cllllt a t·e;rwv:t on na f;tlta tle s \tndltantli tlccisio, as d~>po
~t.-[ic:1 il1:MS'iS ost.:tl.ntu-: .-;e app!ic:l.t'·,,J :v> novJ capit.:tl _a 111 ·s<O't 
maneü·a a to.lus n·~peit:J> flll<J :w c q>'t·\' inicial 1l:t c:J.n;• wltia. 

-H.-.\ coln[><.\nhüt pOllee<i., em as-;c.nbll>:t gcl':tl. re,L.tzil' u ;-;en 
c:tpital, reembJlSttndo c:1pital, annullanlo c:tpit:tl 1[\lJ t,l\'et· 
,;ido pe!'diu1l ou quu n:lo é rep!'esont:tLlo pol' um :tcti\·u lli-;po
nh·el, rP.lnzinclu :1~ obt'igações l'-~i;tl·ntes sobre as ac,:li<:s, 
:tnnnll:tn t•J as acçües l[tW niío 1in•r·em si.lo assi~nad:t~j')\1. <lllll 
nioguem tcnll:t cootr·.tcta•Jo assign:tl-a-; on pot• othr" lll!JI<J. 
coolorme se julga\' eon'renieot.u e o capit·tl potlerd. s:Jr reembol
sado cntencLI'IIdo-sr 'llte porlct'~i .-:ct• cobr·ct·.lo rle nov<J ou p .r untro 
meio. 

I I I - ASSE~IBÜ:.\. LOS ACCIONISTA3 · 

42.-Ap"imcir:.t as.;emblé::t grral cclel.n·ar-st·-lt~~ I'IU tal data. 
(l[lle nfi•J p~~sará •. o pr·:•.zJ de qnatt·o mezes :t contar de r·cgist.ro 
<h c.Jm •:tnlli t), c• rm \:d Ioga!' lJne Jutenuinar o eon,elho. 

As assomblr'~as g1•raei SlllJSI!([IH:ntes, ontt·~L' quo não ns convo
c:tdas pelo-: acdouista~ confot·mr os dit·eitos conferidos mai-: 
:tbai:w, eelcbt•ar-se·hãu no dia I' I<Jgal' que a compa.n!tia, cru 
aSSPIHblé:t :.;er:d, d ·tet•minat·, e si a tlat::t e logar n:lo 1\Jrem 
J.ctrH·min:ulo-:, ccll'ht·ar-,c-ha 11111:t :~~scmblén. ,«m·al em 1!101 c 
em trJ!l '' o,; :moos ~ng:1inJ.e-:, G•' rlin. o lo"ar <[Wi o cun~<Jllto 
detcunitnt·. 

4::.-.\s assemhlé·ts gorao:> acima ddcrmina.Ia-: sot·ão cha.-
111':\las a'J<emhl···as .~e:·:t,cs ot•rlifl'lrl:t~; todas as outra-: assomldéas 
.-:~·t·:-"J ch:.t.lll:l'L1'> asSrlmhl,)<>.s ;.:·c•J':ti·S L'~teaot'llin:u·ias. 

4!.-0 cunsellto porlcl':í.. rJtl:u•>lo a-;<illl o jnlgar a h:1111, con
YIJI"I t· lllll:t a ,,mnblr'·:~ gerai •·:-;tJo;tot•tlina.l'i:t <i rlcYr.•t•:i í'azel-o 
'[ll:r rHlo ncebor ·• tn l'O<[IIt'.t'imed:' e ;crip o feito e a.s.>ignado 
pot• 1·iuco 011 ma i> aedonisbs r1nc po3.mam em conjmJCtu, <to 
menos, um tm·ço do eapi t:t.I emi I ti r lo. 

"15.-Este l'C!)Ulirim<·nto indk~ r;í. o objocto d:1. as;emhl(·a, geral 
e~traodin<n'ia que :>:• [H'rJpiíP c Jll 1 or·at· c set·:i entreg11n n:t s(·rlt~ 
r•·gi~tl·atla d:t eomp:mltia. 

-1C.-Logo qr1e reeeber-su um rcq_w•rimeuto, o conscllto pas· 
~ará imme1liatamente a conYocat· um:t :J.~:;embléa geeal cxüa
ordin:Lria. qun se reunirá no prazo de um mez, contado ih~ 
dakl ua l'CCCpçKo do requerimento c faltando a i:;so OS ·eqne
rentes ou qu:tesquer· outl'os cin1'0 ou m·ü~ aeciooistas <lllC 
po.,;s1mm nm terço do capital 1\tnittiuo, poLier:'to por si m<}:-Jrno s 
·~onvucar uma asscmhlé::t geral exteaot'1linaria que se T':'lllÜrâ 
em Lundre>. no dia e lagar que dctennioarem :ts pes•o:ul .,ue ;~ 
convocaram. No caso de ,-otn.r-se em uma tal a>s•lmbl•~a !!9ral 
e~traordin:tria uma re;oluçiío 'll<ccpt.ivel de se1· con.il·Iua.d<\, 

Pod·~·r Executivo iD02 



como re~1lw;;t 1 o-;pecin.l, o; l'<~C[I!Ol'entl~' •a l!lL~'·sqner :wcio
nistas powidore,; 1b impo!'r.:tncia cxigid:• do c:1p.tJ.I poJerii.o, 
d:t me~rn<t m:wr·i1· : .. m:ts sem nenhum outro reqne1·iment.o, 
couvu,,Q,J' :• :t-<SclllllJI0a ;:rm·al cxtraol'rlinari:i n:ce~~ tri:t para dar 
contit·m~ç-:w a t:tl rcsoluçiio. 
47.~l:m <tvi .o do qna!qaor as-<r;mbl··;t ;:L'I':Ll•·•Jm a ante

cedencia de Sl;tc; dias (nã:o cont:tn,lu-sr\ o ,:h em <[110 ror ma.n
d:édo un con ;id·;r:~dn como m:tn,I:v.lo I' o 1L1 reuni 10 d:t asscm-
bh\t) m:trcando o dia, :t lwr:t o o logat· rh ;:-<st'mhl ú .·.Cl':i <lado 
:tos a,···ionist:t-; p:\lo modo abaixo mowiotn lo uu p n· qualquer 
outr:1 !'1irma 1[\le <L cump·•nhia detct·min:u· "ll1 :t~sr;ml>h;:t gor:tl, 
m:ts o litcto 1!0 niio ter um nce:ionht<L roccb'd' u dit•J aviso n:'in 
annullal':L a.s oper:u~óc~ do qualf}IIOL' ai:iem1•i'·" ;:cJ·:Li. 
4S.~U :tYiso de~ e·,mvoc:Ltoria de nm:t a<-> •tnltle'•:t !.:é!'alurdina

ri:t inclicar<L a natnrez:t gct·al de to.l:ts a< 'JtlCStl!es CJIIe nelh 
deverão sct· trata<l:to< otttt\ts qne não as de decl::"i"c.•::w du,; clivi
clenrlos. de f'[r~içií.•> dus arlministt•:tdut·e,; e c.~ns.·!IIO; 1He::cs, voto 
da rmnnneeaç·i'Lo dnllc·s o ex clllC cLL,; eunt. ' apt·c.;unJ.- .. das po!o 
eonsclilu. das t•ehç-ul).l 1lo r·onsul!w e d._,, !hc:t" '· u ::viso de 
convoc •tut•ia de nnn ::~Stlmbléa !!01':1.! cxt.:·all!'din l!'i.~ Í!I•licat·:i 
u u·;.turez t. g ~l·.;l da.') rlnostõe:-; (111c. deYl~Jn :·.:i ~~~1· r.:· ,}ad ~;. 

4!.J.~Cincl :w~iuni.<t::s po,so·;lmente• p<'•''·'llG. "'t I'•:'[ll'OSnn-
tatlo.:pur m :n•l :t;:u·ius CJDilit!lieã:·J Jl!llll(':·u J! L!'a nm :. 'l"'')mblt'.t 
;!!'(~ral. 
~ 51). ~,;i t!<mtru do nwi:1. hor:t d:t. tlotrJrmin:t,J:;. Il'll' '. ~ H~lll !Jlé:t 
não hoc1ve1' nnrn•·t·o pro;:ent!) dis:;ol\'Cl'-~U-11 . :t: '' •.m.>i•'.·:, si ell.t 
fot• cunvuc:uL a, l'CQIICrimcntu do,; a"ei ,r,:,;r.:t'. F:n rJwdr[net· 
out!·oc;.~oollascr.t :cliacla ate• nm di:;,[ ·~ni::z•.•;:~ "'~;;tlitllfle 
p:n·,;. o lo.:mr f[IIO <letr,t·min:tr o Jll'e.oidr~tJt:•. 

51.--Em ([llê~Irtum· êLS:'l.lmbl•~ t ::cli:t·l::. u> :te': ,ni<:>.c: p!'•·'entos o 
com o rlil'l~ito rlc vot:u·. qinli}IICl' q•.:e ~r.i 1 1 '":I n:t.•t•;:·o 011 o 
\':tllll' d:ts :tc•:ües uu l':tjli-:d pol' olles '·•.H''': .'J. :,,.,;, 1 ·• ]Udm· ele 
deci•!IJ' o.:okn t•Jd:ts :os que,t<ies '[IW t'rl_c:nl ':·!;tC'•''" pJ.lori:un t·Jr 
~i lo ,[;; ·j,[j,[;v-: n:t ::.;,c;ml>lt'·a 11'10 •lr.•t !o,ç:.\t' :··• ctdi:~ .. ll'Jntu. 

52.-IJ prc.siuente tlo cunJ.l!llU. on em '"'L :~ll"•' tcl:L o vico
nn•.:-:iLl.ent" (si holl\'ül' um). pr·,•sidil·:i r·''''') ,,~·,·•i J.•nto :;, c:ul;;. 
;,~son;ulé:t gct·al d.;. eumpnnili:t. · 

~~.:L~~i. em nma :ts-.:.erntd(~;L geral Q!IalrpHY:'. !lf'J!l ·.) p~·.,:~i~lnnt(~. 
nem o •:.ku-pt'•''ii•l•·nlt• JiJt' pr-c..;en(c~ clr>n:.t·•• ,],, ::-. mir"I'.•·.~ ~~epui; 
tl·;, h·;r::l 1narc:~!T_ t. pala cPiebral'-s~~ a. as~;en1hl~~a. 1_1'1 -! n~)JH u:n, 
nem out1·o deseja fdnccimnr CJill'J p:·c;id•:nre, ')" ;·.~::lini~t.ra
dorcs pl.'e.<r.ntns os·colhl•t·ão um dentee ellcs p:·.:'ét Jnr.,·cL1nar e si 
nenhum administ.ndor ~·-:colhido qnizcr Sl'l'\·:r eo:no ~d. o~ ac
cionis•:ts !J"'cl;entes escollt,3râo tllll de Si.m Jl'lrTI"ro ['":':c :Q;· p:r
sidonte 

5..1. ~Com w•r.·• :lO pt'e-<idcntl}, com itntoriz>.· <ío da, c'· <dembl•'• ;., 
ad:a1· qn t!"!U:-~~ · s:-.~~n~>I(·o. g-et·al ~r~~ tP:11pu.~ 9.. ··11·.!' ~ ·,!c li iH !~J-
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gar para outro, ma.s nenhuma questão poderü ser trataria em 
uma qun,Jquet· assembléa adiada, sinão as que não chegaram a 
ser resolvidas na assemblé:t em que teve logar o adiamento. 

55.-Qnalq ner q uestii.D 8'1 bmcttída a uma a-;sembléa geral será 
decitlida em primeiro log:ll' por mãos lcvantall:t$ e no caso de 
i gualda.dc de votos o prc.1idente tel'CL, ta n tu no Yoto por mãos 
levantadas e no de e.;crutino, um voto prepot;derante além do 
Yoto on dos votos a que ello tiver di!·eito como acciunista. 

5G.-Em qualqtnr as~emiJlé;~ gct'<d. ~a!vu si nm ei~Ct'lttiuo for 
pcrlido, uma declar:tr::io do pre~ídente f•zeaJu <'Oilstar q11e uma 
resoluç-iio foi vutada on l'lljoitada e um assc-ntu oesto sentido l<Ln· 
r:;l.do no livro das ;•.ctas da cornpauhi:L, constituirão prova sur
tlciente do facto •: no casu de •mu ~·esoltH;:'io que exigir um:t. 
maioria particulat', qne ell:t roi vota•b pela nnioeia <':ldg-itb, 
-;e!Íl pl'ov:t do nnmero 011 propor~:-w do:> \~otcJ.'l cunsignatlos a 
l'avor 011 contra tal resoluç:'íu. 

57 .-üm es ~rutinio pJ.Ier<i. seL' re•pi.L'i•lu pur I'Sct•ipto s•Jbre 
Qllalquer aswmpto frtuo u:·w for a eleir.·ito d·J pt·r,,iclente <!c uma. 
assllmhl(•:l) pot· nfv_~ mono" do cín,·o :t~cioni.<::.s pt·ewtttes pes
'oalmenl.C com o •. liroitu d•: ·•·Jf,:t~· o P•,s·llinrlo entl'C elles 
:LCÇ'Ütl,; da cumpanl!ia Jo ·,c;l[,,:• lllltnin:d .!•· ,,;,., menos que :t 
Llecima parte do capit:tl< cr:•:i•;~ emiüi·lu. 
58.-~i um escrati•Jio f,J, pe:!ído, ello verifk:c;·-:,c-h:t do modo 

P em tal logar. qU<.·~· s·.·j:L tlllmndi:Lt:uwli\:e oa em 11u tl•1nct• 
outro dLt no pt·a:év dos ll di:ts .-;eg·uin t,,.,, con f'ornw t!etorminar o 
pre,;!d~;nto <t}Ites do fim ,1;~ :~-;s,:tnb:,··:t, ~' o l'.'~llit<t•.lo, üest9 e>· 
autww Sc:ra cun>It!l'radu c:J;Jtu :t re,.:u!:l(''lO da 1:nmp':.tÓlt1~L em 
assemblé:t gera! vut:tria nu di:t e:n que ''J tiWI' o t\!;el'ntinio. 

59.-Cm p:1di•'o '!e t!SL't'<ll.inio IÚJ i:tq:e,!ir-,t um:t ;;s~emiJlé:t tio 
continua.e a tL·atat• de neg'< 1!·iu..; •J~ltJ•,J-3 :ruJ nÜ.'J ~L quPstJ. > so!Jru :L 
r.ru:tl o ,,~crntinh l'·Jt' pe:litiu. 

i)!. -f~~~SC!'\~:l..IHl~J-'P ;l-l (~i),Hq<"-0:~~: 1 '-:]:~~~~i:!!'..;~ JlJt'e Yuf.tJS l'lll 

'lllC fui' emir.Lidn no\<~,. :.p'•~:•.l. ,::ui.t a· 1 J'll'l, t éüt';t um ,~oru 
! 1tlL' rad;L ::_;) :1,..:~(:õr~s pn;· t}llt.~ p~_)..,;_.;nid;~.~~~ r·J~·;··11~ n:. l);J,.·:·:antio nunc;L 

dr• 50 vo:. ·' polll tot:d ~.::t~ ,;u:t~ <tc<,'Õ'''· 
lil.-0~ Yo'o; pJc[c•;·:l.u 'i:·:· d:tdus [''' :<:J t!.::cnk un por man

d:lto. 
0::'.-Si f[ll:t[rpt~l' ~~.:~i Jll;~t.L ~:J(f•··\~' ·.!•'. :dÍI!Ii:t<·~:J Jilt'I\Ütl Pl!e 

podcr:t YOi.éU' pül' SC:I t)l!l'.ui•J.' jl<>;;-.,J:lÍ ~'I C:tt·;, ir;~· LUI!Íi Oll OliL!'U 

clll'<l ,Ju r L ·~::.1. 
~i~].-Si tlu·t...; ou 111.~~ .. ; p··~~:_J.,: 1Je:•:n r: 1 llÍI!Jl~ L:L1TI('0Ll~ dil'Citn :~ 

nm:t a ·ç-'J, :11n:t qu:tl•Jilt'r doll··.; po·l··:·:i ,:oi::: , :n l!IIl:L "~'e!l1-
1Jl,.·a .. soja. p:~-.:s )~dn1ent8~ s~~.i:l .. pot• !11'!-Dd:t'.·lri.: :!, s~:u rP~peJtu 
coino :3i ell·t sú tivc)se rlirei~o :~ f'lLt. 1! si 111::ic..: de 1una du"sa~ 
C:Olll[Jl'IIIJl'icbrí;t,: rm· PI'd.W!It<~ 1\il 'l'Ll[ijlli'l' ,,,< 'ln!Jl(•:L, 'jll<'t' 

p·.~-<u:tlmnntc. q-lt':' pot· 111<111 :<\.'.•J.:' ,J, .t·::t:·ll:: li.· G:Le-; JH~>".:;u:.' 
;1.~-.:tJll p!'f:-.!(~,}:~r~~. ~~:1 .. :') :J•Ilr}.' f't:• f)~:~· :1 ·!;·., !lJ l\,:..~;-:':·r) flu~ aCCiJ--
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nista~ CJ!ll rcl'ct·.~ncia. <L es ;:L ac~·ão, set·ú <1. unic:t a LCl' , Ii reito 
de voto a. sen L'C.-'pnito. 

(i !.-Nenhum acciooista terú direito tlc a~sistir ou votm·, seja 
pessu:t!mente, scj:~ por maml:tta l'iJ, em q tnlq unr assr:mlJk·:t 
;.!: ·ral ou em 'l'nl•tn n· e.,:crutioin, l)tt de exercm· IJII'diJI!i'.l' •los 
vrivilt~gi J~ d' T!l acdunista s:cl·, u ha1 enclo pag'' tud::·~ a~ 
pre~ta('ues mio:I'I'.tS l[ll:tntia,; de1·ida,; e pa!!aYeis peLt ;,,·r;:ln tl:t 
(IH:Jl Pilo c rl•ll:o <J il':nlmm acri•lri-·:t t,.,,: <l'!':·jr,,J dt• ,.,Jt.:t.t' em 
<]n:t!quet• <1'" '11\l:lt'·:t <:<'lebt•arl < dt·p<:.l.-; ,j,. IHs~.t.fo " ]'l' •zo do 
4jJ!'tLl'11 l)l('Zil.~ :•~ .~ ~nt.u· do tlta d:l ii~I~Q!'[) 1 );·;!··:-t I d:l erllllp;I.I1tli:t. i_f> 

1 t'-.!lq_•i:.') dn 'J.'! '! '\!U~' a.cç~o q: 1 '.) (
1 Il 1.' t:\+Pl' :td(jlli!·idD fHH• ll':tJH-

J<:TtliCÍ:t. ,;;.!·;,> .,, •Jll•~ cstil·et· in.;cripto cu II•J don' <h a..:··'L • :1. 
ciJ.i·• re')J(!iLc>. , .•. ,!ame o dit•eitc· d:· YuLar trPs lll<'Z<.'-'. p<'lu 
nH·no~. ar~t.r,.; ,; ' •li•1 J:t, l'"'tt:i1\' da ''''l"llliil<~lt n:t '!Wil<'ll<l "' 
]<1'<>)1•-; • vut:l.t•. 

1)·,,- IJ <o•_''lJ.: ·ato <lo nome:!•·::·_, dr, l!ill lll'ttl hi.:Lriu .;e.r· i }Jill' 
P)c;·iptn, :ls:-:i6JL\Jo pelo tnantLu~tP. e no ea;-irJ d(~ SPI' o !ll:tnda,ntt~ 
11111:\ ~· •t'rllt'aç:-io a, nnntt~a~ãro 1lCYL ,·;i Lr:IZCl' o !3CU ... ·,dl~~ < H~i;tl o 
r·J<ll't:i s:!r d:~ r,·.rma s ).~uinte : 

1'hc Ca;·s,;rc:·; ;'íld Dc-cclop,.;(';,' .111t.rllo r·rc;1rh (;old J[:',·(·j1~f 
Cornprr. J l. i,,,._ f r•rl 

l~ E1! m.J;:;J, lor (~Jll sendo :lcr·i!Jili.st:t du. Tl1e Cr~•·.·. ,;.],~'' '-~~u( 
]J:·~:··l·)jJ,.:e,!).-: _\,•,Jln l-'i·,•rH·h (;{,:' Jlit.)·n:; ('utn1n'il.ll !. iierl. 
,,.1.,,1) Jl!'<V~lll'.l. -,,) pe>l:t pres •nt.e ;,o S1·. mo;·adl!l' <'ill on, 
:. !';LltêL t[l) tliV• ~" .. :tu Sl'. lllU:>;>rlrii' <'lll par:t l'n]l!'<'' ·•11; >,i'-

In0 CUlllO r_n:,~~liJ~t:tl'iO n Yl}l:l!~ t:ll1 JlH~ll JlülllP n:~, ;t· . ..,; •::dJlt.';'t 
'Cf'l' :.1 d:t "Dl!lt-'·\itlti:t, que l'<'>illÍL'-SC'-lJ:t no dia d·· rlr• 
J:'O e em qnal<pwr adianu·nto rl:t mc'lll'L 

J-:m t<Hr.toi1111JJ:l·J do •JIH' a~~iv:~8i. <'-t::t no tli:t tl" r!·• l!lfl 
r;•). ---:'i<•!Iil'll:c ', pLH :,n p:Jrlf't'<Í ><'!' Il'>llW:IIla. m:~,tJLh !,~, t·· > ::i 

!J:lo f'tq· ;1,C'!'l J;Ú 'G;l d:tt COlHJl:!fl~Ii t (,11 -.;i 11;~11) 1.1'/!! p()l~ ~~·;t!':!. 
1 az;.t:; t!ir;·!t,, ,I,, \.l_.t,ar, 1n:t~ n11 raso di_• SPt' rr1n·,, t'')!':···:··vJll) 
i'l't't'ÍJH;t (~0:11·, l ,na d;~ acçO(•-- Ja corupanltla. lJtJdn:·:i q tn;t~}
datat'io R:)l' o:r;:d·JW~l' !lU> 1:' 'llS llll'Jili>l' I' U fJII:tl 111".11 <.>.':v:;,, 
''''1·:i. pnlr) pc· ··>J <l!l sua nomr·:•":·i'ir•. c:wsi ·Pt'êHh C":I ,tr··. 
yj•·t1l'i' COffi•l :>,•:•:iq:Jist:t d;>, l'Oifljla!l!JÍ:t, ~. I't!Spcit·> d:> l!'t

lll<'l"l d1' :V> Jl""'UÍtlCI." ppl:\ COl'['Ot·a(< l pi'[ '· 'Jll:t! l!•• ,-, 
nornr:1.du. 1·:· '" '·" !o3 os f1n.:. rxt~Ppt·J ;1, Ll·an;-;fe!·'.:n : ~. ·f~-
qttr•!h~ arr:·:"~' '''I" •hr· rndho.' l'L'lu' 8'''1.-i •llviden<ios. 

1)"7.-IJ ae~u •t,rr~ n •Hloa.r Ul~lin:·tnda;,;_,t•ii) SO!'lÍ.llPp:>~i;·t·~r) :1·) 

'"'•<h' i'O~i-;rt•:til;~ •h, l'ulllp:J.IIl!i:!. :w llH!IlOs 4S lt<JI':t,~ :•":"·; ih 
!Jot•:t <h :dJD~·:.rt,:t d:.L ass:'rnl-l(:t a·t 'Jn:d :I.JWSSoa p••" ~~-~ !1·1-

Elo'l la. :3P IJl'IJl),·e ~.-ut.~llt>. 

4 -- \ 

13'.-0.-: pn:·~:,_dtH'r·s tlt• qual,.[itCr categori:1 de acçõc.; Jll·t·~r:i.··, 
p{~t' 111n~t JY'_.:;:,·~'t.·~o extraorcl:nari:• Yot:ldt:t c1n llrna. ;,-.;~P"l!.d,::· 
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dos mesmos portadores, rlar {•.m nome> de todo~ os :v~cioni·;t:\~ d:t 
mns1n:t c:ttegoria., qualquer con~nntimcnto t·xi.'!ido par:t :t 
emi,s:io ou a crcn.ção de quacsquer acçõP~ qne trnl!am dir·r>itos 
da mn~ma ordem uu qnE> renhotm ~oh c f'!ID,.; nm din~ir.o de prio
rilkrl"· 011 pod<:rã•J cor.sent ir n:t d<'<Í~tt•Dci::. f);' n:•. mod, fi<·:tr;:ío 
dr, qn .I<[!Wr pl'lYilr~irJ on dL·r!it•J d1• pl·in;·j,! .!]r_' 11 de qmll<jtlll:' 
di-..·i·!"ndo vrnci•lo. ou na,.,, l!!•'•'f:.o )lrll' ll'!l ]ll':l:'·> qnalqne:· ou 
de J'•Jl'llla IJCl'llVtnrmtP, rio.~ rliY i•i8nd ,_, p:l ~:, \ I'Í' J1Ul' Í.UC' 
:t··•·li,., ou em rJualquer pt• .. jry•to r•:tr:l l'l!dl•zi• " l':tpit.:ll •h 
Ci'lllP ·nhia rel:ltivo :t e,,-:c <':J.'.ng-uri:t '-'" :t:::r:lí~>. 

E.-: 1 :1 I'C:-\o!u<._~;t~J oiJrigi'lr;i :t :rJflo~ q..; :l_(·,·io!lisí;~~: ;:n:.>-''t, eat.t~.~o-~·!~ 

<!OJII t •nto qtw o pt·esetJtr> ~ni:.~•• n:i8 :;p nntt•n•'r· <'<Hn" l!ll[ll'
{!a11 ~~~ ~), nt!C,•:-;sit.a.tt~~ d~~ 1a! r.):J:;f~~ti~Ern1n PJn tr1~-~Jqnrn• f'tJ'f~u:'!l
,;tat>ch em qno u ob}"'t" •h :··:"ol•u:~•J por•[t~l'i:(; ,, ··,,ido ubt,irh :·, 
n:ta <'l' pl'lo pt·p-;ento arti~··. 

<".:•.-iJnarll'H't' as-semhl<'·a. te·t•l) pot• fim :1 ~'L,,-, .. ,,, qPr ]H'PCI'rlr> 
.sr'l :i ~õon1 oc<:ub o\ Jirigi J:t n<•t -~·~~l•H "·' scr:ttdu~ em t:111to qrJ:>,nt.o 
t'•Jl' ]"'~>:ivd da mo~rwt r,·,,·rn:t qun nm:> :t~-a~ncr•lt'•:t, c'eral ex
tr:tol',l nari:t •[:t companld:•, :lc:tn,]o entC'rtrlirl,, •p::· :>cnlwm <lr·

•:Í<•rri-~.:L r1:l.u s··ndo arlmini-L·:•.üor terá dir<\i':• d" ~cr :tvi~:;<l>~ 
·!a. ,-~·111: i;•o ll~lll d'! J;l a:-:~~ -;r,; t• ..::i Pl!n llilt~ fú,: ~_r·r:iunlst.'li ·•~.a .cJ.-, 
L".é!•••·i·L q•re Wlll'Í<J!lar--'c all··!c>o:•~· pnr P~~a tf">riln<:>ilo l' 'i'''' 
~~~·nl1:11ll '1)i,~• -...e1·;i, d;~~l~l, :-:~th·;) ', l'1~.;;:p1dt·1 dt1 Hn·!·. ···(·:i•J daqutJll. 
,~·\,~····,,,.;:r, t~ tJ:II~ t~IH qtt'ti(!lll~l' di• 1 'L0.S a....:...:r~J!}IJI''· -.: :·:q CSc'!'Útin.>• 
~·~J·lfl ,...,et• f'PjllH~rido por os.·ript'' poe •1u:tt--(p:r·:· cinco accio
ni>t:~-; rossoalnt<'nte pt·n~•'n'.~.:," r·rJJit o dit·e:•·.• de vutar u·~ 
:LSSPIIIIJl(1;l. r .. , 

' I \ ~ • ., . , 

711,-0 numm·o dos atll,::::·-t:\u!o:·r> nio ~r· :nfet·iot· :~ b,·G 
ll!'trl 'lllJ!~l'ior a uuze. 
71.~.\ comp:whi:t pJ,le~·.i .. ,r,, remprJS a tom;;.'· < ill :t'·:emlJJ(;~ 

'-'·,,r:tl u dr•ntJ·u dus li111ites .i·''Hl'lllirla<lus pre,·cú· ;J1,mnenl.c <l't

amnntar ou ru.lnzit' o n•mH'·:·o dos a.<llltinist!'adiJres om oxer
cieio <•!TI <jUaJquer epuca, O ·;:y;a,u cO SoJ llltla 1"€.-'Ullt•::'w l[!i:t[QU8!' 
p;u·a um augmcnto poiler;i noJtnoar u admini <<::dor O!t admi
nist·a<lurcs supplemont.at·es quP J'ot·em p~·eci., '·' l··tt·a lnval-:t '" 
<'!feito; poder~. ella t:tmbem determinar a m·tl,•r.j 'm IJUO o TIII
mero assim au."menta-Ju ou •limiuuido de\ c·.: ., agar o.; sc:1; 
eargos. 

72 -Os administradores on o r~rlministrailc•·. Fi FÚ honvrr 
nm em rxorcicio, po:lerfiu agir apezar do qp··<·''<JllOr vaga;: JIO 

conselho; mas si o numero ,;o eonselho for int•·t'ior ao mínimo 
determinado, o administr::•l>Jt' ou :dmini"f•'éldc>•·p~ rost<tnt<?:~ 
nomearàu immetlir~tament•' 'IIn ou mai., arlmini~tr:vlores sup
plementares para cornplet~;· e<3e mini mo ou cr;~r ,-o,·arii.o un~<1. 
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assembléa. geral da companhia com o fim de fazer a mesma 
nomeação. 

73.-C,nnpetc <~o conselho, em qualquer época antes da assem
bléa gorai ordinaria, que deverá reunir-se durante o anno 
do l91JO, nomear qualquer p:Jssoa. ou pessoas habilitadas, pcs
Süas para adminhtradot'PS. seja. para prHencher uma. vaga. 
f'oetuita, seja p:1.ra. augmentar o conselho, com tanto que não 
passe em tempo algum o numero dos administratlores do nu
mero maximo acima determinado, ou qualquer outro numero 
menor que de tempos a tempos determinar, como maximo. a 
cornptnhia em as,embiéa geral. 
74.-~enhuma pessoa, 'lue não for administrador·, f[llO deix::tt' 

de f'unccionar, p•Jiler;i ser nomeada admini~trador (salvo como 
primeir·o admini<tr·ador· ou como administrador nomeado pelo 
conselho) excepto no caso de depositar-se um aviso com a an
t•,ccdencia de qu:r tru dias inteiros. pelu menus, c sete dias pelo 
mds, na ~éde registrarht da companhia declarando a intenção 
de propol-a, com•J t<lmbem um aYiso c:-cripto da pesso;t me.;ma, 
inrlicando que c0nsente ser eleita.. 

75.-0s primcit·os ;~dministradores srrão nomeados pelos srrb
scrip&ores dos presentes estatutos e continuarão, sujeitos ao 
ar·t. 90, a funccion::tr até a assemblC>a geral, que se celebrar<.í 
durante o anno de 1000. 

2 -l!ABILITAC'.\IJ E ItETlt[[ll'l•:\1) DllS AD~ll:'\ISTP,.\DllPYS 

i li. -Consiste a habilitação para ser adminhtrador em ser dono 
dn ~ 500 do capital nominal da companhia. Um primeiro 
administrador poderá agir ant-:-s de ter adquirido esta habili
tação, mas deverél adquiril-a no prazo de qutüro mezes a contai' 
da sua nomeação. · 

i7 /-A remunoracão dos administradores será de S I por cada 
n.~sistencia ás reuniões do conselho e de uma porcentagem em 
10 "/o dos lucros distribuídos, que dcYerão ser repartidos ontt·e 
elles por partes iguaes. 

3 -!'ODCRES DOS A!J~ll:'\I~l'RA!JliRES 

78.-0~ negocias da companhia serão dirigidos pelo conselho, 
que porlerá paga!' todas as despezas relativas ou incidentes i 
forma~·ão, registro e annuncio da companhia, e a emissão do 
seu capital comprehendendo corretagem e a commbsão para 
a obtenção de as,ignaturas ou collocação de acções. O conselho 
poderá exercer todos os poderes da companhia, ob~ervando-se, 
por(•m, as disposiçüe3 de todas as hlis do parlamento ou dos pre
sentes estatutos e de todos os regulamenios (que não forem in
consistentes com ('Stas disposições ou estatutos) que puderem 
ser prescript:ts pela. companhia em assembléa geral, mas 
nenhum regulamento feito pela companhia em as,-:embléa geral 
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a.nnullar;í um acto anterior do conselho !JIIe teria siLfo valido si 
tal regulam. nto não se tivesôe feito. 

79.-Sem limitar a generaJid:ttlo dos podcr·es que precedem, 
compete ao conselho fazer as causas seguintes : 

A) Nomear de tempos a temp1.s um ou mais de rntre elles 
como director-gcrcnte ou dircctorcs-gerentcs ou outro ompre· 
;rado da companhia em taes condições do rernunera1;iio, seja. 
corno vencimentus. commissão. participação de lw:ros pu por 
um qualquer ou por todos esses meios, e eom taes,.potléxlfls e 
autorJZ~v.iies. e por tal prazo confot·me elle julgar conveniente, 
o poderá rL·vogar e;ta nomeação. Nomear e a S<'n juizo 
demittil'. ou suspender sub· gerentes, empregados. agentes ou 
cl'ia.los, para serviços permanentes, tempurarios ou e'peciaes, 
como o hou,·nr pur bem; e d:tr-Jho8 taes poderes quo julgar 
couwnientes c de!cgat· qualquer dos poder~·~ conféridos pelos 
pt·esentes é\ qualquer pesso<~. ou pessoas. 

Bl Fazer todas c·Jnsas qne forem conúderad;1s nceessal'ias 
para leYal' a elfeitJ u contt·acto mencionatlo nu contractu da 
sodo1ladu. 

C) ~omeaJ• qu:tlrJitC!' pessoa ou pessoas para comPrvar sob 
fideicommisso J:Or conta. da. companhia qmtcsquct• dos hens da 
comp:whia, on em que ella estiver interessada, ou para 
qua.csquor outros objectos, e a'signar e fazet' todos os a.ctos e 
cousas fJUI' possam ser necessarias rolatiYan!cntP a IJUaesquer 
de taos ficiCICllmllliSSOS. 

DI Tomar eruprest<~.do ou obtOl' qualquer IJUCLntia ou quantias 
do dinheiro sobre taes garantias o sob tacs condições de jnros e 
outra: .crm lo r me ell•• julgat· a hem, e para a :in:t garantia como 
tambcm 'L 11:Js sens juro,; ou pat·a qnalquer outro fim. crear, 
Pmt.tGir, fazer c dar respectivamente IJUaesqucr ubl'Ígaçõcs ou 
vaiare.-; JlCt'petuos rJu amortizaveis ou qualquer hypothec:t ou 
penh.Jt' subrc a cmprcza ou os bens, totacs ou par('iacs, pre-
8lllltes ou fntut·os on sobre o capital não eohrado ütl companhia, 
r• quaesqur•t• obrigaç·,-íe~. valore.i hypothecario; n outros ,-alares 
poderão ser creu.dos de mudo a constituit· um penhor ou poderão 
por outt·o meio ser ga.mntidos, Fobi'e todoR ou quaesquer IJens da 
companhia.,cmprez;1 ou capital não cob1·ado. pt·esentes ou futnros 
e poderão ser capazPs de surem tru.nsferidas, livres de direitos, 
entre a companhia. e a pessoa a cujo fu.,·or podem ser emittidas. 
Qu<J.Iquel' obt•igação, certidão de valor hypothecario, hypothccu. 
ou outro penhor de,·erá levu.r o sello ~odal d<~ ('Olllpanhia, 
comtanto que o total assim obtido ou tomado emprestado 
não poderá pas5at·, em qualquer tempo, o do total nominal 
do 1'a pita!. stm o consentimento de uma a8Sf'mb:éa geral 
da. ('ulllpanhia. Mas nenhum emprestado r ou outra pessoa, 
que ti YeJ· ncgodus com a companhi1~. terá que ver ou a 
lazer inqucl'ito~ para euuhc1'C!' ~i est.o limir,e fi,·a obser
vado. 

E) Fazer, sarcar, 11.eceitar, endossar e negoeiar respecti
vamente bilhetes a ordem, lettras de ~~ambto, cheques ou 
outro~ Yalores ,•ommer·r·iaes, comtantu fJUC todos o~ bilhetes a 
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onlt•m, ler.tl'a., de ··ambid, <.'lwqn•!~ "" •.•t:.:·,,, Yalnrc.> r·omnwr
ciat·~, ~ac ·adu:--, l'eir.u...: (<11 a····e:it..~ ~!·j:tnl ·r,s:~JJ:idus prLt ou 
pcl:t-: p··-sn:::; fJill' o cnn.-;clll" !I''Jil"!ll' !'''1" ,. ·" lhn. 

Fi ll<'l"''i':ll' "'' f'IIIJ'I'I'c!l<!' " ·:qn:::l ·! 1 ''"lil[•:•nlli:<. •JIIl' 
n;'10 for 1~1 !'('~":tl'iO p:1I:L ll~ 1 ' illlUit'!Ít;lt•.J. ;:.t ··r lllpia d1' tac . ..: 
val•,l'l'>'Jilt~ ,./J,~,iul;.::l.I'tt btin i~~·wlo un:r . ...:qJI·~ Jt,.·to a.-...i.t·t·õe..: 
da. ··unlp:.lllt;:l) (' •i·· tt"lllllO~ a it·:dji•.S Yil ·lll:l!rt! 1(ll' t·Jlljrl't'go 

de ,··tpla: .. 
(;) A.i~::<!.:~t· •pnlq<l('f' dt•c··ur.t" <'lllll •·'> ·,, ::i . .-t ,, ull ülll:·ns 

qllt' Jc.li'CIII fl'l'!!lll'/d da <'ollljJ:L!IhÍ I. 
li) !':.s'lll' :t fan<:· dr• <JU !.plt!l' :l•!::riuistr::•:l,t' {'11 outt•:t 

pL•,so:t, qut• pu<;;a in ·r•rrcr <•U t·sl.t·.h l'.' :·.t ÍII·'"IT<'r rcspon
S:Ibili•I:t•;,. pc·;;:<ual l"'l' •·o:J;:~. •<~t ]ltn l<I'O'.,•it•• tia. r.·ompanhia. 
ta!'~ ltyJ'ulllt•,·:.s t>tl 1 r•r:lltJIT~ "tJIJtf' a •·i:ll-l't'Z:I. nu ~,,l.Jn• tota
lid:t~lu 1111 part•~ d"' lH'll', l'~'''"'nlt•' •1:1 ruwro,, ou :-obr;· 
o <':l]•ir,:d n:,, t<•bt':11ln d:t , .. ,;IIJ·:l!t:li::. '•·;-·rm•lo Pllt~ 11 julgat· 
a. lt '111. c qu::lqut•l' ll,qJOtlw "\ , :r ]Wnl!t,r ·'·'!11\'iltante ]JCl(ler:i 
•·untm· :rm !•'"!t·t· pat'·'· \Pntlcr n qtlT'''l'l''l' ont os pnrle;·cc:. 
cuUY{m(:•-Jt·:.: t~ dbpo.'Siçün::; rptn :-:-l~ ;~jtt:-d:·,l\1 1'1. n~:t~ de manPira 
f]llí' n"llltUlll:l )I!""Ja a qumn f',,;· l:Yi'·J~::,•·;,jr, rn rcnl:or:vlo o 
C:Lpit.;tl !{Í J e•JiJl':tdo t•mh:L ]lU<]"~' i'·~1·~ '"·I!' ]Jl'l'··t·uJit•-' rJp 
eapita!. 

/) EJJp ['O:lt·n't il•• tr-mpGS lL t·•t:l! "' >•Jll ·;n .i,·in·t•"" ,](' nl!'dqnt•l' 
a~S:•tJihf(·~l. ~~('[';,f ;1r1 (liJ\.)f.O da. \' •'l:l··t::~l. I ].!! !~:1·!;, r· iPI})J!'11llll~ 0 
spJ[:ll' l'c"l:'JllllJ::~ dt fl!tJ•"'!t'[lc·- I r!l 1111 l'rlJI! ·:~n·:o um 
ou tJI:ti:o:. adnrini ,:, :q: .. ,- •. s ~\:1 ~ 1 : 1!.J:.·_·~· J<~ :!, P f'l f~__~rit 
por· conta d,,IJ:t mantl.•l·~~'! ·,, ,., '' ... , , ' ···:r· .. ,., .. d". co\ll 
ou s•)rn <'ll\'dor•JIP' sdbdus l'·tt'.: "'~" <I 1. ,._. •. , ,,,.j,,,,j<r,:v.; 
on a fjll'\.f'~l!lll'l' dr·ll!'s. 

J) \'PotiOJ', ~ln.~:n·, '.roerr .,., v·:· ,. :,, •: l' .... "b.-;o-
luta on rondicinnalrnf'Otf• da 'ur.:J.!id:i•!'· , 'I d·· 'JII:<i<)lli't' p:triP 
do:-- bens, )Jl'ivilegit•S c empr<'zas da cu:np:tP!Ii:t , .. '" tae.-: clau
sula,, coJ.diÇ'ÕPS r p<>r tal pr<':,·o 'Jit~· eJJ,. .Jn:__c ,,. :• h·"'·. 

Jí) Ca:·i111har o ,,•!lu social r"n 'lll:tl ,•1· •'.n.: :•!J·•utu. ('tlll1 :L 

cuntht;iio <Jllf' tal d: ctmH'nco <;f'_j:t hmbetJ\ :1 ·-i n·11!•' po" :rm «•l
m1nis~rador· p ·!o tnencs P 1·~·ferPr:da:l1> pe!n ~t 1 ·'!'~·~;1J'~o nu out.ro 
e!ll]tre.:.:adu JJ<Jilli':lrln para P>'P Hm pel" ''"'"PJ!Jo. 

L) 0:-: administrarlons poduráo, ele tcrni"'s a te:r•p •s, Jll'üYi
denciar jlar:t a direcção dos ne;.rocios •la eümpanlria !lO fstra:J
gf'iro da maneira que dles jnl~arcm ronn·ni<:ntf' ,. :~s disposi
ÇÕ• s rnar·cad::,; nas seg-ninte,.: ·~l:wsuln~ ni'io .· r•rão pre.intliciaf.-' 
ao~ p: <IPre,; gl't' .. p,; dados P"h pr(!'ii:nte. 

J/) (),; atll!lillÍSL!':i•JO!"PS. de t<~lll}JOS a t,('ll!JH'S, J!Orleriío CSÜt
beleceJ• <fl!.'t.PS•jll!'t' cunsl'lhns lot:ae~. coJnmi,.:.'õe,;, ou agencia:< 
p;n·a diri.:.cil' os uq:rocios d<1 cumpanltia 1'111 paiz estrangeiro e no
moa!' CJllllt'"JlH' · r•c.-,;o~s par:t :'erern mem!l!'r•' de rae; com;<~
lhos locaes. ou I!Pl'CIJI.C' ull :1gctt!.es mar···•rl<lo o~ veneimenh' 
do> llli'SlliU~. 

N) .\o:> aúminist: atlorcs cumpete, pot· procuraç'ío, n,mcar 
qu:Lr?,qucr pt·ssoas para scn·m rua.nthtari•'' tla companllia para 
tacs fins. cu111 taes t•orlc·re~; e autoriza~:üe~ (sem cx;·e,[e!· :vptel· 
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les de qu~ s_ão os administr~d~res inve~ti~os) po~ .. tat. ~Q'."ê'sdb .. •· ... 
taes condtçoes, que os admtmetradores julg,al'éfll .. ~!>~n\J~ntr/:1 • ·· 
Uma tal pr·ucuração podt>rá ser passada a favor ~a·üma corpo- l..i •. 
ração ou de soei os de uma casa dn commurcw ou de q u ·~lq um· 
outro corpo tluctuante. 

IJ) Tod. s c.-;scs delegados ou man•latartas J•o·lerãt) sr·r auto
rizados a ~ul.Jdelcgar quacsquer tlo: pu.lPt;es ~W :...utor:z., ,ões rle 
que 5e acha rem revestidos. • ! '• 

'·',;_ 1.1 I 'r 1 I ': 

4-0PERAÇ<)ES DOS AIJ~II:'\I:'Tl: \l>OI:I:S 

StJ.-0 con,;clho poderá reunir-se 1 ara a expedição d ,; nego
cios, adial' c de outra maneira rrgulamentar wa~ n•uniüe~ 
como c !lo u que ju l,!!ar l'onvenionte;c dcterminará o nunwro que 
for nece~sario pal'J. qtw pos:;a a~ir: atrl r1ne for deci•lido •lo ou
tro, o numero ser;·, o dn dous ~tdmini,;tr:-~llorus. :\'iio 8t•r:i cces
sario rlar ;niso de uma reunião de conselho a um admini<kadur 
que não estiver no Reino Unido cu na Franr;a. As rntai0es do 
conselho podc:·ão realizar-se fóra <lu Reino Unido. 

81.-Pnderá, em qu'1l!UCt' tempo, o prc.>ide11te ou rlon.< rptae:-:
IJ :1,, l' dos :• il min.s&ra !ores. convocar uma renn iào diJ cow,ulho. 

N2,-A-; fJtl '. tõe.; su . ..:citada:;: em qu:dqJICl'l'Ct!ni:to ~·:rito J•esol
vitlas pch IItai•n•i::t do~ votos, c no caso de empate, o pt·v ,itknto 
terá um SP;.:Hndo voto ou preponderante. 

83.-Pollcr.i o conselho eleger um. pr<•sidente, on Yicc-prosi
dente do suas l'fmniões e marcar o prazo dueanto o qual t!m·erão 
t'unccionar, mas si nenhum presidente on vicl'-prcsid•·nt.e sen 
for eleito: on ~i em qualquer reunião clles n5.o estin·r·r•m pre
senf.es na. horu m:lrca<b par:1 Cl)lelii"',l-:t, L' :HlmirÜ<IJ':tdores 
presentes, p,;cr)]herão um dentl'e si para ~~·r pru,;irlcnl.t· r!;t 
reunião. 

8-L-P•í lc o conselho deleg-ar qnalqnrr rhs sr•a< porl11res, 
omros que nii:J os porlcres de tomn.t· rlinlwit·o IIJI1Pl'l'"h :o o de 
cobrae prest,a:;ões, <t cornmissõcs compost:1s de um on mais de 
-,eus m:·mhi·ns, CJlll<.J olle julgar c:mvonirmtJ, quallJIIOl' ··onselho 
assim f .rmado, no Pxercicio drJs pudere; assi111 ddc: ados. con
formar-se-lia com quac~quer l'('gulamentos quo do tt'lllpos a. 
tempos lhe forem impostos pelo conselho. 

85. · As reuniões e operações do qualfJUCr conselho semelhante, 
composto de dons ou mais membros, :;ão sujeitas á!" di<:posiçõe~ 
cont1das nos pre~entos, para regulamentar as reuniões r oper;J.
ções do con .olho em t.anto quanto lhes forem applic<tveis e não 
eforom revogadas por outros regu'amentos feitos 11olo cunselho 
em conformidade cum a clausula p1·ocedente. 

86.-Torlos os actos feitos por qualquer reunião du cnnselho 
ou do uma commissão do conselho ou por qualquce pessoa. 
funceionando como ad.ministrador serão tão Yalidos eomo ;;i 
ca•la uma de tae:> pessoas tivesse sido nomeada devidamente o 
ostivPsse habilitada p:11'a ser administrador, mesmo no caso de 
descobrir-se, mais tarde, que houve um defeito na. nonwação do 
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qualquer do tat·~ ar!minist.rador1•s 011 pe,,·>a~ ·I'!C assim ullt'a!'f)!ll 
ou que ella; ou •tuà!quer dellas não e,r,aY;I, lt:d.tilitad:r. 

87.-0 con;elho mandará as;on tat· a<:Ga.s em li \TI)' n•>erv ados 
para esse fim, rle toda~ a.,; resolu•:iít•s l' upm•:tçiír'' •hs :ls'<'mh<'•:r, 
gerae.' ,. das l'l'ltrtiõcs do ·~otbel!tu oa eummiss•le' do •:"rl.,i'lltu e 
'1 tEICSlJ tiiJ:• •lo t:w; a c tas si furem a:>signa,Ja,; pu r 'I 11al'i 111· ,. JIU'so:t, 
agindo cumu presidente d:~ reuni.-IIJ a que ,;e eel'ut'CIII 011 em tpti: 
,;~,> IÍI.hs sorii•J ,·nnsiderado,; corno Jlt' ,\ :t t"t'minant.e d1•s J'al':.u< 
qnP alti fi;t·em men ·ionat!os. 

88.-l"ma decbã~_~ esl'ript:t, a:;;sign:1da p·il' todos :tliministraliu
I'P.,, set•à tii." \·a lida'' oll"ectiva comu -i ,.JI:t rin1:-:o sido Loma,l:t 
•)TU nma reuni~·J do< aclmini:.:r,t·arlut·l:-, ,,, ... i•h tllPJtte con 1·ucad:t 
·• eomtit11ida. 

Wl.- U!lla 1'• •tni:'o di' :t<lminisrr:Jd· 1··'' <"••111 rcsidencia em 
Fran•::c Jll)de >e r ,.,_,,: \·ocad:t Plll l':1!'i-. • · l!ltl'' dr•d>âo tomada 
mn •Ju:tl<JIWI' !'i'lllli'ro, ,. Yotada t:unll ·m )"''''' :t,!mini~t,!'aliorcs 
•:Otlt r'''Ld•·· .. ·ia 11•> J:.,ino l'ttidu. <'lll ri !li, ! erln,:l.o 1lus mosmos 
dir·p,•f,,>re·: lf, l:•·irl" l'nido, Slll'Ü, t:-w Y.lii·h ,. r·IJ'cetiv;t comn ,;i 
t;;tl l't''IJJ!I~'Ifl fn.,..,C tiJ/!l:Ld:t. 0111 llllliL ~·1\!iíli J11 I' (•...:tiVOS.'Cf)l pt·e
-..:I•IJI•'" itd,h.: (1": a•II!Iilli . ...:..tr;~,f~H'(h·:.. 

~10.- \'a~t:l r: i o car~tn 1lrl adtnini:;te.r. 1 J!': 

··)Si c!Jc ot:cupar um nmpr·ngo u11 11111 p•hto IIICI'.~fii-,J n c 
.· .. mpanhia, o11tro <[lte niio os 'lllll lk :nt :~ill."l'ÍZJ.•l"·' ,.,.~ ·' prr·· 
-;notes. 

IJ) Si <'iln perder o juizo, fallir 011 fiz ·r •'•J.:ll' •'ir;:í.o (' ,;,t '''11' 
~~rcdun·s. 

,., Si cllc dcixat• d" possuir a de~ i•la hal,iJir,u.:í.<J. 
li) Si clio soliciG:u· demissão prn· c<··ript .. ao ,.,n:<l'llt". 
··i Si nlll' se ;wsent.ar· t!11rante 81'b lll<'!.f'S ·'•':I<:i,J,,, "'''li :\ j.,,, 

··nnsen tit· o con,elho. 
V I. -Nenhum •tdministra<lor ser:i i 111 P'l<ltdu, P" :· c:JII':l 'I•.· ,;u11 

ear·go, de l'ontractar eom a companhia. ·"j·t ~''''il" 1 l'IJib-.J,,r 1111 
comprndor ou por outr·a fúrma, u nenlmm •'U!lit·ndo Sillll<'!liant'l 
ull quai<JIWl' eo:ttracto ou ajuste JlJito Jn•la ou filll lllllllf~ d;~ .:u!ll· 
panlli:t com qual,Itlel' comp:tnhia uH '"citJiadL· .J,. '!llil uu1 admi
nistl'adot· lot' membro ou intot'cssadu •li' 1111: t'u ntotlo, sur<i uullo. 
nem o administrador qtw a'sim eonr,t·:~·-·t;u· uu liJt' mmnll!'ll 
ou intct·csôalu as.-;irn teril 1le dar· eurtr.:t :t P-ta comp 111hia de 
•1uaesqucr lucro~ realizados por o~te cnnr.r,.no ou ajuste, pelo 
Jacto unicn de que t.;tl arlministr.Hlot• pt'<'IJfll'il!• r :d c:~t·go ou pohs 
rcl;tções fidueiaria~ assim esbbclceid:t,, 

!\Ias fiea tl<·clat".idu expt·ossamonl.c qtt<'. s:li 1·•> no casll do c.>Jl· 
trato do qnal 'll trar.a nu art.i:I•> lt'l':' do' pr·•·-;(•nte:-:. Ill'tlltlltll 
~ai arlmini ;tr~lllut' P•Jd<·r :i vuta,t• :t re,pui r,u dt. um r.:tl cuut,ractu 
on ajuste, c a nat.nr·pz:\ riu seu~ int!'t ,, ,,,., d1· 1·,.r:i ser pu r c !I e 
rnv,,bd:t, nt rc11ni:-"·' do eonsullw 11:1 •!'tal l'ur dl•Ült'mtttado o 
•:ontr:tto o11 a.i:rst•·. "i Pxhtire111 onr.:l•-' "" ·" 111s int.eresses ou em 



859 

qualquer· outr.; circumst:ucia na prinwir:t t'euniii.o do conselho, 
depois da obtenção dcsensintere>ses. :iiJ·• ;,, 

Um admini:;tr:..dur da companhi;; poderá ~er ou set· nomeado 
administrador de qu;dquet· comp:;nhia promovitia pl)r e~ta.. ou 
na 11ual dia possa :;er intorcs:iatl<t, como vendetiut·;~ accionista. 
ou pot' outra forma. c ncnhnma de taes administradores terá de 
tlnr cont:1s •.le qn:teSI[Ulll' lw:ros anferirlos como :_ui mini <trarlor 
ou mt>mbt·o de taes companhia:;. 

6 - ll!:TIRAI>-\ 1-: DEM!s.;.\o DOS A!J~IIN!5TRAT•Onl.-: 

9:?. ·<'i'a a"<SCIDblé:t geral ordin:tria tio anno de lf!O() e tie Catia 
:tnno suhseqm•nte, uma terça pat·te llos administradores então 
em CX()reicio, ou sr) o m•mm'•J ticll()S não ror um mnltiplo tie 
trcs, o nnmm·o I[UO o mais :;e ::pp.·oxime dellc, v:1gat· o; Hett~ 
cargos. 

Um director-gen•n;e prcenchentio esse c:n·go por um pl'azo 
não lindu não ticará sujtJito "' retirar-se em virtude desta 
da.u.;uh nem .:erâ leYado em euata p:tra determinar •J numero 
1lo atlministratlores que toem de retirar-se. 

9::.-0.; administr~~tlorca que deverem !'etiear se sf'r;'iu os qw· 
tivet•em fnnccionado por mai-; tempo a cur.tat· 1h ultinl<~ 
olei<;ãu. 

Em e.1-:o do igual,l:<do a c~te respoito, o~ :iilministratlores que 
houvprem de t·etirar-se, .<;tlvo detct'lninand•J cliPs ontt·e si, ~erão 
designado . .;; peltt sort1~. 

D4,-05 adminhtra1lorcs quo vagarem serão reelegivei,.;. 
95.-A cumpanhi:;. em <lssembléa gemi em I.[UC houverem de 

vag;;t· quap,,qnct· admiuistt·adut'l' '· su.ieito a quaesquet• re~olu~·ões 
retiuzintl•J o nnmet·u dos administradures, preeul'lwr:i a>~ vag:1~ 
nomeando um numero igua.l lle pes,oas. 

\36.-Si em qualquer assemblé<J. em que deverem Eer eleitos 
quacsr1ue" administt·;~dure:-; a~ vagas de qu:~esquer admini:ltra
dores a \-;;gar niiu l'urorn preendlidas então sujeitas :1 'lualquor 
decisão J'odnzindo o nu1uero dos ;~.lministratlot'L'S, o,; atlminis· 
tradore . .; que houvessem de Yagar ou aquelles cu.ius e:tl'gos n:'to 
forem preenchido~:: e que se disp mh:tm a ,;on-ir sm·iio eonside· 
rados como h<tvendo sido reeleitos. 

97. -A companhia, em as,;emhléa gerat, podel'á, p:n· mei•J 
do uma rt'>olw;ão e:'i:traordim~ria, demittir qualqum· admi
nistra•lor antes de findar-se o pl':tzo de seu cargo o ella pcder<i, 
por um:t resolução ordin:tria, nomear uma outra pessoa. habili
tada para o Jogai' d"! I f' .. \ po3sott asúm nomeada só occuparâ o 
cargo durante o prazo em que o atlministrn.dtH' para cujo Jogar 
é nomnado o teria ot.:•·upa.do si não tivesse sitio dcmittido, mas 
esta di~posiçã.o não a impedirá do ser reolt·givel. 

7 -lNl>EM;';!SAÇÃO DOS AD~IIN!STitAlHJRf.S 

98.-Todo o administrador, empregado ou cria•lo da r·ompa· 
nhi:1 será intiomnizarlo, com o:; activo~ de;:ta. por totla.~ :~" ,·usta:; 
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Jesp1~;r.a", g·astos, per·cla.,; e I'P.~P·Jns~J,ilidadcs por e!le incor
rirlo na direceão dos negocio; da ,·omp~wllia ou no exr'l'cif'io de 
seu~ dHvercs; e nenhum admini~tndo!' uu cmpt•·;rado 'h <'0111-
panhia scr<i responsavol p·•lus :t•·' •s <JII cmissõ0s dn '!''' 'qnt"' 
uutro :1•.Lníni-:trador ou cmrn'l':! · !.,. rwm pdn lit··to <l<' H) ,,.,. 
nnitlo em :ts~ig-nar qu:tl<(IICt' l'•'<:.'·•• de qu:1.11tia, n'í.J l"'" <·lle 
pc>sualmcn•.o l'Cf'<'bid:t, nelll )"'!' •!":;fqlrrr· pnr"<l:t Íl!CO!Tid·: )J·•l' 
lidt:.t tb cxbtunte no~ titnlo" d1) P''·•!Jl'i<•d:ulc dus be.r-; ad'JILl'irlu~ 
pcJ:I, C'O!l1pao~ri:l. IH'In peJa iiiC:IIf!ki•:l!CÍ:J, d > ljU,tf>ô')lll'!' !_'"I:'IIIILL-' 
em lJllC lot'illll e:upt'e;c.l•los IJIIil:'~'!lli!J' •linlwit·ns d;t t:1.1ll: anlll:r. 
JICill!'IJl' <jltaf,]IH'l' Jll!l'lh in '>11'1' 1

; I IJ01' <liJ.liS:J. ti• <JfWlljllf'l' IJ lll
f!IIOÍ!'O, ''"r:·ot.or on ontro a_zente nem por qu:.tlrJU ·z· r;•:'i'irJ qne 
;J:!.o lr!t'''!!l '"~'IH f'l'Opz·io, <t•''.·;; .-rd•Jll':t!'ios uH 'n P"' p·'-
8•Jar~. 

V CO.:\T.\S E fiJ\'cU::XUOS 

~J.J.- 1 ,. J:l:·<'!llo 1nan~J:u·ú (1..:;( 1 pi.tJl';)l' cunh1:--. r1u 0t 1 í 'e d J 

p:ts:.iru. d.~~ e··ejt,;;-.; o d:ts 1.;f''·:rii 1 7.'J:o-: •1a t'!JlnpanlJl:t. 
J•J0.--0,; !i1;·u.; th cuntd)i!•·Lvl·· f,r·r:w l'cel'i]Jt.ur.ui<;.' li:\ ,-;(,h 

!"Ot~:~d (::1, ~ .•;:~p;u~lda un t'Jll '111 .~·]11'. 1 
• dllti'lJ 1 ;.:::~!' un 1.~ :!l'l'·'· 

litlü .]Hl;!:l.l' i I ln:-;t·ll~o. ~~l-1·,-u r)!' ;tq n;·iz:l\\-:0 d·J cun.-c:~;:Ji•.l, Ctl 

de IliLa ·;·5<r~ud~li~a gel'aJ, lH~IJi:'IJil :t(' ;,_:ni.-L;L tee;í dit·eii~:. (.'ill!l., 

tal. d:• Íll~l'Vee:r,JJ;u· <lllcle'ilJlii'J' !i·;;-, .. ,; ou Jr:q::!Íi tl:l. <'OIIllJ n!li::, 
outr~~~ t1uo n:t.J o~ J>P,~~L')tros d 1 ·:5 :r~·~Ioui~t:l n tla · ll:.rJo;JH._'c;t-... 

IO! .-:-ol"<L ·1'.'Pmbk·a ge>ral m•,Jin:u·i:,, di' /()(,()c rk <':"h anu' 
suh.sequent<•. o <:'onselho ap!'e<rut::,.:·l. :tth <lt'cioni:<ta-; illll lral :n
cetc fl nn1J.r~'nlta do !Ht~J·D! .l 11 ··;;;-·, :::.: ·1·::rd~' :1 ~1.:1~:,_, ~!:l'·t t·)o 
rc~cnt." e·JJilO fel!' po.>sivel, e fis:.diz.t·l·>~ 1:•>. rr lie:t •il'i."l'Jl!Í:J;:•l<J 
<tbaixl. acomp•nh:dos de 11111 rt>!:tlJt'io do cu!l"r!la.r ~,,/,rp a-.: 
OpC':',l,i,'<íJS 'h COlllpaoJJia dtll'ifllt' O j,l)i'Í<H.lu :t IJIW ''! J'é·fil':tlll ;L; 
tiit:\.-< C<I!Jl<;,-·. 

j(l2.~-rJ!l 1·x 1lnpla.1· dos úit,rJ-..: i: :1:tJW< 1 t ·, r'd'l
1 ~f' l'··~;l::nrio 

se1\Í, ~.'?. 1 .1.) \~ia..; antos d;t a.:;:-.;•unfd~:.-1, "n·. i:tdo (/I)' :tr·c·ioni~la..; na, 
fórnn d·".ct·mi:::tiht em s••gníd:t p:u· •'XJ•'' 1i•: "' d:• .tY;!:''.J~. 

2-FlSC.\T.lZA•_.:\.o 

103.-Uma. YCZ por anno, no menos. ,J,•poi' do anoo <l: i:wor
poração 1la C<Jmpa.nhia, a' e"nt:•s d:t colJJpanliüt :-e•·:·,, fi:<ca liza
lias e a oxacUdilo do balancete e da conta dn incrus e llOrda;; 
será vm•ific:Jda por um fisc:d. 

1 U4. -O fi,cal poder i sm· :J.~c·.i,misl.;t r! a compaolJia. mas 
nenhum administrarlo1• ou empt·r>~•ldo da companhia :-:cr·;i d.!;ri
vol f>l!HJU:tnto elle exercer o seu en,prego. 

105.-0 primeiro fi~ca! s:wá. numcatlo pelo conselho: os 
fiscaes segnint(~S serão eleito:-; pela '''Jlllllan h ia na a<scm blé:1 
geral ordinuria de cada anno. 
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lfi5.-A r<Jmunera.çã'J do primeiro fiscai swá marc,\da pelo 
consPlM ; a dos fiscae:-~ seguintes SP.rá determinada pela. com-
pa.nhia em a~semblé.-t geral. · .· 

107 .-Qu;J.Iquer fi ;cal scr:i reelogivel qirando findar o prazo 
de su1.~ funcçl)es. 

108.-Si se M•r nma '\"aga fortnib no c:1rgo <lP fiscal, a 
pl'eoncherá. o conselho. 

109.-Si não houver nomca(·ii:o de fi3cal r:la m·tnPira antes 
indic 1da, o Boa,·d o( Tr,~·lc pudcrá, a roquel'imento de n::io 
menus de cinco accionistas, nomaar um liscal para o anno cor
rente e marcar a rcmuncraçãu quo terá de ser· lhe paga pela 
comp<ttihi t pelos seus serYiço~. 

l!o.-0 ti~cal ruc"Jlocrá, a seu nedido, uma li-ta •lo todos os 
livros e,:~riptut·ado.~ da companhia, o a torlo tempo ra.ma.vel 
Wl'<1 a.cces;o aos livros de c;ontabilidado da. compa.Q,hia ~:i"ec~·-. 
r:l tambem nma cópia do balancete e da conta do lnq~!'~tf. PPr- , . 
das e devet·á comparai-a com o.o; liuos, conta~ !l'r\p~:tt! qà'(hl. i_, 
e !las sP rotir:tm. .,;;-I·' 

111.--0 fiscal sciPnt.iticar;i aos aecionist:Jf a ex:1cti lão do. b:t
lancetc e da conta •le lncro8 e perdas, c Jl(lder:i d:u· aos <Lccionis
tas, >"'Jbt•:J ossc :tssnmpto, h! parecer qmi\:Cll~ julgar a bom. 

:~-·I·T:\'!J(• De RESERYA'> t",'rtt '"''1""~·· 

l!-2.-') conselho pod.'rá., anbs de recommendar qua1,1uer 
di l'idcn.:u, dn-;tinar dn;> luet·u~ d:l comp:>nhia. qualrpwr quantia 
•tno rll.•. julgar cnnvcnieute p11.ra um fundu dP l'c>orva, para 
pl'ovidenciar a tortas as eyentualida.de.s, on p:tra amortizar o 
custo de privílcgios, ou paea concel·t:l.r ou mante1· qua.esquer 
b~ns d<t cnmp·•nhia, p:tra montar material fixo on para. qua.l
•ttwr our.eo fim da comp:lnhia. e e>ta sómma. potlercí. em conse
qucnri<t ser empregada de témpos a tcimpos p~la nunr~ira. que o 
consGiho determinar, e o con.3elllJ p;)ler<l. s:>m c,lllocal·a. no 
fundo de res~·t·Ya, transpoi'tur quaesquer lucros qnD Pile julgar 
p:·udcnte n[o üistrihuir. 

4-: :qDS:\'DOS 

113. -A cDmpmllia em assc•mlMa geral porler:"c annunciar o 
marcat· nm dividond') p:tf:a.\·el ao' ac~ionbttt~. de confi.H'mi,l:i.de 
com os seus direitos e mtcres<!.•:" no~ lucru3, mas nã'J se annun
ciarü. dividendo m:tior do que for recommcnllat1o pelo con
selho. 

ll·L-Sujoitos a taes priorid tde; que possam ser pn,gas no 
tempo •lt emissão de qnae"'Ittet' novas acções, os lncros da com
p::mllia. disponin,is para t!i~trilmiçã.o, com rJs:•rYa das dispo
sições <J.nterio!'rs. serão dbtribnidos co mil ui videnllos entre os 
accionistas. de conformiJ ,,,le cnm as somm:t> plgJS ou credi. 
tadas, como pagas sobre a~ a~··6e3 possnid·t~ por e !los rospecti
v:tme:J1e. 
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115.-Qll:tndo n:t opiniii.J do c:msolho a sima,·ão tla com
panhia o permittir, [))d2rii<~ se: pa'!OS ao.~ accionist:ts dividendo,.; 
interinos pot• conta. dos dividendos do annu corrente. 

lt6.-Totlos og dividendos e juros pcrtenc~l':w o set·ão pa;ws 
aos accionist:ts llU 1 se a.~harem ing~l'ipt•J; nrJ t·egistro 110 dia 
flffi que f,JI' annucia.do o m~;;mo dh-irlen•lr•. ou no di ê em qnc o 
ditojiii'•J ÍrJr ptgln!l r•>pu·t[\-tl!!ont:>, n:l•l oh:t:tntn !]_Halqnel' 
transl'<!rencia u11 tl'an~mi-;s;'lo de a ··;·ur>s ,::Il1.'"'1uent2. 

117.-Si diYersa' pr:<SJas s·ro registr,::L-; c •111·• <'O-[ll'Op:·ictarius 
de um:\ a ·•;;t•1. qnal•[IIC!' nm:t 1lo ta•'s pr:'l.su· .. <. p.H[m·:i dar r.•
cihos CJr11p:JtPntfl5 rlr• tJ·l•J' "' di,·itle:lrlc3 c .ir~e·r; p:tc:w,•is rr
la,tií'<UU:'i1t•: :'t dih acr:ã<J. 

118.-0s di\·ir!ondu' n~., Vf'll<'<'lll jrll'iJ' cnn'.!'a ,, crJlll[Janhi:\. 

11!1.-Um v.-i;;o p 1rlr::·i .oc:· cxpJ.liLlo péll.t ···•:ll[•tnhh :t qu tl
'!liCI' :wcionist:t ,.;r•j: P'"'":J.Im,•nte. se.i:t iJJ·<nd:ul•1 ,.~,, pclu •~' Jt'

l'i'io em e.u·t:t s·,lh·h "· l.:d :te·· i JJIÍ<\ t em s~11 <Jlt·l"t'.·•·o t'<'-
;:hLra lo. · 

UO.--Qtnlrptrll' rl<!•:Í·Jilist:t '[ilO re<iclir f•JI'<t ,[., l~·:ino l'nid·• 
po•lol'i in lic:u· em e·t.!ni·eç.J li·J l~einn Cni./•J :to <[n:tl 'l'lar•sr!ll<'l' 
:tviws p <lrll'iio -;·n· 1'\[P lirlo-:, t' t •riO.> 0' :. ,-i~u~ ••xp.•rli.lu . .:: ;~ 
tct.l enrlerc:!)...: \r\1.' Cd1..:i,f,•r.vlos con1o re:....r•t::!t·;:JPn',f' :n~irn:1·l~·'· 
NãJ t.endiJ ft•i'o T:tl :n·{ir• t,··~,, 1L' <·rJ I·~\_"·'· 1· ~:-·, ~-·;·.!. dir. jr_,, 
<lt> receber a v is•J'L - · ' ~ . 

J:!l.---',)1!1.[[11 )1' :v;i<> :·.•·tl<ll :,i•[>l ['ClrJ C l!'l' ·i r" 'L'·l C lll··;rJr\l'.'l i" 
co:no n••tilit•:d,_, :10 rl1r. ·' ·::.;·tinh :\r[ll·;!l•• em 'L"· <'llrJ ~'l'r•r• ;::i,[o 
l:tn~· :t!n ll 1 <' il'I'·'ÍIJ, r: p <' t PI'•I\.l.l'-IIi•j ::, P\1:: li·J:, b t-:rctr:í 
[Jl'OYae <fll 1 O a\·i~ > rr1i dr•\-lll:trll ·nt.·~ e!J f"~'1,·1 !11 C d·~ita·t 1 nu 
t:orrei•J. 

l:!!.~To [t)-.; r,,. :~·;i~J-: 'J!If' tj\rne~~~ll d ~ --(~;· 1'·':ll·~~~ -~dn~ ,.,,_h 

:1~ ·iotÜSI.'t' '·t•.i l, lj'IVII,-l :t '!'I t[ ]'!~':' il' ::i.J ,[, <)'!!~ "-tu t•.<
p:•vpl'il•l/tl'Í ~" 1L \- ~:·.; ·,,~ p ·.:~ 1 ) L'. (~·ql!•}irl'~"-- :t p . ..,, i! 11:1' ti.~llr':tl' 
~-~:il}':·illt.':l'o IO:{Ll'~l·)t'i':d·~~~·~ drJ; ;t···1 1.1i --~_~ ,. I!:Jl a·;J~o ;ts:::Ln 
P'\P~~.\id J se;·;i ;L vi~) ...,~f!ii ·i(•:1~~· P'll';l 7,-J t~J~ 1)·· ·l ''1'J...: -i·t 111 •..::n:t 
<lC<)O. 

1.2 ~.-T:HiO~ o.:;; t••;LL11H~ 1 lLPiJ'I•;S, a llllinisr.t•:t_tLI_•~·~·~. ('il.':1dn:·c-..; Crit 

~yncl[.:l)-: dt) lllllt r.dlr:tt.~h OI! Ii'[llirht;:t,, ,, !" ortc:til!t'llt" Ol_l:·i
~:zvll)~ ptJt'tt)·l()..:; os :t,vi-..:,)s I'PtnP.rUri_~~ c>mo ·~ir,-, li ''l, s.~ (~ll1' (.;:· 
m:11Hhd1J ar1 nltimo r·:t l~'I'<)r'il de t :I :H'::illlll'L.t n:t•> u1···r·111t•_• IJil" 
tenha •'OIIItnc~iiiH':th :r. c l!IIJ•iê!llti:t dco f':llc·cil!l·'ill,rr, :di''.llil•.:l., 
ment:tl, r.tlil•neh un itt•"rp:r.ci·hrle d:J t:ll ac ·ir·ni ·l.:t. 

1.2L-T,) [,J~ 0-\ ~L·,-j..;; J·: : 'I\-1 J Cnl}.;j_l ;!'adu...; C' J!ll'J ~~~1.-lfl -.:d11 

p~pedid1JS a:J~ pu!·l· ~-.re~ dl' f.ituJo~ dt~ .-·~--.:·~- ~~~ 1 ·,11'.-'.Jlt tJ.Lf·< 
:.vi..;,.; :1Illllilll~i:tdt~S i!Jn;t Vf'Z Plll ~t~~n...: _il·f~'/J:tP'-i d ·~~·:u~. 1· :1 

CUillpilnlJi;l Jl .. :J ~el·:i niJI'ii.2.·at!:L a 1'\'lllCt~,c~· :1·,·j.,,~ ;Jr)-; p, 1·'T.'l
dOrP~ dn. i','t:d...: ,f 11 :v:~-,-íog p ll' Oll' l'-'L llJ.~IV'Í"":l .• 
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VIl- LIQUID.\(\.0 

125.-Si, no tempo rl:t Iiquida.:ão da companhia, o ex~esso rios 
acti\·os é m<\is quo sulli\'icnte p:tra r(l(~mhols:~r o I•Jtal do capital 
satisfeito, o exce lrn&e :.;r•!':l rli.;;tribuir1u nn1 t•e o~ :tr~f'ionistas na 
propurr;ão do capi ~:ti pago ~ob:·e a,; ac;;•-•es p J'"" i·la~ P•Jl' el:es 
respectivamente ao pl'ioeipio rhL lirJuidaç:i•J, n:-r·J <·.·nd<J '~' qu ... n
tias pagas adrranbda' subr•rr a; cobraO(':t< do p:·r• t:L•;Õe> 

Si o excesso dos actiYuS fur insut!iciente p:lt':t ror'll\~:>15.'\T' o 
t,)ül do capital sa.ti,fcito. o dito exee,s.) SPra di~t.t'l)>rll•lo d•r tal 
maueit•a que ;;s pet·da.< ~ejam. tan t:> q 11a.oto ror l""'i Yei, 
supportarb,; pelos acciuoist1s em propor<;:l,q, nu capital srti..;
roito sobre as acçõcs pos~uidas p 11' elles respr:cti Y<LmPntc, :w 
principio da.liquidaç-ãll. não sentiu as qua,nth;.]Jag-as arl•J<t!ih l:t' 
sobt·e <Lo> cubran<as de prestações. Ma~ esta cl:lu~Hla não pt'P· 
jmlicará os direitos dos dono-; •lc a/•çõcs em i ·,tidas cJm é()hcliçüP~ 
e~pccia,os. 

!2G. -0 liqnitla<1or puclr ·á, cada nma. lirjllithrJio (<o.i't volnn
t.aria, com fiscalizaçãu 11:1 for<:ada,) com <L .>:~nc\·ão do um:t 
resolução extraorrtin:tl'ia, I'eparr.ir entre cs an:iuuistas. L'lll 
dinheiro, qualquer pat'tt• dos ;v:tivo; rt·t comp·t nh ia e po Jnr:i 
com a mesma ~ancç-ão drpositar q11alqncr pat'l<l do acl.ivo tia 
t:Otttpanhi •, em mãos dr• tldci-commissat·iu~ para u hPnetlciu rlus 
:v·riuni.;ta'. scg11nrlo cllr• .iul.!!at' sct' Cüll\'OIIÍCtl!rJ, 

1:27 .-Qtmlqner liqnirl:lrl· •r poder;í. sr•m l'Pfet'enci:L ao' pnclero." 
'lliC lho conferem a~ !ri< whre as comp lllltias e c111 arlditamout.o 
a t:vH poderes, com o con,P:ttimento de uma n''''lnç:-to e.'pecial, 
Yen.lor a ompreza. da comp.~n!Jia, uu tor.al "11 qt~:tlqn•·t· ll'<l'te 
dos SOIIS a<'tiYll,;, recehr·nd' Pm p·rgamcnto :r•:c;lír·s tnki:·arnent.f' 
unem pat'tP Jil1orada'. 011 o''c·ic;açõc.~ 011 intr•l'l''''''' ••nt rtnal<[lllll' 
ontl'a. r:ump:• nhia e p• >~l••:·:i. pr·l" eon tt'ar:to du Yr:111la, t·nn~r:nr.it' 
IJIW se adjnrliqne au:< acl'i<.•:1i,t.as rlircct,anwnto rio l'rorlnct.J da. 
'onth n:t prop>~rção dn> O'•,·n~ intr-t·c,·.s\:s rp.;pcdi 1'<>.> n:r t'tlllll"L

nltia, e porlor:í. t<)ln:u· ]J:'•lvidcnt:i:ts p ~r:t :t a•Jjtlllic:wii.o. :t11~ 
po>suirlot•e:.; riP rlin•r·>a' ·:·a.t.cg-oria,; rlP acr:,ln~ ,1-r colttp:uilti.L 
r·r·spncti,·:unPnt.e. dP ohri.:.:·t,·i'ít~; rla companhia. r·untp!':ldura o' 

·ir• ::c::õcs que V•nltam t·"'' pt·i ;·ilr.•I.;ins r:.-p··1:Lw' 11ll jJr:ot'id:ulll 
que ]J·JS"llll h:trmuuizar u mab pus>iY"l r·.,m '"~~f!' variu' 
int<rre'Se>< na cumpanlua. s 

1:.'~.-!Ja.nrlo·se qnalr[ncr n•:Hla tlc eonf•Jl'llli·l:td•· <'<!líl "at·
ti:."o attU~c:cdnnte ou de •'••:ti<J:·mirlack co"'·' purlr·:·r·~ cr.•:tJ'eri·lus 
Pl'la scc~·ii.o !til da.~ <<Lr•:.; «Jltt'C :t'> contjJ:tnltias rJ,: 1:-ifl:: .. 'l'·nhrllll 
a•·cionist:t terá. tlireitu rlP l'Xio:ir do lirJllitl:ull)l'. qun 'C :d.>S'•'ttlta 
do l1•Yar a offnil.:J a ,·rnrla llll a.s rt•s~>lw;Õt!::l aql.ur·i;~ando tr3t:L 
,·cn<la, 011 que compre tl~ interess··s IJUf' po"'Itil' 1.:tl :tc··ioni:;l,a 
rn compa.nltia, mas uo l':t'" ,1c <JIIO nrn a•·eionist:r qn:tlrJitCI' n:\u 
q11eira ;L·r~(~itat· a:4 ~::·r;1'e-.:. oiJrig<_L(.,!Õ,~-3 ou int!'t'c:-:~(· . ...: ;t r1nt· ;-·t~ ti \·et· 
r[il'l'iGO Olll <'OnSOl!llflfiCl;L dr~ t;tl VCOd:t, l'[J,• J>rHll!!':'r 110 jll':tZO .:us 
•J!!Ittot•;r,e dias ~1rguinwo:: ;i, nt\·tç:l.o das r··~ulw:<H'·' qno :•,:rtur·tza.
!'1)111 a venda, In~'rli:tnt<~ :1_·:1.;·) p•JJ' es ·ript•1 '':t~lr~:· .. •r; ',d , :t·) !iq!li· 
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d:trlo::-. :·~·lt:n·t:·-Ilt~ qtn v.)n!t b.3~ a~ç)J>, ob~i"·.tçuJ: o1t in
tol'css:•.-; -~ on~ão a. veal:J. dell<t'l ftl'·SJ·!Ht de f!LI:t!qllP.r' rno.lo llliC 
o liqui<l:J.dol' jri~g:tt• C>lll'eaiente e 1J ::Wti pl'olu~;> li:trtUo Pn
tregue cto aceionish que e:ti;dr est\ vnnLht. 

Nome~, enderec~o e profJ.~s~""ies do~ aq~ignantes · 

Cilé\"le~ Cl!rj,;r,ian Hoyc1· :\Iitlat·, 22 e 2'3, Lo:ll\'fl"C l'<nllll,nP,I' 
L:u10, Ll)nrll·cs, E. C .. cn~·enl!ei!'o. 

Ea~t·Jn D1•1 on-:llit·e, Pru·!wL:ht, Clti•dohnr-;t, Knnt, engcniH•it•o 
t•idl . 

. John Va.II;.!'lmn S!wrrin, .'..'~, \'ic!.oda Strr~ot, S. \\"., 1'11!!1'· 
!ilwiro. 

Stanl:•y :\h1. 4, fl!<!'llwim l~oa1l, lbtlford Pal'k, IV. ~ect·o
ür·io . 

. \rth111' Tttt'!ll!t', ::-;, r;t'J1·e L::tno, 1\.ing-:tun-un-Th:wws, S"rru
tn.l'io. 

Tho:1n-; Br·:vWI'!-1, ::n. l'dlnm ll•r\1!. \Vornl Gt·:'l'tl. X .• ··ai
x:•it•u. 

Davirl llotl"·il r; v:.]•lCll', ~) c 2 ~. L:tnrcn"c l'Oillltnry L:t.llf', 
Lon1lre-;, E. C .• !!ll:tr l:J.-Ii \TO-;. 

Emthb 1lo ,]i:J. 2·1 ,J·• ,i:m!J.J ,:,: !'JO·).-T.1stc:nun:w -.1 '' a'<i
~!'i'!,Glll"ctS ;wim·t, J. li. Ethull, 1.-,, Gr·~y.~ Inn Sr[tl:tl'·'· Lon,!l'l''· 
\\'.C .. ··u:Jtillllll,-l,. erípi 1, conl'n·mc:.-1?1·;vst 1'/,·ar,., <tl'<.'lii· 
Yi~t:t ,[,, SIJCil:d·vle . .; ~nonyill:J.S. 

----o )lo!( o----
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